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Inledning & bakgrund 
Klimatförändringarna har redan gått väldigt långt, och forskare varnar för vilka katastrofala 
konsekvenser en fortsatt global uppvärmning kan få. För att stoppa klimatförändringarna måste 
våra utsläpp av växthusgaser minska dramatiskt, vilket kräver att samhället snabbt vidtar kraftfulla 
åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser. 
 

En viktig pusselbit i en hållbar energiförsörjning är att den baseras på förnybara källor, och att vi 
styr bort från vårt beroende av fossil energi och kärnkraft. All energiproduktion belastar däremot 
miljön på något sätt, och därför är Naturskyddsföreningen tydlig med att en minskad och 
effektivare energianvändning är den enda vägen till ett ekologiskt hållbart samhälle.  
 
Naturskyddsföreningen arbetar för en utsläppsfri elproduktion utan kärnkraft och radioaktivt 
kärnavfall. Vindkraften har sin självklara plats i framtidens energiförsörjning - förutsatt att den 
inte skapar andra miljöproblem.  
 
Områden med de gynnsammaste vindförhållanden har i Norrbottens skogsland oftast höga 
biologiska bevarandevärden, vilket har skapat en påtaglig intressekonflikt mellan naturvården och 
vindkraft. Skogar kring lågfjäll och på bergstoppar är ofta urskogsartade på grund av att de ligger 
svårtillgängligt och ur ekonomisk synvinkel hittills varit ointressanta för skogsbruk. 
 
I dag verkar det inte finnas någon egentlig praxis för var vindkraft kan etableras eller ej. Ett 
tydligt exempel är hur vindkraft tillåts byggas i skyddad natur eller andra skyddsvärda skogar.  
 
Många kommuner har börjat peka ut områden som de anser vara lämpliga för vindkraft, utan att 
ta tillräcklig hänsyn till områdenas naturvärden. Naturskyddsföreningen i Norrbotten har därför 
under 2010 och 2011 gjort en fältstudie i Arvidsjaur, Arjeplogs, Jokkmokk, Gällivare och Pajala 
kommuner, och tittat närmare på några av de objekt som kommunerna pekat ut i sina 
detaljplaner. 
 
 

Metodik 
Vi har gjort noteringar om fynd av rödlistade arter och signalarter för skyddsvärdskog samt 
antecknat uppgifter om strukturer för gammal skog såsom liggande och stående död ved, 
trädålder, grova barrträd och lövträd. Det har sedan vägts samman och i förhållande till den 
påverkan på skogen som gjorts av skogsbruk, har vi gjort en bedömning av naturskyddsvärdet. 
 
Arbetet har skett på ideell grund människor med stort engagemang i att bevara gammelskogar. 
Totalt var vi 7 personer som medverkade i inventeringarna. 



 
Rapporten inleder med 10 skogar (Tjuorre till och med Rissavaara), som är utpekade som 
lämpliga för vindkraftsetableringar därefter följer 11 skogar (Kolkonlaki till Kuopamaa) som är 
avverkningsanmälda eller som på ett eller annat sätt varit intressanta ur naturskyddssynpunkt och 
som vi har dokumenterat på naturvärden. 
 
 

Slutsatser av inventeringarna 
Efter att inventerar fler berg som pekats ut som lämpliga för vindkraftparker kan vi konstatera 
att ofta står planerna i konflikt med bevarandet av gammelskogar. Ej sällan är det äldre skogar 
som blivit kvar i höjdlägen och kanske varit mindre begärliga för skogsbruket. Andra och mer 
produktiva skogar på lägre nivåer har varit mer intressanta för avverkningar. Men nu är läget 
annorlunda i och med att bergstoppar har goda vindförhållanden och därmed intressanta för 
exploatering för vindkraftbranschen. Även improduktiva skogar i höjdlägen kan komma i 
fråga. De har tidigare varit undantagna från skogsbruk därför att de är skogliga impediment. 
Nu riskerar den typen av skogar att ge plats för vägar och plattformar för vindsnurror och 300 
– till 400 åriga tallar kommer att avverkas. 

 
 

 
Foto Anders Hellström 



Tjuorre 
 
Kommun: Arvidsjaur 
Läge: 39 km nordost om Arvidsjaur 
Koordinat 7304854,1679644 (RT90) 
 
 
Berget genomkorsas från norr till söder av en bred kraftledningsgata men på båda sidor växer 
det mestadels en gammal och skyddsvärd skog. På norra sidan är skogen dominerad av en 
gles men urskogsartad granskog där det finns gott om grova lågor. Väster om ledningsgatan 
finns en liten lövbränna där det växer rikligt med sälgar och på dom är det gott om lunglav. 
Bergskrönet och en bit söderut består även där av urskogsartad granskog med gott om 
torrträd. Längre ned mot söder blir skogen yngre och inslaget av tall ökar men det blir mindre 
av lågor och torrträd och intill vändplanen finns det gott om spår efter plockhuggningar. 
Österut är skogen tätare och ovanför Laxtjärnen förekommer inslag av asp och granarna är 
rikligt draperade med garnlav. Här förekommer även en del myrar och fuktstråk där det växer 
gammal skog med en hel del död ved. Vid Laxtjärnen finns det en åsrygg där det växer en 
gles och hårt brunnen tallskog utan överståndare. Väster om åsen i en svacka, är det en 
brandrefug med en gammal granskog, där det är rikligt med grov död ved i olika 
nedbrytningsstadier. 
 
 
 

 
Foto Daniel Rutschman 

 
 

 



Naturskyddsföreningens bedömning 
En skyddsvärd gammelskog där det är gott om rödlistade arter. En vindkraftpark på berget skulle 
fragmentera området och på ett allvarligt sätt förstöra naturvärdena. 
 

 
Röda prickar visar artfynden 

 
 
 
Naturskyddsföreningen gjorde 254 fynd fördelade på 24 rödlistade arter. 
 
Sårbara (VU)  
Doftticka, fläckporing, grantickeporing, gräddporing, ostticka, taigaskinn och tallstockticka. 
 
Missgynnade (NT) 
Doftskinn, gammelgransskål, garnlav, granticka, gränsticka, gulporing, harticka, knottrig blåslav, 
lunglav, nordtagging, rosenticka, rynkskinn, stjärntagging, ullticka, vedticka, vitplätt, 
vedtrappmossa, blanksvart spiklav, blågrå svartspik, dvärgbägarlav, kolflarnlav  och violettgrå 
tagellav. 
 
Signalarter 
Blodticka, bårdlav, kortskaftad ärgspik och stuplav. 
 
 
 
 
 

 



Granberget 
 
Kommun: Arvidsjaur 
Läge: 36 km nordväst om Arvidsjaur 
Koordinat 7309625,1632850 (RT90) 
 
 
Granskog med där det finns gott om lågor och stående döda träd. Det växer även en hel del 
björkar som inslag. I söder finns flera urskogsartade partier med få eller inga spår av skogsbruk, 
där det är rikligt med garnlav och lågor i olika nedbrytningsstadier. Andra partier i denna del av 
Granberget består av underröjda skogar med spår av avverkningar i form av gamla stubbar. Mot 
toppen av berget övergår terrängen i block- och hällmark med glest bestånd av flera hundraåriga 
tallar. Få eller inga spår av dimensionsavverkningar. I den sydöstra delen förekommer 
sumpskogar samt en granbränna med inslag av tall och enstaka björkar. Längre åt öster finns 
tallskog med kolade högstubbar och kolade torrträd, grov död tallved. Enstaka tallstubbar vittnar 
om äldre tiders dimensionsavverkningar. Inga överståndare utöver kolade torrfuror. 
 
 
 

 
Foto Daniel Rutschman 

 
 
 
 

 



Naturskyddsföreningens bedömning 
En skyddsvärd gammelskog där det är gott om rödlistade arter. En vindkraftpark på berget skulle 
fragmentera området och på ett allvarligt sätt förstöra naturvärdena 
 
 

 
Röda prickar visar artfynden 

 
 

Naturskyddsföreningen gjorde 390 fynd fördelade på 24 rödlistade arter 
 
Sårbara (VU)  
Blackticka, fläckporing, grantickeporing, gräddporing, lappticka, lateritticka, laxgröppa, ostticka,   
och taigaskinn. 
 
Missgynnade (NT) 
Doftskinn, gammelgransskål,  granticka, gränsticka, gulporing, kötticka, nordtagging, rosenticka, 
rynkskinn,  stjärntagging, ullticka, blågrå spiklav, blanksvart spiklav, garnlav, knottrig blåslav, och 
lunglav, skrovellav, spår av tretåig hackspett. 
 
Signalarter 
Blodticka , tallticka, trådticka, vedticka, bårdlav, luddlav och vedflamlav. 

 
 
 
 

 
 
 
 



Alep och Lulep Iksják 
 
Kommun: Arjeplog 
Läge: 19 km nordnordväst om Arjeplog 
Koordinat  7348071,1586511 (RT90) 
 
 
De nedre delarna av Lulep och Alep Iksják består i huvudsak av produktiva tallskogar som 
ställvis kan vara mycket gamla, upp mot 300 år. Andre delar däremot kan vara yngre och 
ganska mycket påverkat av plockhuggningar. Tillgången av död ved förekommer här och var 
och på vissa ställen av ganska grova dimensioner samt stående döda tallar. På andra håll är 
däremot tillgången på död ved mindre. Granskog förekommer framför allt i nedanför branten 
på ostsidan av Lulep Iksják samt i bäckdråg som löper ned från berget samt ned mot 
myrlanden norr om berget.  Här är en flerskiktad granskog med enstaka överståndare av tall. 
Det finns gott om lågor i olika nedbrytningsstadier. I den östra branten finns det en del 
lövbrännor där det växer rikligt med aspar. Mot krönet av berget blir skogen mer och mer gles 
för att uppe på berget åtminstone på vissa ställen helt bestå av fjällbjörkar.  
 
 

 
Foto Daniel Rutschman 

 

Naturskyddsföreningens bedömning 
En skyddsvärd gammelskog som omger berget med flera rödlistade arter. En olämplig placerad 
väg och kraftledning, skulle kunna riskera att skyddsvärd skog går förlorad. 



 
 

 
Röda prickar visar artfynden 

 
 
 
Naturskyddsföreningen gjorde 212 fynd fördelade på 29 rödlistade arter. 
 
Starkt hotade (EN) 
Urskogsporing 
 
Sårbara (VU)  
Fläckporing, gräddporing, kristallticka, lappticka och ostticka. 
 
Missgynnade (NT) 
Blanksvart spiklav, blågrå svartspik, doftskinn, dvärgbägarlav, gammelgransskål, granticka, 
gränsticka, gulporing, harticka, hornvaxskinn, knottrig blåslav, lunglav, nordtagging, rosenticka, 
rynkskinn, skrovellav, stjärntagging, taigaskinn, tallticka, vedtrappmossa, vågig flarnlav , 
violmussling och vitplätt. 
 
Signalarter och övriga arter 
Barkticka, blodticka, brunpudrad nållav, bårdlav, kortskaftad ärgspik, luddlav, silkesporing, 
skinnlav, stuplav, vedflamlav, vedskivlav. 
 
 



Stuor och Lill Nåddok och Snurienåjvvie 
 
Kommun: Arjeplog 
Läge: 19 km västsydväst om Mellanström 
Koordinat 7301492,1582813 (RT90) 
 
 
På den västra sidan av berget domineras skogen av gran med en del spår av plockhuggningar. Det 
är relativt lite med död ved och inte särskilt mycket av rödlistade arter. På krönet av berget och i 
norra och östra delarna finns det mer av grova lågor och döda stående träd. Här det också mer av 
rödlistade arter som är beroende av gamla träd och död ved. Garnlav, knottrig blåslav och 
gammelgransskål är vanliga i de här delarna av skogen. På den östra och södra sidan om Lill- 
Nåddok förekommer flera nyckelbiotoper. 
 
På Snurienåjvvie dominerar granskogar där det är rikligt med död ved såsom lågor och torrträd. 
Södra delen är något påverkad av förröjning, annars enbart påverkad av dimensionshuggning och 
spår av brand. I branten mot norr växer grova granar med riklig påväxt av garnlav. En 
nyckelbiotop förekommer på Snurienåjvvie. 
 
 
 
 

 
Foto Daniel Rutschman 

 
 
 



 

Naturskyddsföreningens bedömning 
En skyddsvärd gammelskog där det är gott om rödlistade arter. En vindkraftpark på berget skulle 
fragmentera området och på ett allvarligt sätt förstöra naturvärdena. 
 
 

 
 

Röda prickar är artfynd, polygoner i blått är nyckelbiotoper 
 
 
Naturskyddsföreningen gjorde 271 fynd fördelade på 31 rödlistade arter. 
 
Sårbara (VU)  
Gräddporing, lappticka, ostticka, sprickporing och ulltickeporing. 
 
Missgynnade (NT) 
Doftskinn, gammelgransskål, granticka, gränsticka, gulporing, harticka, kötticka, knottrig blåslav, 
lunglav, nordtagging, rosenticka, rynkskinn, skrovellav, stjärntagging, taigaskinn och vitplätt. 
 
Signalarter och övriga arter 
Blodticka, brunpudrad nållav, bårdlav, stuplav, trådticka, vitgrynig nållav och daggskinn. 



Uljabuouda 
 
Kommun: Arjeplog 
Läge: 19 km västsydväst om Mellanström 
Koordinat 7319101,1582482 (RT90) 
 
 
Vi följde kraftledningsgatan från fjället och ett stycke ned till att den korsar vägen. Kraftledningen 
går genom en urskogsartad granskog och genom att räkna årsringarna på några stubbar visade att 
träden är cirka 200 år gamla. Enstaka träd är betydligt grövre varför det antagligen är ännu äldre. 
Skogen på båda sidor om ledningsgatan innehåller en hel del död ved i form av lågor och stående 
torrträd. 
 
Fjället är numera en plats för en vindkraftsetablering med 10 vindsnurror som är i drift sedan 
2010. Naturskyddsföreningen inventerade skogarna nedanför fjället 2007 och fann mycket 
skyddsvärdskog på flera ställen. De är i de flera fall skyddade genoms Sveaskogs frivilliga 
naturvårdsavsättningar. Etableringen av vindkraftverken innebar skäl att en ny väg och en 
kraftledning drogs genom gammelskogen. Den andra inventeringen koncentrerades till de skogar 
som ligger i direkt anslutning till vägen och kraftledningen. 
 
Skogen är en urskogsartad granskog cirka 200 år gammal, enstaka träd är troligen äldre. Död ved i 
form av lågor förekommer ganska rikligt och även enstaka stående död ved förekommer.  
 
 

 
Kraftledningsgatan genom gammelskogen till vindkraftverken på Uljabuouda Foto Anders Hellström 



Naturskyddsföreningens bedömning 
Det råder inget tvivel om att vägen och ledningsgatan skär rakt igenom skyddsvärd skog och att 
naturvärden har gått förlorade. 
 
 

f 
Röda prickar visar artfynden 

 
 
Sårbara (VU)  
Ostticka. 
 
Missgynnade (NT) 
Gränsticka, rosenticka, rynkskinn, ullticka, veckticka och knottrig blåslav. 
 
 
 



Kilvovaara 
 
Kommun: Gällivare 
Läge: 9 km nordväst om Nattavaara 
Koordinat 743691,1722319 (RT90) 
 
Nedre del av den östra sidan är till stora delar avverkad men närmare bergets topp växer en 
gammal skog bestående av tall som dominerande trädslag men även en hel del gran ingår. En 
del lågor förekommer här och var. Nedanför branten på östra sidan av berget och närmast 
toppen är det ett litet vattendrag där det avviker från övriga delar med en grandominerad skog 
med en hel del med björkar och aspar. Här växer storvuxna ormbunkar som majbräken, 
åtminstone på några ställen. Här är förekommer det även död ved i form av lågor. På själva 
bergstoppen är skogen gles och inte särskilt produktiv men det finns en del död ved både som 
torrakor och som lågor. Det finns spår av äldre dimensionsavverkningar i form av stubbar där 
fällning skett med yxa men även stubbar från senare tid förekommer. 
 
 
 

 

 
 

Gles granskog på Kilvovaara  Foto Mats Williamson 
 
 
 
 



 
Naturskyddsföreningens bedömning 
 
En skyddsvärd gammelskog där det är gott om rödlistade arter. En vindkraftpark på berget skulle 
fragmentera området och på ett allvarligt sätt förstöra naturvärdena. 
 
 

 
Röda prickar visar artfynden 

 
 
Naturskyddsföreningen gjorde 43 fynd fördelade på 16 rödlistade arter 
 
Sårbara (VU)  
Fläckporing, gräddporing, lappticka, ostticka, liten sotlav och liten hornflikmossa. 
 
Missgynnade (NT) 
Doftskinn, gammelgransskål, granticka, gränsticka, rosenticka, nordtagging, rynkskinn, ullticka, 
vitplätt, blågrå svartspik, garnlav och knottrig blåslav och vågig flarnlav. 
 
Signalarter och övrig arter 
Björkeldticka, blodticka, skörporing, valkticka, vedticka, stuplav, vedskivlav. 
 
 



Leveävaara - Kolju 
 
Kommun: Gällivare 
Läge: 15  km östsydost om Ullatti 
Koordinat 7443540,1775863 (RT90) 
 
 
 
Nedre delar och norr om Leveävaara består av hyggen med fröträd därefter vidtar block och 
hällmarker med tallskog och med flera mycket gamla tallar, en del är också hålträd. Ovanför 
hällmarkerna är skogen mer produktiv med ljung, lingon och blåbär i fältskiktet. Här växer även 
gran och björk i trädskiktet. Grova lågor av tall och gran förekommer så även en del torrakor. I 
sänkan mellan Leveävaara och Kolju är skogen mer påverkad och en del gamla hyggen 
förekommer. På Kolju dominerar tallskogen men den är ganska gles, framför allt på toppkrönet 
där hällarna sticker fram ur det tunna jordtäcket. Några av tallarna torde vara minst trehundra år 
gamla.  I den skarpa sydvästra sluttningen är det vidsträckta blockmarker. 
 
 
 

 
 

Hällmarkskog och skog på tunt jordtäcke på Kolju  Foto Mats Williamson 
 

 
 
 



 

Naturskyddsföreningens bedömning 
En skyddsvärd gammelskog där det är gott om rödlistade arter. En vindkraftpark på bergen skulle 
fragmentera området och på ett allvarligt sätt förstöra naturvärdena 
 
 
 

 
Röda prickar visar artfynden 

 
 
Naturskyddsföreningen gjorde 44 fynd fördelade på 14 rödlistade arter 
 
Sårbara (VU) 
Fläckporing och gräddporing. 
 
Missgynnade (NT) 
Gammelgransskål, granticka, gränsticka, gulporing, nordtagging, rosenticka, ullticka, violmussling, 
vitplätt, dvärgbägarlav, garnlav och knottrig blåslav. 
 
Signalarter och övriga arter 
Vedticka. 
 
 
 
 



Leveäkuusikko 
 
Kommun: Gällivare 
Läge: 13 km östsydost om Ullatti 
Koordinat 7445556,1772894 (RT90) 
 
 
 
 

 
Röda prickar visar artfynden 

 
 
Naturskyddsföreningen gjorde 31 fynd fördelade på 15 rödlistade arter 
 
 
Starkt hotad (EN) 
Urskogsporing 
 
Sårbara (VU) 
Doftticka, fläckporing och gräddporing 
 
Missgynnade (NT) 
Gammelgransskål, gränsticka, gulporing, nordtagging, vitplätt, blanksvart spiklav, blågrå spiklav, 
garnlav, knottrig blåslav, kolflarnalv och vågig flarnlav. 
 
Signalarter och övriga arter 
Vedticka, stuplav 



 

Järvistö 
 
Kommun: Gällivare 
Läge: 11  km öster om Ullatti 
Koordinat 7443540,1775863 (RT90) 
 
 
 
De omgivande produktiva gammelskogarna runt bergets lägre delar är avverkade och det är 
nu planterade ungskogar som växer där. Ovanför hyggena är det mer karaktär av 
lågproduktiva skogar med inslag av blockmarker. Skogarna på sluttningarna innehåller en hel 
del naturvärden i form av lågor, torrträd, hålträd och rödlistade arter. På toppen och på krönet 
av berget är skogen ganska gles och improduktiv där hällar sticker fram ur det tunna 
jordtäcket. 
 
 

 
 

Gles granskog med sort inslag av lövträd på Järvistö Foto Mats Williamson 
 
 
 
 
 



Naturskyddsföreningens bedömning. 
 
En skyddsvärd gammelskog där det är gott om rödlistade arter. En vindkraftpark på bergen skulle 
fragmentera området och på ett allvarligt sätt förstöra naturvärdena 
 
 

 
Röda prickar visar artfynden 

 
 
Naturskyddsföreningen gjorde 72 fynd fördelade på 16 rödlistade arter 
 
Sårbara (VU) 
Doftticka, fläckporing , gräddporing 
 
Missgynnade (NT) 
Gammelgransskål, gulporing, granticka, gränsticka, nordtagging, rosenticka, , vitplätt, blanksvart 
spiklav, garnlav, knottrig blåslav kolflarnlav, vågig kolflarnlav 
Signalarter 
Skinnlav, stuplav, timmerticka och vedticka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rissavaara 
 
Kommun: Gällivare 
Läge: 16  km nordost om Ullatti 
Koordinat 7461760,1770490 (RT90) 
 
 
Uppe på platån av Rissavaara består skogen främst av fjällbjörkar och ett glest och 
lågproduktivt bestånd av framför allt gran samt en och annan tall. Ej sällan växer granarna i 
form av kloner som står som isolerade klungor bland fjällbjörkarna. Blockmarker förekommer 
här och var, framför allt på den södra sidan av platån. I sluttningarna runt berget är det desto 
mer produktiva granskogar med inslag av björkar och sälgar och i fältskiktet växer blåbär, 
ekbräken, skogsnäva och även tolta förekommer. I den välvuxna granskogen ligger det en hel 
del mycket grova lågor av gran och även en del torrträd och torrakor förekommer. På 
Rissahuornanen, som också ingår i det inventerade området är det mer produktiva skogar som 
i huvudsak består av gran och även där förekommer en hel del lågor. 
 
 

 
 

På sluttningarna till Rissavaara finns det flera grova lågor av gran Foto Mats Williamson 



Naturskyddsföreningens bedömning 
Skogen på berget innehåller höga naturvärden i form av god tillgång på död ved och rödlistade 
arter. Avverkningar för att bygga nya vägar och plattformar för vindsnurror skulle fragmentera 
området och på ett allvarligt sätt försämra naturvärdena. 
 

 
Röda prickar visar artfynden 

 
 

Naturskyddsföreningen gjorde 256 fynd fördelade på 18 rödlistade arter 
 
Sårbara (VU) 
Lappticka, kristallticka, ostticka och ulltickeporing. 
 
Missgynnade (NT) 
Doftskinn, gammelgransskål, granticka, gränsticka, harticka, rosenticka, rynkskinn, stjärntagging, 
ullticka, vedticka, garnlav, garnlav, lunglav, knottrig blåslav och liten sotlav. 
 
Signalarter 
Björkeldticka, blodticka, daggskinn, kötticka, bårdlav, stuplav och vedticka. 
 
 
 
 

 
 
 



Kolkonlaki 
 
Kommun: Pajala 
Läge: 14,3 km öster om Keräntöjärvi 
Koordinat 7522881,1815366 
 
 

 
Röda prickar visar artfynden 

 
 
Naturskyddsföreningen gjorde 40 fynd fördelade på 11 rödlistade arter 
 
 
Starkt hotade (EN) 
Urskogsporing 
 
Sårbara (VU) 
Fläckporing, gräddporing, kristallticka och tallstockticka 
 
Missgynnade (NT) 
Gulporing, hornvaxskinn, nordtagging, tallticka, vitplätt dvärgbägarlav 
 
Signalarter 
Blodticka, daggskinn, kötticka, silkesporing, vedticka, bårdlav, stuplav och vedticka 
 



Pasmavaara 
 
Kommun: Kiruna 
Läge: 12,4 km väster Lainio 
Koordinat 7525638,178690713 (RT90) 
 
 

 
Röd prick visar artfynd 

 
 
Naturskyddsföreningen gjorde 1 fynd fördelade på 1 rödlistade art 
 
Missgynnade (NT) 
Dvärgbägarlav 
 
 



Näverijärvet 
 
Kommun: Kiruna 
Läge: 12,8 km nordväst om Vittangi 
Koordinat 7526771,1759008 (RT90) 
 
 
 
 
 

 
Röd prick visar artfynd 

 
 
Naturskyddsföreningen gjorde1 fynd fördelade på1 rödlistade art 
 
Sårbara (VU) 
Tallstockticka



Kiimavaara 
 
Kommun: Pajala 
Läge: 14,5 km västnordväst om Keräntöjärvi 
Koordinat 7525638,178690713 (RT90) 
 
 

 
Gammeltallar på Kiimavaara Foto Per Erik Mukka 

 
 

Starkt hotade (EN) 
Urskogsporing. 
 
Sårbara (VU) 
Fläckporing, gräddporing, lateritticka 
och ostticka. 
 
Missgynnade (NT) 
Gammelgransskål, granticka, 
gränssticka, gulporing, harticka , 
nordtagging, rosenticka, stjärntagging, 
ullticka, vitplätt, garnlav, 
dvärgbägarlav och vågig flarnlav, spår 
av tretåig hackspett. 
 
Signalarter och övrig arter 
Rävticka, vedticka och stuplav 

Röda prickar visar artfynden. 
 



Pöykkerinpalo 
 
Kommun: Pajala 
Läge: 5,7 km nord om Pajala 
Koordinat 7483119,1826638 (RT90) 

 
En avverkningsanmäld nyckelbiotop. 
 

 
 
Röda prickar är artfynd, grön kantlinje är gräns för nyckelbiotop och svarta lutande diagonala 
linjer är avverkningsanmälda ytor. 
 
 
 
Missgynnande (NT) 
Gammelgransskål, garnlav, granticka, gränsticka, harticka, rosenticka, rynkskinn, stjärntagging och 
ullticka 
 
Signalarter och övriga arter 
Vedticka 



Iso Rytijärvi 
 
Kommun: Pajala 
Läge: 5,5 km Nord om Pajala 
Koordinat 7482732,1825810 (RT90) 
 
En avverkningsanmäld skog 
 
 

 
 
Röda prickar är artfynd, grön kantlinje är gräns för nyckelbiotop och svarta lutande diagonala 
linjer är avverkningsanmälda ytor. 
 
 
Missgynnande (NT) 
Granticka, gränsticka, rosenticka, ullticka och garnlav 
 
Signalarter och övriga arter 
Stuplav 
 

 
 

 
 
 



Naakajärvi ekopark 
 
Inom ekoparken inventerade vi 5 bestånd som är klassade till produktionsskog med generell 
hänsyn eller produktionsskog med förstärkt hänsyn enligt ekoparksplanen. 

 
Manalainen - Naakajärvi 
 
Kommun: Pajala 
Läge: 6,7  km öster om Keräntöjärvi 
Koordinat 7524006,1806080 (RT90) 
 
Skogen är klassad till produktion med förstärkt hänsyn enligt ekoparksplanen. 
 
 

 
Röda prickar visar artfynden 

 
Naturskyddsföreningen gjorde 7 fynd fördelade på 4 rödlistade arter. 
 
Sårbara (VU) 
Fläckporing och gräddporing. 
 
Missgynnande (NT) 
Gulporing och vitplätt.



 
Manalainen 
 
Kommun: Pajala 
Läge: 6,7  km öster om Keräntöjärvi 
Koordinat 7523438,1807728 (RT90) 
 
Skogen är klassad till produktion med generell hänsyn enligt ekoparksplanen. 
 

 
Röda prickar visar artfynden 

 
Naturskyddsföreningen gjorde 27 fynd fördelade på 13 rödlistade arter. 
 
Sårbara (VU) 
Fläckporing och gräddporing. 
 
Missgynnande (NT) 
Nordtagging, vitplätt, blanksvart spiklav, blågrå svartspik, dvärgbägarlav, kolflarnlav och vågig 
flarnlav. 
 
Signalarter och övriga arter 
Vedskivlav. 
 
 

 
 



 
Ventikkövaara 
 
Kommun: Pajala 
Läge: 8,6  km öster om Keräntöjärvi 
Koordinat 7522098,1809705 (RT90) 
 
Skogen är klassad till produktion med generell hänsyn enligt ekoparksplanen. 

 

 
Röda prickar visar artfynden 

 
 
Naturskyddsföreningen gjorde 22 fynd fördelade på 9 rödlistade arter. 
 
Sårbara (VU) 
Fläckporing, gräddporing och tallstockticka 
 
Missgynnande (NT) 
Nordtagging, vitplätt, blågrå svartspik, dvärgbägarlav, kolflarnlav och vågig flarnlav 
 
Signalarter och övriga arter 
Silkesporing och vedskivlav. 
 
 
 
 



Lompolo 
 
Kommun: Pajala 
Läge: 10,3  km öster om Keräntöjärvi 
Koordinat 7521910,1808132 (RT90) 
 
 
Skogen är klassad till produktion med förstärkt enligt ekoparksplanen men även delar med 
naturvård skötsel och naturvård orörd kan ingå. 
 
 

 
Röda prickar visar artfynden 

 

 
Naturskyddsföreningen gjorde 16 fynd fördelade på 8 rödlistade arter. 
 
Sårbara (VU) 
Fläckporing, gräddporing, tallstockticka och vaddporing.  
 
Missgynnande (NT) 
Gränsticka, nordtagging, tallticka och vitplätt.  
 
Signalarter och övriga arter 
Vedticka. 



Kuoppamaa 
 
Kommun: Pajala 
Läge: 7,4 km östsydost om Keräntöjärvi  
Koordinat 7522098,1809705 (RT90) 
 
 
Skogen är klassad till produktion med generell hänsyn enligt ekoparksplanen. 
 
 

 
Röda prickar visar artfynden 

 
 
Naturskyddsföreningen gjorde 23 fynd fördelade på 13 rödlistade arter. 
 
Akut hotade (CR) 
Kritporing 
 
Starkt hotade (EN) 
urskogsporing. 
 
Sårbara (VU) 
Fläckporing och gräddporing. 
 
Missgynnande (NT) 
Gammelgransskål, gränsticka, nordtagging, vitplätt, blanksvart spiklav och knottrig blåslav. 
 
Signalarter och övriga arter 
Silkesporing och vedticka. 
 


