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1Inledning

Nedan ges en kort bakgrund till projektet och vad det syftar till.

Bakgrund

EU:s art- och habitatdirektiv listar ett antal arter och naturtyper som ska bevaras. Naturvårdsverket an-

svarar för att arternas bevarandestatus övervakas. Det görs inom ramarna för projektet ”Biogeografisk 

uppföljning av naturtyper och arter”.  För ett antal av arterna inom art- och habitatdirektivet är kunska-

pen om arternas förekomster bristfällig och kompletterande basinventering är därför nödvändigt. Det 

gäller bland annat polarblära, fjällkrassing, lappviol, fjällviva och lappvallmo.

Som ett led i karläggningen av dessa arter har ett antal lokaler i Torne lappmark med äldre uppgifter 

om förekomst besökts. Uppgifterna är från 1903-1982  och platserna har i de flesta fall inte besökts av 

botanister sedan dess. 

Syfte

Uppdraget syftar till att klarlägga om arterna fortfarande förekommer på lokaler där de tidigare varit 

kända och att (i de fall arterna konstateras förekomma) registrera hur stor förekomsten är på respek-

tive lokal.
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2Metodik

I detta kapitel beskrivs hur inventeringen har gått till. 

De aktuella arterna har eftersökts inom de i rapporten markerade områdena. Dessa områden har av-

gränsats i förväg utifrån tolkningar av äldre fynduppgifter och kartstudier. I en del fall justerades inven-

teringsområdet i fält utifrån vad som på håll såg ut att vara för arterna lämpliga växtplatser.

Då de eftersökta arterna påträffats har de räknats enligt floraväktarverksamhetens riktlinjer för respek-

tive art. Förekomsterna har ringats in och koordinatsatts enligt RT90. Fyndplatserna har beskrivits uti-

från terrängens utseende för att underlätta framtida uppföljningar. Alla fynduppgifter har rapporterats 

på ArtPortalen. Även andra sällsynta arter som påträffats i samband med inventeringen har koordinat-

satts och rapporterats på ArtPortalen.

Fältarbetet utfördes under perioderna 2013-07-21 till 2013-08-12, 2014-07-29 till 2014-08-05 och 

2016-07-13 till 2016-07-19. Vädret var till övervägande del bra och inventeringsförutsättningarna där-

med goda 2013 och 2014. Den varma försommaren under 2013 innebar dock att arternas blomnings-

period inträffade något tidigare än normalt. Samtliga arter var därför överblommade eller i slutet av 

blomningen vid tiden för inventeringen, dock inte i sämre skick än att de gick att hitta. 2016 var vädret 

sämre och framförallt lokalerna vid Vassitjåkka kom därför att inventeras under sämre förutsättningar.

1  Sofia Lund letar efter fjällkrassing på Päivektjåkka.
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2
2 Fjällkrassing var i slutet av sin blomningsperios under inventeringen 2013 medan polarbläran var helt överblommad. Högra 
bilden foto Mora Aronsson.

3 Fjällviva och lappvallmo var vid inventeringstillfället 2013 överblommade.



7

2016-09-30

2
4  Lappviol och fjällkrassing 2014.

5  Mora Aronsson och Henrik Weibull vid en växtplats för lappviol på Nunjes sydsluttning. 
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3Inventeringsresultat

I detta kapitel beskrivs de olika lokaler som inventerats. I beskrivningen framgår såväl äldre upp-

gifter som 2013, 2014 och 2016 års inventeringsresultat.

Päivektjåkka

Reavrrevarri

Vadvetjåkka

Njunis

Kätavare

Råtjovare
Oarjip Vardu

Vassitjåkka

Vuolep Turas

Rouvssuk

Gardetjåkka

Kåtotjåkka

Gahcahakriehppi

Biegganjira

Vuomeneahci

Kålkasjåkka

Ü

6 Översiktskarta med de lokaler i Torne lappmark som omfattats av inventeringen.
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3Reavrrevarri

Eftersökta arter: Fjällkrassing och lappviol

Inventerare: Sofia Lund och Mikael Marberg i västra delen, Sofia Lund, Mora Aronsson och Henrik Wei-

bull i östra delen

Inventeringsinsats: 2 personer à 4 timmar i västra delen och 3 personer à 4 timmar i östra delen

Datum: 2013-07-23 och 2014-08-05

Tidigare uppgifter: Äldre uppgifter om fjällkrassing på Reurefjäll finns från 1920 (H. Smith) och 1926 (E. 

Nordström och O. Holmberg) samt vid Reure-röset 1821 (Zetterstedt). Lappviol är tidigare uppgiven 

från Reurefjäll 1926 (E. Nordström) och 1995 (A. Lysell). Lappviol är även rapporterad från Reavrevarrus 

östsluttning på 694 m ö.h. (A. Jakobsson). Både fjällkrassing och lappviol eftersöktes på den aktuella 

lokalen 1996 dock utan resultat, däremot hittades 2 exemplar av skrednarv. 

7   Det område på Reavrrevarri där fjällkrassing och lappviol eftersöktes. Växtplatserna för fjällkrassing är markerade med prickar i 
det västra delområdet och växtplatserna för lappviol i det östra delområdet.  
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3Inventeringsresultat 2013: 2013 besöktes Reavrrevarris sydsluttning, dvs det västra av de två delområ-

dena. Platsen utgörs av en sydvänd rasmark med vittringsgrus. I övre delen av denna hittades fjällkras-

sing på flera platser längs klippfoten och rasmarkerna närmast denna. Totalt räknades 615 exemplar av 

fjällkrassing in. Lappviol eftersöktes men hittades inte. Bland andra intressanta arter som påträffades 

kan nämnas 2 exemplar av skrednarv. Lokalen bedöms vara intressant även för dagfjärilar. 

Plasten ligger på gränsen till Norge. Inventeringen omfattade bara den svenska sidan men det ser ut att 

finnas lämplig livsmiljö för de eftersökta arterna även på den norska sidan.

Fynd av fjällkrassing 2013:

O1595245  N7606093  89 ex

O1595213  N7606093  8 ex

O1595189  N7607078  507 ex

O1595033  N7606071  11 ex

8 Växtplatsen för fjällkrassing vid Reavrrivarri.
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3Inventeringsresultat 2014: 2014 besöktes Reavrrevarris östsluttning. Platsen utgörs av östvänd sluttning 

med ängs och risvegetation. En del av området är kalkpåverkat medan andra delar inte är det. På slutt-

ningen finns mindre ras med blottat kalkgrus. Det är i och i anslutning till dessa som lappviolen växer. 

Totalt räknades 251 exemplar av lappviol in. Bland andra intressanta arter som påträffades kan nämnas 

lappfingerört, lappögontröst, trubbklockmossa och ett exemplar av tundrahumla. Lokalen bedöms vara 

intressant även för dagfjärilar. Det område som är lämpligt för lappviol är begränsat. 

Fynd av lappviol 2014:

O1596490  N7605554  30 ex

O1596535 N7605651   28 ex

O1596529 N7605661   21 ex

O1596496 N7605647  38 ex

O1596435 N7605997  134 ex

9 Växtplatsen för lappviol vid Reavrrivarri.
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3Päivektjåkka

Eftersökt art: Fjällkrassing

Inventerare: Sofia Lund och Mikael Marberg

Inventeringsinsats: 2 personer à 12 timmar

Datum: 2013-07-24 och 25

Tidigare uppgifter: Fjällkrassing är noterad från Päivektjåkka 1920 (K. A. H. Smith) och 1950 (E. Asp-

lund). Lokalangivelsen är inte mer detaljerad än just Päivektjåkka. 

Inventeringsresultat 2013: De övre klipporna som inventeringen avsåg utgörs av ett två kilometer långt 

och många meter högt område med klippbranter och ras. På håll var det svårt att avgöra bergart, därför 

söktes hela området av, dock utan att hitta några tecken på kalk. Området ligger så högt att vegetatio-

nen även en ovanligt varm sommar endast utgörs av de allra härdigaste snölege-arterna. Detta område 

bedöms inte vara aktuellt för fjällkrassing.

!!
! !!!

10   De områden på Päivektjåkka där fjällkrassing eftersöktes. Växtplatserna är markerade med prickar. 
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3På vägen upp hittades en annan brant. Denna utgjordes av en sydvänd kalkklippa med stora områ-

den ras och vittringsgrus nedanför. Här hittades fjällkrassing spritt i rasbranterna. Totalt räknades 36 

exemplar av fjällkrassing in. Det är sannolikt denna plats som tidigare fynd är gjorda vid. Dock finns fler 

rasbranter på ungefär samma höjd längre österut som inte har besökts och som möjligen skulle kunna 

vara intressanta. Även staggstarr hittades på platsen. 

Fynd av fjällkrassing 2013:

O1699208  N7606623  11 ex

O1600235  N7606598  6 ex

O1600323  N7606541  13 ex

O1600520  N7606495 1 ex

O1600368 N7606498 3 ex

O1600481 N7606483 2 ex

Platsen är även intressant för dagfjärilar. Både blomvisslare och högnordisk blåvinge observerades i 

branten och i närområdet flög högnordisk höfjäril, violettkantad guldvinge, fjällpärlemorfjäril, fjällgräs-

fjäril och fjällbastardsvärmare.

11 Växtplatsen för fjällkrassing på Päivektjåkka.
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3Vadvetjåkka

Eftersökta arter: Fjällkrassing, fjällviva och lappviol

Inventerare 2014: Sofia Lund, Mora Aronsson och Henrik Weibull, 2016: Sofia Lund och Torbjörn Vik

Inventeringsinsats: 2014: 3 personer à 10 timmar, 2016: 2 personer à 12 timmar

Datum: 2014-08-03, 2016-07-14 och 2016-07-15

Tidigare uppgifter: Fjällviva är funnen strax nedom skogsgränsen 1921 (C. Alm). Fjällkrassing är note-

rad 1903 (N. Sylvén), 1919 (Th. Fries) och 1950 (E. Asplund). Sommaren 1967 gjorde Fältbiologerna en 

botanisk inventering av nationalparken men då noterades ingen av de nämnda arterna. 

Inventeringsresultat: Det botaniskt mest intressanta området i Vadvetjåkka nationalpark är sydbranten 

där det finns kalk. Området är brant, med såväl klippor som rasmarker. Ett stråk med lättvittrad kalk-

skiffer finns centralt. Längre västerut i branten som vätter mot sydväst utgörs klippan av hård kalksten. 

Fjällbjörk och videsnår växer relativt högt upp på sluttningen och området är svårtillgängligt. 

!!

!
!!

!

!(!(!(!(

!(

12   Det område på Vadvetjåkkas sydsluttning där fjällviva, fjällkrassing och lappviol eftersöktes. Växtplatserna för lappviol är 
markerade med lila och fjällkrassing med gula prickar. 
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3Fjällviva hittades inte varken 2014 eller 2016. Utifrån hur naturmiljön ser ut görs bedömningen att en 

eventuell förekomst av fjällviva troligen är relativt begränsad och fåtalig. Mest lämpliga miljöer finns i 

den sydvästvända branten. Det stämmer dock inte med uppgiften från 1921 då arten uppges växa strax 

nedom skogsgränsen.

Fjällkrassing hittades på två olika lokaler i sydbranten. Totalt hittades 91 exemplar. 

En art som inte tidigare är noterad från Vadvetjåkka men som hittades vid inventeringen är lappviol. 

Den växte på fem olika dellokaler. Lokalerna ligger i sydbranten inom 600 m från varandra. Totalt hit-

tades 479 exemplar. Både vitblommiga och lilablommiga plantor hittades. Miljön utgörs av finvittrad 

kalkskiffer. 

Andra arter som noterades var taggbräken, grönbräken, alpstenbräken, purpurknipprot, lappögontröst, 

lappglansmossa och två exemplar av tundrahumla. Det område där fjällkrassing och lappviol hittades 

bedöms även vara intressant för dagfjärilar.

Fynd av fjällkrassing 2016:

O 1608058 N 7606196 3 ex

O 1608034 N 7606194 6 ex

O 1608048 N 7606185 3 ex

O 1608078 N 7606190 60 ex

O 1607810 N 7606023 19 ex

Fynd av lappviol 2014: 

O 1607710  N 7605838  22 ex

Fynd av lappviol 2016:

O 1608086 N 7606178 280 ex

O 1607813 N 7606133  7 ex

O 1607741 N 7606125  103 ex

O 1607804 N 7606017  67 ex

13 Växtplats för fjällkrassing på Vadvetjåkkas sydsluttning.
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3
14 Växtplats för lappviol på Vadvetjåkkas sydsluttning.

15 Fjällviva, fjällkrassing och lappviol eftersöktes på Vadvetjåkkas sydsluttning. Fjällvivan hittades inte, däremot fjällkrassing och 
lappviol.
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3Njunjes

Eftersökt art: Fjällkrassing och lappviol

Inventerare: Sofia Lund, Mora Aronsson och Henrik Weibull

Inventeringsinsats: 3 personer à 18 timmar

Datum: 2014-08-02 och 2014-08-04

Tidigare uppgifter: Fjällkrassing är noterad rån Nuonjevare 1900 (O. Vesterlund) och 1920 (H. Smith) 

och från Nuonjevares sydsluttning 1917 (E. Asplund) och 1924 (C. Alm). Lappviol är noterad från Nuon-

jevares 1920 (H. Smith) och 1923 (C. Alm.) Modernare uppgifter om lappviol på Njunjes sydsluttning 

finns från 1996 (A. Jakobsson) och 2004 (P. Larsson) då arten observerades på en handfull platser. P. 

Larsson har även noterat ett exemplar av fjällkrassing från Njunjes sydsluttning.

Inventeringsresultat 2013: Njunjes sydsluttning består till stor del av lättvittrad kalkskiffer. Längs en ett 

par kilometer lång sträcka finns här klippor och ras med kalkgrus på olika höjder. Lappviol växte talrikt 

!
!

!!!

!

!!!!!
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!
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16   Det område på Njunjes sydsluttning där lappviol och fjällkrassing eftersöktes. Växtplatser för lappviol är markerade med lila 
prickar och växtplatser för fjällkrassing med gula prickar. 
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3i rasmarkerna, både i nya rasmarker med bart kalkgrus och i äldre ras med sluten vegetation. Talrikast 

verkar arten vara i nederkant av rasen. Totalt räknades drygt 8000 exemplar av lappviol. Vår uppskaytt-

ning är att det gömmer sig ytterligare ett par tusen exemplar i de vegetationsklädda rasen längs slutt-

ningen. Fjällkrassing hittades på tre platser och totalt räknades 19 exemplar av arten. De växte främst 

på kalkklippor och i övre delen av aktiva rasmarker. Det finns gott om lämpliga livsmiljöer för fjällkras-

sing och arten bedöms kunna finnas i betydligt större utsträckning längs Njunjes sydsluttning. Växtplat-

serna är dock svårtillgängliga och arten därför svårinventerad. 

Bland andra intressanta arter som påträffades kan nämnas skrednarv, alpdraba, blekdraba, brokstarr, 

lappögontröst, alpstenbräken, taggbräken, purpurknipprot och lappglansmossa. Platsen är även intres-

sant för dagfjärilar. Både högnordisk blåvinge och högnordisk höfjäril observerades i branten. Sannolikt 

finns här även blomvisslare. 

Fynd av fjällkrassing 2014:

1O 611549  N 7605757  7 ex

O 1613024  N 7604537  8 ex

O 1611177  N 7605626  4 ex

Fynd av lappviol 2014:

O 1612642  N 7605048  60 ex  O 1612669  N 7605028  76 ex

O 1612585  N 7604970  160 ex  O 1612708  N 7604775  6 ex

O 1612768  N 7604715  22 ex  O 1612780  N 7604735  41 ex

O 1612803  N 7604725  63 ex  O 1612876  N 7604695  45 ex

O 1612871  N 7604697  50 ex  O 1612884  N 7604646  45 ex

O 1612908  N 7604603  805 ex  O 1613002  N 7604522  63 ex

O 1613043  N 7604531  37 ex  O 1613095  N 7604502  7 ex

O 1613104  N 7604492  14 ex  O 1613173  N 7604442  14 ex

O 1613192  N 7604435  75 ex  O 1613862  N 7603986  10 ex

O 1613310  N 7604151  340 ex  O 1613014  N 7604523  160 ex

O 1611177  N 7605626  200 ex  O 1611248  N 7605602  43 ex

O 1611297  N 7605597  44 ex  O 1611299  N 7605568  1900 ex

O 1611332  N 7605524  900 ex  O 1611555  N 7605392  150 ex

O 1611600  N 7605335  53 ex  O 1611729  N 7605341  1100 ex

O 1612007  N 7605224  530 ex  O 1612031  N 7605213  140 ex

O 1612090  N 7605177  175 ex  O 1612184  N 7605145  150 ex

O 1612234  N 7605139  85 ex  O 1612290  N 7605110  60 ex

O 1612484  N 7605018  140 ex  O 1612505  N 7604999  105 ex

O 1612858  N 7604680  150 ex
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3
17 Lappviol och fjällkrassing växer i rasbranterna på Njunjes sydsluttning. Bilden är tagen från Vadvetjåkka av Mora Aronsson.
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3Kätavare

Eftersökt art: Fjällviva

Inventerare 2013: Sofia Lund och Mikael Marberg, 2016: Sofia Lund och Torbjörn Vik

Inventeringsinsats: 2013: 2 personer à 3 timmar, 2016: 2 personer à 2 timmar,

Datum: 2013-07-22 och 2016-07-19

Tidigare uppgifter: Fjällviva är noterad från Kätavare 1958 (K-G Bringer). Lokalangivelsen är inte mer 

detaljerad än just Kätavare. 

Inventeringsresultat: Det område som inventeringen avsåg utgörs av en nordvänd klippa och östvända 

sluttningar. De östvända sluttningarna är inte särskilt kalkrika. Här finns en hel del snölegor, block och 

hedvegetation. Denna del bedöms inte vara intressant för fjällviva. Inventeringsinsatsen 2013 fokuse-

rades därför på de nordvända branterna där det bitvis fanns vit kalkklippa och mattor av mycket artrik 

vegetation och sluttande rikkärr. Platsen är nordvänd och ganska fuktig. Platsen är svårinventerad och 

kräver klättererfarenhet och utrustning. Inte ens i områden som bedömdes vara så otillgängliga att en 

botanist inte torde ha tagit sig fram där tidigare kunde fjällvivan hittas. Förekomst kan dock inte uteslu-

tas. Fjällsippa, kantljung, nätvide, fjälltätört, grönkulla, fjällyxne, purpurbräcka, gullbräcka och grönbrä-

ken är några av de kalkkrävande arter som noterades.

Även en mindre sydvänd brant norr om Kätavare besöktes, denna visade sig dock utgöras av surt berg 

och vegetationen var artfattig.

18 Växtplatser för fjällviva i Kätvares sydbrant.
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19  Det område på Kätavare där fjällviva eftersöktes. Fynd av fjällviva har markerats med lila prickar. 

På håll observerades en klippbrant på bergets sydsida söder om riksröset som på håll såg ut att vara 

kalk. Inventeringsinsatsen 2016 fokuserade på denna sydbrant och här hittades två växtplatser för fjäll-

viva med totalt 29 exemplar. Andra intressanta arter som noterades var taggbräken, dvärghällebräken, 

fjällhällebräken, klippbräcka och bergkårel.   

Fynd av fjällviva 2016:

O 1595060  N 7598602  20 ex

O 1594980  N 7598553  9 ex
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3
20 Fjällviva eftersöktes även på Kätavares nordbrant, dock utan resultat.
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3Råtjovare

Eftersökt art: Fjällviva

Inventerare: Sofia Lund och Mikael Marberg

Inventeringsinsats: 2 personer à 3 timmar

Datum: 2013-07-22

Tidigare uppgifter: Råtjovares västsluttning är en klassisk lokal för fjällviva. Då den är relativt lättillgäng-

lig besöks den regelbundet av botanister. Observationer av fjällviva har gjorts 1996, 2009, 2010, 2011 

och 2012. År 2010 gjordes en mer noggrann inventering (N. Lönnell och J. Edelsjö), vid detta tillfälle 

räknades 204 exemplar av fjällviva in. De tidigaste noteringarna om fjällviva vid Råtjovare är från 1908 

(T. Lagerberg) och 1909 (M. Sonden). 

Inventeringsresultat 2013: Platsen utgörs av en sydvästvänd kalkklippa med storblockig rasmark nedan-

för. I blockmarken växer frodig vegetation med bland annat torta. Fjällvivan hittades främst i nederkant 

!
!
!
!!

!

21  Det område på Råtjovare där fjällviva eftersöktes. Växtplatserna är markerade med prickar. 
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3av klippan men även på mindre klippavsatser högre upp. Totalt räknades 578 exemplar in. Det kan dock 

finnas betydligt fler högre upp i otillgängliga delar av branten. Andra arter som noterades var fjällbrud 7 

exemplar, nordlåsbräken 3 exemplar och taggbräken som växer rikligt längs hela slänten.

Fynd av fjällviva 2013:

O1595890  N7597876  1 ex

O1595847  N7597845  262 ex

O1595852  N7597868  28 ex

O1595868  N7597894  213 ex

O1595844 N7597894 50 ex

O1595789 N7597933 23 ex

22 Växtplats för fjällviva på Råtjovares västsluttning.
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3Oarjip Vardu

Eftersökt art: Fjällviva

Inventerare: Sofia Lund och Mikael Marberg

Inventeringsinsats: 2 personer à 4 timmar

Datum: 2013-07-26 och 27

Tidigare uppgifter: Fjällviva är noterad från Oarjip Vardu 1958 (K-G Bringer). Arten är sedan eftersökt i 

mitten av 1990-talet (K-G Bringer) och i början av 2000-talet (M. Aronsson) dock utan resultat.

Inventeringsresultat 2013: De vita kalkbranterna syns tydligt mot söder. Det är ett mycket artrikt område 

med frodig vegetation. I blockbranterna nedanför klippan växer en lummig ängsbjörkskog med högväx-

ta arter som torta och hässlebrodd. På sina håll sipprar vatten fram i källor och här finns mindre rikkärr. 

Området hyser sannolikt en artrik mossflora. 

Fjällviva eftersöktes längs hela branten, dock utan resultat. Då vegetationen i anslutning till branten är 

alltför frodig och högväxt bedöms arten inte längre finnas kvar. Platsen har tidigare varit betydligt mer 

23 Området på Oarjip Vardu där fjällviva eftersöktes.
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3öppen. Under tidigt 1900-tal fanns här ingen fjällbjörkskog alls. Detta som ett resultat av avverkningar 

som då hade gjorts i området. Under den tiden kan fjällvivan ha trivts på kalkbranterna men som plat-

sen ser ut idag har de sannolikt skuggats ut och försvunnit från platsen.

Av arter som hittades kan nämnas fjällkäringtand, isvedel, klippveronika, taggbräken, krusbräken, grön-

bräken, fjällyxne och grönkulla.

24 Fjällviva eftersöktes längs kalkbranterna på Oarjip Vardu, dock utan resultat.
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3Vassitjåkkas västsluttning

Eftersökt art: Fjällviva

Inventerare 2013: Sofia Lund och Cajsa Björkén, 2016: Sofia Lund och Torbjörn Vik

Inventeringsinsats 2013: 2 personer à 8 timmar, 2016: 2 personer à 6 timmar

Datum: 2013-08-12 och 2016-07-17

!
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25 Det område på Vassitjåkkas västsluttning där fjällviva eftersöktes. Växtplatserna är markerade med prickar.

Tidigare uppgifter: De äldre uppgifterna om fjällviva på Vassitjåkkas västsluttning är från 1903 (N. Syl-

ven). Uppgifter om fjällviva finns även från Vassivagge (N. Sylven 1913 och K. Lennemo 1980-tal).

Inventeringsresultat 2013 och 2016: Vassitjåkkas västsluttning är 2 km lång och har en höjdskillnad på 

ca 600 m. Området är svårinventerat, inte bara för att det är stort men också för att det är svår terräng 

med block och branter. Fjällviva hittades glest spridd längs branten. Fynden ligger i stråk nedanför två 

olika klippbranter på olika höjdnivåer. Totalt räknades 143 exemplar in, de flesta längs den nedre bran-

ten. Längre in i dalen ser förhållandena inte lika bra ut för arten.

Andra intressanta fynd som gjordes var lappfingerört, skrednarv, nordlåsbräken och tundrahumla.
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3Fynd av fjällviva 2013:

O1598766 N7590917  59 ex

O1598841 N7590794 8 ex

O1598784 N7590925 8 ex

O1598759 N7590949 3 ex

O1598760 N7591046 2 ex

O1598750 N7591048 6 ex

O1598733 N7591064 6 ex

O1598685 N7591416 1 ex

O1598657 N7591415 9 ex

Fynd av fjällviva 2016:

O1598982 N7590584  10 ex

O1598984 N7590542 4 ex

O1599367 N7590819  4 ex

O1599507 N7590547  16 ex

O1599218 N7591073  4 ex

O1599176 N7591091  1 ex

O1599169 N7591094 1 ex

O1599080 N7591161  1 ex

26 På Vassitjåkkas västsluttning hittades fjällviva på två olika höjdnivåer. Lokalrna sträcker sig bakom bergets krökning och syns 
här inte i sin fulla utsträckning.
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3Vassitjåkkas östsluttning

Eftersökt art: Fjällkrassing

Inventerare: Sofia Lund och Torbjörn Vik

Inventeringsinsats: 2 personer à 6 timmar

Datum: 2016-07-16 och 2016-07-18

Tidigare uppgifter: En äldre muntlig uppgift om fjällkrassing på Vassitjåkkas östsluttning är från 1984 

då Mora Aronsson observerade enstaka exemplar av arten. Växtplatsen ska enligt uppgift ligga i den 

skålformade dal om ligger ganska långt in på västsidan i Kärkevagge.

Inventeringsresultat 2016: Vassitjåkkas östsluttning, tillika Kärkevagges sydvästsluttning, vätter mot 

nordost. Merparten är brant och relativt otillgänglig. Längs ett par bäckar kan man lite enklare komma 

upp längs sluttningen. Längs två av dessa stråk gjordes inventeringsinsatser. Vädret med lågt liggande 

moln, regn och snöblandat regn gjorde det dock svårt att få en överblick och effektivt söka lämpliga 

miljöer.

I söder kommer en bäck ner mot Kärkevagge från en skålformad hylla dal ganska långt in i Kärkevagge. 

Här ligger snö kvar länge i de väst- och nordvända branterna. I de ostvända branterna finns kalkskiffer, 

speciellt i dalens mynning. Läget är dock så kallt (närheten till mer eller mindre permanenta snölegor) 

så att det inte bedöms vara intressant för fjällkrassing som oftast påträffas i sydvända lägen.

Längre norrut kommer en bäck ner från Vassitjåkkas norra topp. Längs detta stråk finns partier med 

kalkskiffer, både i blöta lägen där det översilas av smältvatten och på vindutsatta kullar. Här hittades 

bland annat brokstarr, staggstarr, dvärgnarv, gulldraba, blekdraba, lappfingerört och lappkattfot. Om-

rådet bör inventeras mer nogrant vid bättre väderförutsättningar. Sannolikt finns fler förekomster av 

både brokstarr och staggstarr. Det bedöms också finnas lämpliga miljöer för fjällkrassing och lappviol i 

området. Även dvärgdraba bör eftersökas här.
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27 Det område på Vassitjåkkas östsluttning där fjällkrassing eftersöktes är markerat med lila. Det norra av de två bör inventeras 
nogrannare.
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3Vuolep Turas

Eftersökt art: Fjällviva

Inventerare: Sofia Lund och Cajsa Björkén

Inventeringsinsats: 2 personer à 4 timmar

Datum: 2013-08-11

Tidigare uppgifter: Fjällvivan hittades 1968 i sydbranten av Vuolep Turas av B. Öster. En grov koordina-

tangivelse finns på ArtPortalen. 

Inventeringsresultat 2013: Vuolep Turas är ett litet berg med sydvänd brant och blockras nedanför 

denna. Berggrunden utgörs bitvis av kalk men många kalkindikerande växtarter saknas (kantljung, fjäll-

sippa, hårstarr, m.fl.). De delar av sydbranten som gick att nå utan klättring genomsöktes och fjällviva 

hittades på ett begränsat område nära toppen. Totalt räknades 93 exemplar in. Bland andra intres-

santa kärlväxtfynd kan nämnas lappfingerört.

!

28  Det område på Vuolep Turas där fjällviva eftersöktes. Växtplatsen är markerad med en prick. 
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3Fynd av fjällviva 2013:

O1604282 N7581813  93 ex

29 Växtplats för fjällviva på Vuolep Turas..
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3Ruovssuk

Eftersökt art: Fjällkrassing

Inventerare: Sofia Lund, Mora Aronsson, Niklas Lönnell  och 2014 även Anders Jacobson

Inventeringsinsats: 3 personer à 9 timmar 2013 och 4 personer à 7 timmar 2014

Datum: 2013-08-06 och 2014-07-31

Tidigare uppgifter: De äldre uppgifterna om fjällkrassing på Ruopsok är från 1920 (H. Smith) och 1935 

(R. Santesson).

Inventeringsresultat 2013 och 2014: Ruovssuk utgörs av en höjd med markant topp och ostvänd brant 

nära norska gränsen. Bergets högsta toppar ligger på norska sidan. Branten är bitvis kalkrik och floran är 

artrik både i branten och i rasbranten nedanför. Uppe på platån finns mindre tjärnar, frodiga fjällängar, 

snölegor och kalkrika vindblottor. Själva toppen utgörs av sura bergarter. 

I branten hittades bland annat oppdalsbräcka, lappfingerört och rosenbinka. Uppe på platån hittades 

lapsk alpros, lappkattfot, lappögontröst, grön kattfot, oppdalsbräcka, alpstenbräken, nordlåsbräken, 

!!!!!
!!!!!!

30   Det område på Ruovssuk där fjällkrassing eftersöktes. Växtplatserna är markerae med prickar. 
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3staggstarr, rödnörel, klibbig fetknopp, brokstarr och dvärgdraba. Vid besöket 2013 hittades ett exemplar 

av fjällkrassing växande i vittringsgrus i anslutning till en vindblotta. Vid besöket 2014 hittades 61 exem-

plar av fjällkrassing spritt men inom ett relativt begränsat område med vittringsgrus på en kulle.

Lokalen bedöms vara intressant även för dagfjärilar och vid besöket 2014 observerades minst två ex-

emplar av tundrahumla uppe på platån.

Fynd av fjällkrassing 2013:

O1597567  N7571024  1 ex

Fynd av fjällkrassing 2014:

O 1597599  N 7571033  3 ex

O 1597666  N 7571023  21 ex

O 1597664  N 7571044  2 ex

O 1597654  N 7571063  22 ex

O 1597602  N 7571117  1 ex

O 1597549  N 7571160  3 ex

O 1597538  N 7571050  2 ex

O 1597680  N 7571115  4 ex

O 1597680  N 7571123  3 ex

Nordost om Ruovssuk ligger Sjangeli, ett område där olika mineraler har brutits längre tillbaks i tiden. 

Från Sjangeli finns uppgifter om bland annat klibbig fetknopp och dvärgdraba. Vid ett besök i Sjangeli-

området 2014-08-01 hittades dvärgdraba och en större förekomst av brokstarr. Klibbig fetknopp 

eftersöktes men hittades inte. Området är stort och svårt att överblicka. Sannolikt kan det finnas mer 

av intresse här.

31 Växtplats för fjällkrassing uppe på Ruovssuk. Bilden är tagen mot norr.
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3Gardetjåkka

Eftersökt art: Lappvallmo

Inventerare: Sofia Lund, Mora Aronsson, Niklas Lönnell  och Anders Jacobson

Inventeringsinsats: 4 personer à 10 timmar

Datum: 2014-07-29

Tidigare uppgifter: Den tidigare uppgiften om lappvallmo på Gardetjåkka är från 1974 då K. Lennemo 

observerade arten. Enligt en muntlig uppgift ska arten då ha setts ca 1295 m ö.h. H. Smith besökte 

Gardetjåkka flera gånger under 1920-talet utan att notera lappvallmo. Arter han däremot noterade var 

rödnörel, staggstarr och snöfryle. 

Inventeringsresultat 2014: Gardetjåkka är ett stort berg och endast delar av det hann besökas. Botaniskt 

mest intressant verkar branter och sluttningar mot på bergets västra sida vara. Där är marken kalkrik 

och floran mycket rik. Här observerades bland annat dvärgdraba, rödnörel, brokstarr, staggstarr, snö-

fryle, grön kattfot och lappfingerört. 

32   Det område vid Gardetjåkka där lappvallmo eftersöktes utan resultat.
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3Även sydöstra delen av berget undersöktes kring en tjärn och ett äldre rengärde. I denna del fanns an-

tydan till rikare berggrund men inga sällsynta växtarter hittades. Platåerna består av sura bergarter och 

vegetationen är artfattig. Bergets östra sluttningar är mycket branta och otillgängliga. 



37

2016-09-30

3Gahcahakriehppi

Eftersökt art: Polarblära

Inventerare: Sofia Lund, Mora Aronsson och Niklas Lönnell 

Inventeringsinsats: 3 personer à 2 timmar

Datum: 2013-08-05

Tidigare uppgift: De äldre uppgifterna om polarblära är från 1947 (O. Hedberg) då ca 50 exemplar note-

rades på en liten gruskulle ca 1,5 km söder om SÖ änden av Appojaure nära nedre delen av den största 

jokken från Kuåtotjåkkos nordsluttning.

Inventeringsresultat 2013: Just nedanför där bäcken gör en skarp krök mot öster finns en liten kulle där 

det växer polarblära på sydslänten. 4 exemplar räknades in på ett kvadratmeterstort område. Uppe 

på kullen växer lappfingerört och lapsk alpros. Polarbläran eftersöktes på ett ca kvadratkilometerstort 

område med liknande småkullar mellan Ahpparjavri och Pieggaluopal utan att fler fynd gjordes. 

!!!
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33   Det område vid Gahcahakriehppi där polarblära eftersöktes. Växtplatsen är markerad med en prick. 
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3Fynd av polarblära 2013:

O1617806  N7568101  4 ex

34 Växtplats för polarblära vid Gahcahakriehppi. Foto högra bilden Mora Aronsson.
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3Kåtotjåkka

Eftersökt art: Lappvallmo

Inventerare: Sofia Lund, Mora Aronsson och Niklas Lönnell 

Inventeringsinsats: 3 personer à 5 timmar

Datum: 2013-08-05

Tidigare uppgifter: De äldre uppgifterna om lappvallmo är från 1947 (O. Hedberg) då ca 20 exemplar 

noterades på ett litet svagt sydexponerat skifferstråk i dalen mittemellan Kuåtotjåkko och Mesatjåkko.

Inventeringsresultat 2013: Passet väster om Kåtotjåkka är mycket kargt och utgörs till stor del endast 

av ett blockhav. Mindre områden hyser gles vegetation, och då på fattig berggrund. I ett litet begränsat 

område med lite rikare berggrund av skiffer växer lite mer kräsna arter. Här hittades 15 exemplar av 

lappvallmo. Andra sällsynta arter som växer här är staggstarr, rödnörel och tuvnarv. Vegetationen är 

gles och klimatet kargt även om området sluttar svagt mot söder. Marken utgörs av skifferterasser med 

sten, grus och fjytjord emellan.

!!
!
!

35   Det område vid Kåtotjåkka där lappvallmo eftersöktes. Växtplatserna är markerade med prickar. 
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3Passet är väl genomsökt och fler fynd av lappvallmo i området bedöms inte sannolikt. Det område som 

har förutsättningar är mycket begränsat. 

Fynd av lappvallmo 2013:

O1616142  N7565139  1 ex

O1616163  N7565160  2 ex

O1616177  N7565223  10 ex

O1616191  N7565281  2 ex

36 Växtplats för lappvallmo i passet väster om Kåtotjåkka. Lappvallmon växer även till vänster utanför bild.
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3Biegganjira

Eftersökt art: Lappvallmo och polarblära

Inventerare: Sofia Lund, Mora Aronsson och Niklas Lönnell 

Inventeringsinsats: 3 personer à 2 timmar

Datum: 2013-08-04

Tidigare uppgifter: De tidigaste uppgifterna om polarblära från denna lokal är från 1947 (O. Hedberg). 

Lappvallmo har angivits härifrån 1947 (O. Hedberg), 1958 (E. Hultén) och 1992 (R. Hansson). Platsen 

beskrivs av Hedberg som ett rätt brett bälte av sand och grus omkring jokken, vilket genom flodernas 

erosion hålles fritt från sluten vegetation.

Inventeringsresultat 2013: I nedre delen av Biegganjira breddar bäcken ut över ett område med sten, 

grus och sand. Här växer polarblära på båda sidor om bäcken. På östra sidan om bäcken växer även 

lappvallmo. Totalt räknades 114 exemplar av polarblära och 48 exemplar av lappvallmo. Det växer även 
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37  Det område Vid Biegganjira där polarblära och lappvallmo eftersöktes. Växtplatserna är markerade med prickar. 
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3fjällblära på lokalen och dess likhet med polarblära i överblommat stadie gjorde det svårt att räkna 

polarbläran, varför antalet av denna art ska ses som ungefärligt. 

Andra arter som observerades på lokalen är fjällklocka, lappkattfot, raknörel, fjällnörel, rödnörel och 

fjällsippa.

Fynd av lappvallmo 2013:

O1620228  N7567259  46 ex

O1620139  N7567099  2 ex

Fynd av polarblära 2103:

O1620187  N7567178  36 ex

O1620121  N7567006 43 ex

O1620176  N7567153  30 ex

O1620065  N7566991 5 ex

38 Växtplats för polarblära och lappvallmo vid Biegganjira.
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3Vuomeneahci

Eftersökt art: Fjällviva

Inventerare: Sofia Lund och Cajsa Björkén

Inventeringsinsats: 2 personer à 9 timmar

Datum: 2013-08-10

Tidigare uppgifter: De äldre uppgifterna om fjällviva är från 1947 (O. Hedberg) då fjällviva hittades på en 

sydexponerad rasmark nedanför en dolomitbrant i skogsgränsen på nordsidan av Allesvagge cirka 8 km 

väster om Rautasjaures västända.

Inventeringsresultat 2013: Den här lokalen utgörs av en sydvänd kalkklippa med storblockig rasmark 

nedanför. Vegetationen är bitvis frodig. Fjällviva har tidigare rapporterats från en sydexponerad rasbrant 

nedanför en dolomitbrant i skogsgränsen ca 8 km V om Rautasjaure (O. Hedberg 1946). Fjällviva efter-

söktes men kunde inte återfinnas på denna plats. Kanske vegetationen är lite väl frodig och fjällvivan 

!

39   De områden vid Vuomeneachi där fjällviva eftersöktes. Växtplatsen är markerad med en prick. i område markerat med grönt 
har arten inte eftersökts men här ser det ut att vara lämpliga betingelser.
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3därför har blivit utkonkurrerad. Bland de mer intressanta växtarterna som hittades längs klippan var 

taggbräken, rödnörel, lappfingerört, fjällkäringtand, lappvedel, fjällklocka och grönkattfot.

En bit västerut på Siellacohkkas sydsluttning finns en alldeles vit dolomitkalkklippa. Här hittades fjällvi-

va. Totalt räknades 272 exemplar in. Vid denna klippa hittades även lappfingerört och rödnörel. Möjligen 

skulle fjällviva även kunna finnas på mindre kalkklippor nordost om denna lokal.

Fynd av fjällviva 2013:

O1623336 N7568270  272 ex

40 Växtplats för fjällviva vid Vuomeneachi. Här visas även områden som kan hysa fjällviva men som inte har inventerats 
(streckad linje).
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3Kålkasjåkka

Eftersökt art: Lappvallmo

Inventerare: Sofia Lund, Mora Aronsson och Niklas Lönnell 

Inventeringsinsats: 3 personer à 6 timmar

Datum: 2013-08-08

Tidigare uppgifter: Vid Kålkasjåkka har lappvallmo hittats av C. Grundsten 1982. Fyndet gjordes vid 780 

m ö.h. 

Inventeringsresultat 2013: Lämpliga miljöer längs bäcken, det vill säga relativt öppna grus- och block-

marker samt klippor genomsöktes mellan 750 och 830 m ö.h., dock utan resultat. Kalkinslaget är 

mycket litet. De enda kalkindikerande växtarterna som hittades var fjällblära, björnbrodd och svarthö 

och de förekom endast i enstaka exemplar. Bäcken kan ha tagit med sig kalkhaltigt material uppströms 

ifrån. Förekomst av lappvallmo kan mycket väl finnas i Nissunvagge. Utifrån hur området ser ut bedöms 

förekomsten av lappvallmo 1982 ha varit enstaka och tillfällig. Arten kan möjligen ha spridits från upp-

41  Det område vid Kålkasjåkka där lappvallmo eftersöktes. 
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3ströms liggande växtplatser i Nissonvagge. Idag saknas lämpliga livsmiljöer längs Kålkasjåkka. Enstaka 

exemplar kan ha förbisetts men dessa för i så fall en tynande tillvaro bland videsnår.

42 Lappvallmo eftersöktes längs Kålkasjåkka, dock utan resultat. Foto Mora Aronsson.
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4Sammanställning av fynd

Här presenteras en sammanställning av de fynd som gjorts av de eftersökta arterna inom upp-

draget

Polarblära

Gahcahakriehppi 1 växtplats med 4 exemplar

Biegganjira  4 växtplatser med sammanlagt 114 exemplar

Fjällkrassing

Reavrrevarri  4 växtplatser med sammanlagt 615 exemplar

Päivektjåkka  6 växtplatser med sammanlagt 36 exemplar

Vadvetjåkka  5 växtplatser med sammanlagt 91 exemplar

Njunjes  3 växtplatser med sammanlagt 19 exemplar

Ruovssuk  10 växtplatser med sammanlagt 62 exemplar

Lappviol

Reavrrevarri  5 växtplatser med sammanlagt 251 exemplar

Vadvetjåkka  5 växtplatser med sammanlagt 479 exemplar

Njunjes  37 växtplatser med sammanlagt drygt 8000 exemplar

Fjällviva

Kätavare  2 växtplatser med sammanlagt 29 exemplar

Råtjovare  6 växtplatser med sammanlagt 578 exemplar

Vassitjåkkas västsluttning  17 växtplatser med sammanlagt 143 exemplar

Vuolep Turas  1 växtplats med 93 exemplar

Vuomeneahci  1 växtplats med 272 exemplar
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4Lappvallmo

Kåtotjåkka  4 växtplatser med sammanlagt 15 exemplar

Biegganjira  2 växtplatser med sammanlagt 48 exemplar
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5Ytterligare inventeringsbehov

I detta avsnitt ges reflektioner kring behov av ytterligare inventeringar på de besökta lokalerna. 

Växter

Merparten av ovanstående lokaler är väl genomsökta och ytterligare fynd av de aktuella arterna eller 

andra sällsynta arter förväntas inte. Andra lokaler skulle kunna inventeras noggrannare. 

Vid Oarjip Vardu bedöms fjällviva vara utgången. Däremot bedöms den fuktiga, lummiga miljön vara 

värd att inventeras på mossor. I anslutning till en del av kalkklipporna rinner källor fram och bildar såväl 

sipperytor som rikkärr.

Vassitjåkkas östsluttning bör besökas i bättre väder för att lokalisera fjällkrassing och dvärgdraba samt 

leta fler växtplatser för brokstarr och staggstarr. Eventuellt skulle även lappviol kunna finnas här och 

längs nordsluttningen bedöms det finnas förutsättningar för snöfryle.

Vid Vadvetjokka kunde fjällviva trots en stor inventeringsinsats inte återfinnas. Eventuell förekomst av 

arten bedöms här vara begränsad och fåtalig. Ytterligare inventeringsinsats bedöms inte vara motive-

rad. 

Vid Gardetjåkka kan det vara värt att ägna mer tid åt att söka efter lappvallmo och då främst längs de 

branter och sluttningar som inte hanns med vid inventeringen 2014. 

Kålkasjåkka bedöms i dagsläget inte hysa förekomst av lappvallmo. Däremot kan det vara värt att 

genomsöka stränderna längs vattendraget uppströms till Nissonvagge där det bör finnas mer kalk. Det 

torde vara härifrån lappvallmon vid Kålkasjåkka en gång kom.

Av de lokaler som inte besökts inom det här uppdraget är det framför allt Arranåijve i Padjelanta na-

tionalpark som bör inventeras inom en inte alltför avlägsen framtid. Från Arranåijve finns uppgifter om 

fjällviva, lappviol, fjällkrassing och ett antal andra sällsynta växter. 

Lokalerna längst i norr; Reavrevarri, Päivektjåkka, Vadvetjokka och Njunjes ligger längs ett stråk med 

kalkskiffer som fortsätter via Borrastjåkka, Jebrentjårro, Vakketjåkka längs hela nordsidan av Torne 

träsk. Det finns sannolikt fler lokaler av fjällkrassing, lappviol och andra kalkkrävande arter än man 

idag känner till i detta område. De botanister som rört sig här har mestadels gjort strandhugg på ovan 

nämnda platser. En större inventeringsinsats i detta område bedöms kunna ge ytterligare kunskap om 

de aktuella arterna. 
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5Dagfjärilar

När det gäller dagfjärilar (som inte ingick i uppdraget men som vi med det fantastiska vädret på några 

av lokalerna inte kunde låta bli att notera) hittades bland annat högnordisk blåvinge och blomvisslare 

vid Päivektjåkka samt högnordisk blåvinge och högnordisk höfjäril vid Njunjes. Dessa lokaler är värda 

att inventera noggrannare vad gäller dagfjärilar. Detsamma gäller Vadvetjåkka. Framförallt Njunjes och 

Vadvetjåkka som mycket påminner om Borrastjåkka. Likaså Reavrrevarri och platån uppe på Ruovssuk 

bedöms kunna vara intressanta fjärilslokaler även om inga sensationella fynd gjordes på dessa platser, 

kanske beroende på att vädret inte var helt optimalt när dessa besöktes.



51

2016-09-30

Källor

Personliga kontakter

Mora Aronsson, ArtDatabanken

Webbsidor

ArtPortalen www.artportalen.se

Litteratur

Jakobsson, A. 1996: Sällsynta växter i Torne Lappmark. Examensarbete vid Naturgeografiska institutio-

nen, Stockholm Universitet och ArtDatabanken SLU.

Hedberg, O. 1947: BIdrag till Torne lappmarks flora. Botaniska Notiser 1947.

Nettelbladt, M. 1969: En allmän floristisk undersökning av Vadvetjåkka nationalpark i Torneträskområ-

det. Stockholms Universitet.



På uppdrag av


