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Förord 

 

Finns det behov av att restaurera våtmarker i ett län som Norrbotten med alla dessa vidstäckta 
våtmarker som Muddus, Sjaunja, Tavvavuoma med flera? I länet finns 2 miljoner hektar våtmark 
vilket är en tredjedel av hela landets våtmarker. Genom den landsomfattande våtmarksinventeringen 
(VMI) som pågick 1994-2004 inventerades alla större våtmarker i Norrbottens län. 1,5 miljon hektar 
våtmark inventerades och naturvärdesbedömdes. Utöver VMI har vegetationskarteringar, 
rikkärrsinventeringar och andra våtmarksrelaterade inventeringar utförts i länet. Stora mängder med 
data om naturvärden och påverkan på våtmarkerna finns. Det finns så mycket data att det är svårt 
att få en överblick hur det ser ut i de olika delarna av länet. Frågor som vilken av länets alla 
våtmarker som i första hand bör restaureras har varit omöjlig att svara på. Sådana frågor har kommit 
från förvaltare och det var dessa frågor som födde idén om en GIS-analys för att kunna peka ut var 
behov av restaurering finns. 

Denna rapport är en metod- och tillämpningsbeskrivning av den GIS-analys som gjordes för att få en 
samlad bedömning om naturvärden och påverkan av länets våtmarker. Förhoppningen är att 
Länsstyrelsen med hjälp av detta underlag framöver kan göra restaureringssatsningar på rätt plats för 
att förbättra och bibehålla funktionen i länets myllrande våtmarker.  

Länsstyrelsen i Norrbottens län har ansvarat för projektets genomförande med Susanne Backe, 
Miljöanalysenheten som projektledare, i samarbete med Brockmann Geomatics Sweden AB. 
Projektet har finansierats med hjälp av regionala miljömålsmedel. 

 

 

 

Susanne Backe 

Miljöanalysenheten 
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Inledning 
 

Norrbotten är Sveriges mest våtmarksrika län med 2 miljoner hektar vilket motsvarar ungefär en 
tredjedel av hela Sveriges våtmarksareal. Den stora arealen våtmark ger Norrbotten ett betydande 
ansvar för det nationella och europeiska bevarandet av våtmarker. Våtmarkerna har ett visst skydd i 
och med tillståndsplikt för markavvattning men befintliga diken skapar problem. Verksamheter som 
påverkar våtmarker negativt är främst exploateringar i form av dikning, byggande av skogsbilvägar 
samt utvinning av bränsle. Bevarandestatusen för länets våtmarkstyper och dess arter är generellt 
otillräcklig och med ett förändrat klimat och intensivare markanvändning kan en negativ utveckling 
förväntas. 

Vegetationen i länets våtmarker förändras vilket har visats av senaste årens analyser inom 
miljöövervakningen. De öppna våtmarkerna växer igen med träd och buskar. Orsakerna är bland 
annat gamla diken som avvattnar våtmarkerna, bristande hänsyn då näringsrikt vatten tillförs från 
avverkningar och vägbyggen samt igenväxning på grund av upphörd hävd på slåttermyrar. Fågellivet 
på länets våtmarker har under tidsperioden 2002-2013 haft en negativ utveckling, bl.a. har flertal 
vadare som enkelbeckasin, svartsnäppa, gluttsnäppa och småspov minskat. 

Intresset för att återställa våtmarkernas funktion ökar. Det är viktigt att prioritera information och 
uppsökande verksamhet till markägare för att ta tillvara det intresse som finns. I Norrbotten har en 
strategi för restaurering av våtmarker efterfrågats sedan våtmarksinventeringen (VMI) slutfördes 
2004. 

För att få en geografisk överblick av var i länet behoven för restaurering av våtmarker är störst har 
länsstyrelsen med hjälp av regionala miljömålmedel gjort en GIS-analys. Med utgångspunkt från 
våtmarkernas naturvärden och markanvändning som påverkar hydrologin ska resultatet från GIS-
analysen ge stöd för en strategi och planering för restaurering av länets våtmarker. 

Målet med analysen var att skapa ett planeringsunderlag i form av ett GIS-skikt. 

• Ett GIS-skikt som sammanfattar och bedömer naturvärden och påverkan 
• GIS-skiktet ska kunna användas för olika syften för restaurering, till exempel för att hitta : 

o områden med höga naturvärden oavsett påverkansgrad 
 med syfte att bibehålla naturvärden 

o områden med låga naturvärden och hög påverkan 
 med syfte att förbättra naturvärden 

• GIS-skiktet ska vara lätt att uppdatera med nya underlag 
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Figur 1. Kartan visar de underlagsdata med naturvärden som har 
använts i analysen. 

Figur 2. Kartan visar de underlagsdata med påverkan som har 
använts i analysen. 
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Metod 
 

GIS-analysen har utförts med hjälp av befintliga data om naturvärden i våtmarker och ingrepp som 
kan påverka hydrologin samt naturvärdena i negativ riktning, se figur 1 och 2. För att kunna värdera 
naturvärdena och påverkan har ett poängsättningssystem använts inom ett rutnät med 1x1 km´s 
rutor. Analysen har utförts för hela länet och resultatet är ett GIS-skikt som innehåller en samlad 
bedömning av naturvärden och påverkan inom respektive 1x1 km´s ruta. I GIS-skiktet kan man lägga 
till nya underlagsdata och justera poängsättning. 

 

Våtmarksmask 
För vissa av underlagen krävdes förberedande analyser mot en våtmarksmask innan de kunde 
användas i GIS-analysen. Exempel på sådana underlag är hyggen och ungskogar i anslutning till 
våtmark samt vägar som går genom våtmark. 

I begreppet våtmark ingår både myrar, stränder, sumpskogar, fukthedar och fuktängar. Våtmarker 
har i VMI definierats som: ”Våtmarker är sådan mark där vatten under en stor del av året finns nära 
under, i eller över markytan, samt vegetationstäckta vattenområden. Minst 50 % av vegetationen bör 
vara hydrofil, det vill säga fuktighetsälskande, för att man skall kunna kalla ett område för våtmark. 
Ett undantag är tidvis torrlagda bottenområden i sjöar, hav och vattendrag, de räknas som våtmarker 
trots att de saknar vegetation.” 

Eftersom det saknas en befintlig våtmarksmask skapades en ny med hjälp av GIS-data med 
våtmarkstyper från Svensk Marktäckedata, Vegetationskartan i fjällen och nedan fjällen samt VMI, se 
Bilaga 1. 

 

GIS-underlag för naturvärden 
De underlag som har använts för naturvärden är: 

• Artportalen 
o Rödlistade arter beroende av våtmark 

• VMI  
o Naturvärdesklass, källor, rikkärr, myrslåtter 

• Myrskyddsplanobjekt 
o Skyddsvärda våtmarker 

• Sumpskogsinventeringen  
o Sumpskogar med höga naturvärden 

• Nyckelbiotopsinventeringen 
o Nyckelbiotoper i anslutning till våtmark 

• Inventeringar för Åtgärdsprogram rikkärr 
o Rikkärr 

• Natura naturtypskarta 
o Källor, rikkärr 
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• Totalkartering av palsmyrar 
o Palsmyrar 

• Vegetationskartan 
o Källor 

• Källregistret Sveriges geologiska undersökningar (SGU) 
o Källor 

• Basklassningen från Satellitbaserad övervakning av våtmarker 
o Myrfågelbiotoper 

• Vattenmyndighetens statusklassningar 
o Vattenförekomster som rinner genom våtmarker och har hög ekologisk status 

 

GIS-underlag för påverkan 
Underlag som har använts för ingrepp som påverkar våtmarkernas hydrologi och naturvärden är: 

• VMI 
o Hydrologisk påverkan 

• Förändrade myrar från Satellitbaserad övervakning av våtmarker 
o Igenväxande myrar 

• Vegetationskartan 
o Diken 

• Basinventeringen 
o Diken 

• Biotopkarteringen 
o Diken 

• Skogsvårdsstyrelsen 
o Dikningsområden 

• Svensk marktäckedata 
o Hyggen, ungskog, torvtäkter, deponier, flygplatser, gruvor i anslutning till våtmark 

• Länsstyreslens register över miljöfarlig verksamhet 
o Torvtäkter 

• Vägkartan 
o Vägar, järnvägar 
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Gruppering av GIS-underlag 
I vissa fall finns det GIS-underlag som beskriver samma företeelse, exempelvis kan samma källa 
finnas med i VMI, vegetationskartan, SGU´s källregister och natura naturtypskartan. För att inte 
samma företeelse ska räknas dubbelt har underlagen grupperats och slagits ihop till ett skikt för 
respektive företeelse. 

De grupper som används för naturvärden är: 

• Rödlistade arter beroende av våtmark 
• Våtmarker med utpekade naturvärden 
• Källor 
• Rikkärr 
• Myrfågelbiotoper 
• Myrslåtter 
• Nyckelbiotoper 
• Palsar 
• Vatten med hög ekologisk status 

De grupper som används för påverkan är: 

• Diken 
• Hydrologisk påverkan 
• Energitorvtäkter och övrig tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet 
• Förändrade myrar 
• Hyggen och ungskogar 
• Vägar och järnvägar 

 

Poängsättning av naturvärden och påverkan inom 1x1 km´s rutnät 
För att kunna göra en samlad bedömning av naturvärden och påverkan användes ett 
poängsättningssystem inom Lantmäteriets 1x1 km´s rutnät över hela länet. Att det blev just 1x1 km´s 
rutnätet var en anpassning till underlagsdatas geografiska noggrannhet. Exempelvis är 
artobservationerna i många fall registrerade på förutbestämda lokaler och inte med exakta 
koordinater. 

Poängsättning av 1x1 km´s ruta baserades på antal, area eller längd av olika kategorier av 
naturvärden och påverkan. Nedan följer hur de olika grupperingarna av naturvärden och påverkan 
har poängsatts. För vissa av grupperingarna har poäng angetts i flera steg. Det gäller Rödlistade arter 
beroende av våtmark, Våtmarker med utpekade naturvärden, Hydrologisk påverkan och Förändrade 
myrar. Tröskelvärden för poäng har testats och kontrollerats mot ortofoton och kända värden innan 
vi beslutat oss för nivåerna. Bilaga 2-17 beskriver underlagen för poängsättning mer i detalj. 

11



Poängsättning av naturvärden 
Antal rödlistade arter beroende av våtmark av kategorierna akut (CR), starkt hotade (EN), sårbar (VU) 
eller nära hotad (NT), Bilaga 2. 

• Mer än 5 arter inom rutan ger 3 poäng 
• 2-5 arter inom rutan ger 2 poäng 
• 1 art inom rutan ger 1 poäng 

Förekomst av rödlistad art beroende av våtmark av kategorierna akut hotad (CR) eller stark hotade 
(EN), Bilaga 2. 

• Förekomst inom rutan ger 3 poäng 

Våtmarksområden med utpekade naturvärden; VMI-klass 1 och Myrskyddsplan, Bilaga 3. 

• Mer än 50 % av rutan täcks av VMI-objekt med mycket höga naturvärden (klass 1) eller 
Myrsskyddsplanobjekt ger 3 poäng 

• 25-50 % av ytan täcks VMI-objekt med mycket höga naturvärden (klass 1) eller 
Myrsskyddsplanobjekt ger 2 poäng 

• 5-25 % av ytan täcks av VMI-objekt med mycket höga naturvärden (klass 1) eller 
Myrsskyddsplanobjekt 1 poäng 

Våtmarksområden med utpekade naturvärden; VMI-klass 2, Bilaga 3. 

• Mer än 50 % av rutan täcks av VMI-objekt med höga naturvärden (klass 2) ger 2 poäng 
• 25-50 % av ytan täcks VMI-objekt med höga naturvärden (klass 2) ger 1 poäng 

Källor och källkärr, Bilaga 4. 

• Mer än 2,4 % av rutan täcks av källor och källkärr ger 3 poäng 
• 1,3-2,4 % av ytan täcks av källor och källkärr ger 2 poäng 
• 0,2-1,3 % av ytan täcks av källor och källkärr ger 1 poäng 

Rikkärr, Bilaga 5. 

• Mer än 2,4 % av rutan täcks av rikkärr ger 3 poäng 
• 1,3-2,4 % av ytan täcks av rikkärr ger 2 poäng 
• Mindre än 1,3 % av ytan täcks av rikkärr ger 1 poäng 

Myrfågelbiotoper, Bilaga 6. 

• Mer än 50 % av rutan täcks av myrfågelbiotop ger 3 poäng 
• 25-50 % av rutan täcks av myrfågelbiotop ger 2 poäng 
• 10-25% av rutan täcks av myrfågelbiotop ger 1 poäng 

Myrslåtter, Bilaga 7. 

• Förekomst inom rutan ger 1 poäng 
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Nyckelbiotoper i anslutning till våtmark, Bilaga 8. 

• Mer än 10 % av rutan täcks av nyckelbiotop inom 50 m från våtmark ger 3 poäng 
• 5-10 % av rutan täcks av nyckelbiotop inom 50 m från våtmark ger 2 poäng 
• 0-5 % av rutan täcks av nyckelbiotop inom 50 m från våtmark ger 1 poäng 

Palsar, Bilaga 9. 

• Mer än 10 % av rutan täcks av palsar ger 3 poäng 
• 5-10 % av ytan täcks av palsar ger 2 poäng 
• 0-5 % av ytan täcks av palsar ger 1 poäng 

Vatten med hög ekologisk status i anslutning till våtmarker, Bilaga 10. 

• Förekomst av vatten med hög ekologisk status inom 50 m från våtmark ger 1 poäng 

 

Poängsättning av påverkan 
Diken, Bilaga 11. 

• Mer än 20 % av rutan täcks av diken ger 3 poäng 
• 1,3-20 % av ytan täcks av diken ger 2 poäng 
• 0,2-1,3 % av ytan täcks av diken ger 1 poäng 

Hydrologisk påverkan, förstört VMI-objekt, Bilaga 12. 

• Mer än 25 % av rutan täcks av VMI-objekt där hela eller större delen av objektet bedöms 
vara förstört ger 3 poäng 

• 10-25 % av ytan täcks av VMI-objekt där hela eller större delen av objektet bedöms vara 
förstört ger 2 poäng 

• 1-10 % av ytan täcks av VMI-objekt där hela eller större delen av objektet bedöms vara 
förstört ger 1 poäng 

Hydrologisk påverkan, stark generell påverkat VMI-objekt, Bilaga 13. 

• Mer än 50 % av rutan täcks av VMI-objekt med stark generell hydrologisk påverkan ger 3 
poäng 

• 10-50 % av ytan täcks av VMI-objekt med stark generell hydrologisk påverkan ger 2 poäng 
• 1-10 % av ytan täcks av VMI-objekt med stark generell hydrologisk påverkan ger 1 poäng 

Tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet och energitorvtäkter, Bilaga 14. 

• Förekomst av torvtäkt inom rutan ger 3 poäng 
• Förekomst av deponier, flygplatser och övriga mineralextraktionsplatser inom 100 m från 

våtmark ger 2 poäng 

  

13



Förändrade våtmarker, säker förändringsindikation, Bilaga 15. 

• Mer än 6,25 % av rutan täcks av säker förändringsindikation ger 3 poäng1 
• 3.125 - 6,25 % av ytan täcks av säker förändringsindikation ger 2 poäng2 
• 0-3,125 % av ytan täcks av säker förändringsindikation ger 1 poäng3 

Förändrade våtmarker, potentiell förändringsindikation, Bilaga 15. 

• Mer än 6,25 % av rutan täcks av potentiell förändringsindikation ger 2 poäng4 
• 0,625 - 6,25 % av ytan täcks av potentiell förändringsindikation ger 1 poäng5 

Förändrade våtmarker, tydligt ingrepp som förklarar förändringen, Bilaga 15. 

• Förekomst inom rutan ger 2 poäng 

Påverkan från skogsbruk, anslutande hyggen och ungskogar, Bilaga 16. 

• Mer än 50 % av rutan täcks av hyggen och ungskogar inom 50 m från våtmark ger 3 poäng 
• 30 - 50 % av ytan täcks av hyggen och ungskogar inom 50 m från våtmark ger 2 poäng 
• 20 - 30 % av ytan täcks av hyggen och ungskogar inom 50 m från våtmark ger 1 poäng 

Vägar och järnvägar inom våtmark, Bilaga 17. 

• Mer än 500 m väg eller järnväg inom våtmark ger 2 poäng 
• 100-500 m väg eller järnväg inom våtmark ger 1 poäng 

 

 

  

Figur 3. Exempel på en post för en 1x1 km´s ruta i GIS-skiktets attributtabell. (Detta exempel innehåller inte alla 
av tabellen fält, se Bilaga 18 för beskrivning av alla fält). Poäng för varje typ av naturvärde summeras i fältet 
SUM_NATURVÄRDE och påverkan summeras i fältet SUM_PÅVERKAN.  

 

Poäng för varje typ av naturvärde och påverkan summeras i respektive 1x1 km´s ruta, se figur 3. Varje 
1x1 km´s ruta får därmed ett summerat naturvärde och ett summerat påverkansvärde. I Bilaga 18 
återfinns alla fält som finns med i GIS-skiktets attributtabell.  

  

                                                           
1 2 poäng i de västra regionerna, se Bilaga 15. 
2 1 poäng i de västra regionerna, se Bilaga 15. 
3 0 poäng i de västra regionerna, se Bilaga 15. 
4 1 poäng i de västra regionerna, se Bilaga 15. 
5 0 poäng i de västra regionerna, se Bilaga 15. 
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Uppdatera med nya data 
Ett av målen med GIS-skiktet var att det inte ska vara statiskt utan kunna uppdateras med nya data 
och att det enkelt ska gå att ändra tröskelvärden för poängsättningen. Projektet har genomförts med 
befintlig data som fanns tillgänglig vid årsskiftet 2014/2015. Tillkommer nya data med naturvärden 
eller påverkan som man vill ha med i skiktet räcker det om man gör om beräkningarna för den 
aktuella gruppen av naturvärde eller påverkan. Om till exempel nya rikkärrsdata tas fram lägger man 
till de nya skikten till den gamla gruppen rikkärr och gör om beräkningen av areal och poäng rikkärr. 
Därefter gör man om summeringen av naturvärdesfältet. Om det är en helt ny typ av företeelse, till 
exempel körspår, som man vill lägga in i analysen så lägger man in ett nytt fält för körspår, beräknar 
längd körspår och bestämmer poängsättning av körspår. Därefter gör man om summeringen av 
påverkanspoäng.  

Resultat 
GIS-skiktet ”Naturvärden och påverkan i våtmarker” är ett polygonskikt med 1x1 km´s rutor som 
innehåller en samlad värdering av naturvärden och påverkan inom respektive ruta, se figur 4 och 5. 
GIS-skiktet innehåller totalt 50 407 st rutor som har poäng för naturvärden eller påverkan. Poängen 
varierar mellan 0-16 för naturvärden och 0-13 för påverkan, se figur 6. Även i figur 7 visas hur 
naturvärden och påverkan fördelas sig över antal rutor i länet. Figur 8 och 9 visar hur informationen i 
skiktet kan visas i ett delområde. GIS-skiktet inklusive alla underlag i form av shapefiler kommer att 
finnas tillgängliga i en geodatabas. 

 

  

15



Figur 4. Kartan visar 1x1 km´s rutor med naturvärdes- och
påverkanspoäng för hela länet. Maxvärde är satt till 9 poäng dvs
de rutor som har högre värden visas som 9 poäng.

Till vänster visas en legend med de färger och värden som resp
ruta kan ha. Den är en kombination av naturvärden i grönt och
påverkan i rött från ljusa nyanser för låga värden och mörkare
nyanser för högre värden. Siffran i rutans mitt visar naturvärdes-
och påverkanspoäng. 1:a siffran i rutan anger naturvärde och andra
siffran anger påverkan. Exempelvis innebär 90 att naturvärde har 9
poäng och påverkan har 0 poäng, 55 innebär naturvärde 5 poäng
och påverkan 5 poäng, 8 (=08) innebär naturvärde 0 poäng och
påverkan 8 poäng.

Påverkan

N
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Figur 5.Kartan visar 1x1 km´s rutor med naturvärdes- och påverkanspoäng som har minst 4 poäng för naturvärde eller påverkan.
Maxvärde är satt till 9 poäng dvs de rutor som har högre värden visas som 9 poäng. För färgsättningen av rutorna se legend i figur 4.
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Figur 6. Graferna visar hur poäng för naturvärde (övre grafen) respektive påverkan (nedre grafen) är fördelade 
över antal 1x1 km´s rutor. Siffrorna ovanför staplarna anger antalet rutor för respektive poäng. Totala antalet 
rutor är 50 407 st och omfattas av rutor som antingen har naturvärdes- eller påverkanpoäng över hela länet. 
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Figur 7. Grafen visar fördelningen av antal 1x1 km´s rutor med en kombination av naturvärdes- och 
påverkanspoäng. Första siffran anger naturvärdespoäng och andra siffran påverkanspoäng. 1-9  ska läsas som 
01-09. Exempelvis innebär 1 : 0 naturvärdespoäng och 1 påverkanspoäng. Maxvärdet på x-axeln är 96 dvs 9 
naturvärdespoäng och 6 påverkanspoäng. I denna graf har maxvärde för både naturvärde- och påverkanspoäng 
satts till 9 för att få en tvåsiffrig kombination. Alla värden högre än 9 är står som 9. Y-axeln med antalet rutor 
visas med logaritmisk skala. 
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Figur 8. Den övre figuren visar 1x1 km´s rutor med naturvärdespoäng (1:a siffran i rutan) och påverkanspoäng (2:a siffran).
Visas enbart en siffra, exempelvis 1 avses 01 dvs 0 poäng för naturvärde och 1 poäng för påverkan. Maxvärde är satt till 9 poäng
dvs de rutor som har högre värden visas som 9 poäng. För färgsättning av rutorna se legend i figur 4.

Den nedre figuren visar samma område med ytor och punkter i gröna nyanser som är underlag för poängsättning av naturvärden
och ytor och punkter i röda nyanser som bidragit till påverkanspoäng.
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Figur 9. Den övre figuren visar 1x1 km´s rutor med naturvärdespoäng (1:a siffran i rutan) och påverkanspoäng (2:a siffran).
Den centrala rutan har 0 poäng för naturvärden och 9 poäng för påverkan. De röda ytorna visar underlaget (dikade områden,
starkt generellt påverkat VMI-objekt, förändad myr från satellitövervakningen) som bidragit till påverkanspoängen för rutan.

Den nedre figuren visar samma område med IR-ortofoto i bakgrunden, där man bland annat kan se dikningar och igenväxning
av björk längs och mellan dikena.
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Syfte med restaureringen 
Med hjälp av GIS-skiktet kan man välja vilket syfte man vill ha med en restaurering. Man kanske vill 
satsa på områden med höga naturvärden som är måttligt påverkade eller i områden med få 
naturvärden som är mycket påverkade. I ett område med mycket höga naturvärden kan det vara 
svårt att höja naturvärdena ytterligare men genom restaurering kan man bibehålla värdena. I ett 
område med låga naturvärde och hög påverkan kan förbättringspotentialen vara stor vid 
restaurering, se figur 10. Genom att i ArcMap skapa en graf av naturvärdepoäng och påverkanspoäng 
så kan man geografiskt hitta igen de 1x1 km´s rutor som man vill jobba med, se figur 11. 

 

 

Figur 10. Grafen visar hur GIS-skiktet med poäng av 1x1 km´s kan användas beroende på vilket syfte man har 
när man ska välja våtmarksområde för restaurering. Man kan välja områden med höga naturvärden med syfte 
att bibehålla naturvärdena (övre vänstra hörnet) eller områden med mycket låga naturvärden och mycket hög 
påverkan om man vill ha en hög förbättringspotential (nedre högra hörnet). Grafen visar värden från alla 
50 407 st rutor i länet som har poäng av naturvärde eller påverkan. 
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Exempel på tillämpningar 
För att få en överblick av vilka våtmarker som har behov av restaurering inom skyddade områden, 
inom sitt markinnehav eller där speciella arter förekommer kan man göra utsökningar inom de 
aktuella rutorna som man är intresserad av med hjälp av grafen. 

Om man är intresserad av att hitta våtmarker som är lämpliga att restaurera som har relativt låga 
naturvärden och hög påverkan kan man söka ut rutor med naturvärdepoäng 0-3 och påverkanspoäng 
11-13. Figur 11 visar ett sådant exempel med ett diagram som är kopplad till kartbilden i ArcMap där 
man kan se var rutorna med valda poäng ligger. 

Man kan även arbeta med delmängder av rutor till exempel om man vill leta lämplig i områden inom 
naturreservat eller inom Sveaskogs markinnehav, se figur 12 och 13. Delmängder kan även användas 
om man vill jobba med våtmarker och en speciell art som i exemplet med flodpärlmussla i figur 14.  
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Naturvärden och påverkan inom 1x1 kḿs rutor BD-län

Påverkanspoäng
131211109876543210

Natu
rvär

des
poä

ng

16
15
14
13
12
11
10

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Figur 11. Naturvärden och påverkan inom
1x1 km´s rutor. De röda rutorna i kartan
har naturvärde 0-3 och påverkan 11-13.
Antalet rutor med dessa värden är 11 st
av totalt 50 407 st rutor som har
naturvärdes- eller påverkanspoäng.

1x1 km´s rutor med :
Naturvärde 0-3
Påverkan 11-13
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Figur 12. Naturvärden och påverkan inom
1x1 km´s rutor med naturreservat.
Totalt finns 10 673 st rutor som berörs av
naturreservat och har naturvärdes- eller
påverkanspoäng. På kartan och i grafen
visas en kombination av naturvärden i gröna
nyanser och påverkan i röda nyanser.
För färgsättning se legend i figur 4.
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Figur 13. Naturvärden och påverkan inom
1x1 km´s rutor med Sveaskogs markinnehav.
Totalt finns 15 247 st rutor som berörs av
Sveaskog och har naturvärdes- eller påverkans-
poäng. På kartan och i grafen visas en
kombination av naturvärden i gröna nyanser
och påverkan i röda nyanser. För färgsättning
se legend i figur 4.

1x1 km´s rutor med Sveaskog
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Figur 14. Naturvärden och påverkan inom
1x1 km´s rutor med flodpärlmussla.
Totalt finns 142 st rutor som berörs av
naturreservat och har naturvärdes- eller
påverkanspoäng. På kartan och i grafen
visas en kombination av naturvärden i gröna
nyanser och påverkan i röda nyanser.
För färgsättning se legend i figur 4.
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Bilaga 1. Underlag för våtmarksmask – Svensk marktäckedata, 
Vegetationskartan och VMI 
 

För att skapa en våtmarksmask användes GIS-data med våtmarkstyper från Svensk Marktäckedata, 
vegetationskartan i fjällen och nedan fjällen samt VMI.  

Från Svensk Marktäckedata användes nedanstående våtmarkstyper:  

• Barrskog på myr 
• Blandskog på myr 
• Blöt myr 
• Kusthav och oceaner, vegetationstäcktyta 
• Limnogena våtmarker 
• Lövskog på myr 
• Saltpåverkade våtmarker 
• Sjöar och dammar, vegetationstäckt yta 
• Torvtäkt 
• Övrig myr 

Från Vegetationskartan nedan fjällen användes nedanstående våtmarkstyper: 

• Fastmattekärr, starr-örtvariant 
• Fastmattemyr, halvgräsvariant 
• Högstarr-sumpkärr 
• Lösbottenkärr, starr-örtvariant 
• Lösbottenmyr, halvgräsvariant 
• Mjukmattekärr, brunmossvaiant 
• Mjukmattekärr, starr-ört-vitmossvariant 
• Mjukmattemyr, halvgräs-vitmossvariant 
• Ristuvemyr, kråkbär-tranbär-vitmossvariant 
• Ristuvemyr, odon-skvattram-dvärgbjörksvariant 
• Videkärr 
• Barrskogsmyr 
• Lövskogsmyr 
• Vattenvegetation (ospec) 

Från Vegetationskartan i fjällen användes nedanstående våtmarkstyper: 

• Öppen myrvegetation (ej skogsbevuxen) 
o Kärr 

 Backkärr 
 Blandad myr 
 Blåbärstyp 
 Gölrik myr 
 Torr myr 
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Från VMI användes nedanstående våtmarkstyper (delobjektstyper som förekommer i Norrbotten): 

• Tidvis blottlagda älvsediment (substratdominerad) (ALVSEDI) 
• Fuktäng (ANGFUKT) 
• Blandmyr av mosaiktyp (BLANDOSP) 
• Blandmyr av palstyp (BLANDPAL) 
• Stängblandmyr (BLANDSTR) 
• Tidvis blottlagda sediment i Bottenviken (substratdominerad) (BOTSEDI) 
• Buskmark av våt typ vid hav (ej torvbildande) (BUSKHAV) 
• Buskmark av våt typ vid rinnande vatten (ej torvbildande) (BUSKRINN) 
• Buskmark av våt typ vid sjö (ej torvbildande) (BUSKSJO) 
• Flytbladsvegetation  (FLYTVEGE) 
• Fukthed (HEDFUKT) 
• Obestämbart kärr (KARROBE) 
• Sänkt kärr (KARRSANK) ???????Kolla klartext 
• Soligent kärr (KARRSOLI) 
• Strängflarkkärr (KARRSTR) 
• Topogent kärr (KARRTOPO) 
• Topogent kärr i kustzon (KATOPOKU) 
• Mad vid vattendrag (MADRINN) 
• Mad vis sjö (MADSJO) 
• Marint restvatten (MARIESTY) 
• Marin strandäng (MARINANG) 
• Marin strandsumoskog (MASTRASK) 
• Nordlig nätmosse (MOSSENAT, MOSSNAT) 
• Mosse av nordlig typ (MOSSENOR, MOSSNOR) 
• Svagt välvd mosse (MOSSESVA) 
• Obestämbar våtmark (OBESTBAR) 
• Bevuxen sjö (SJOBEVUX) 
• Backkärr (SOLIBACK) 
• Strandäng (STRANANG) 
• Marin strandkomplex (STRANHAV) 
• Grund lerbotten (STRANLER) 
• Strand vid vattendrag (STRANRIN) 
• Sjöstrand (STRANSJO) 
• Limnogen strandsumpskog (STRASKOG) 
• Sumpskog (SUMPSKOG) 
• Tjärn (TJARN)  
• Vassar (VASSVEGE) 
• Vegetationsrikt vatten (VATTVEGE) 
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Bilaga 2. Naturvärden - Rödlistade arter beroende av våtmark  
 

Underlag Observationer av rödlistade arter som är våtmarksberoende (Rödlistan 2010) från 
Artportalen gjorda under de senaste 50 åren har använts (om de en gång funnits så finns 
förutsättningar att de kan komma tillbaka vid en eventuell restaurering). 

Tabell 1. Rödlistade arter beroende av våtmarker. 

Vetenskapligt namn Svenskt namn Kategori 2010 
Vertigo genesii otandad grynsnäcka Nära hotad (NT) 
Vertigo geyeri kalkkärrsgrynsnäcka Nära hotad (NT) 
Chrysochraon dispar guldgräshoppa Nära hotad (NT) 
Pachytomella parallela 

 
Kunskapsbrist (DD) 

Cicindela maritima strandsandjägare Sårbar (VU) 
Elaphrus uliginosus bred groplöpare Nära hotad (NT) 
Dyschirius angustatus mjälgrävare Nära hotad (NT) 
Bembidion petrosum älvstrandlöpare Sårbar (VU) 
Platynus mannerheimii granskugglöpare Nära hotad (NT) 
Chlaenius costulatus praktsammetslöpare Sårbar (VU) 
Chlaenius nigricornis guldgrön sammetslöpare Nära hotad (NT) 
Laccophilus biguttatus 

 
Nära hotad (NT) 

Stenus audax 
 

Kunskapsbrist (DD) 
Thinobius brevipennis bredhornad grusvinge Kunskapsbrist (DD) 
Anthicus bimaculatus tvåfläckig snabbagge Nära hotad (NT) 
Anthicus sellatus större snabbagge Nära hotad (NT) 
Donacia aureocincta guldkantad rörbock Kunskapsbrist (DD) 
Donacia dentata 

 
Nära hotad (NT) 

Plateumaris weisei nordlig rörbock Kunskapsbrist (DD) 
Cryptocephalus distinguendus skulderfläckig fallbagge Nära hotad (NT) 
Chaetocnema aerosa 

 
Nära hotad (NT) 

Lixus paraplecticus stor sumpvivel Nära hotad (NT) 
Ceutorhynchus scapularis strandsenapvivel Sårbar (VU) 
Colostygia turbata mörkbrämad fältmätare Nära hotad (NT) 
Hypoxystis pluviaria spetsvingemätare Sårbar (VU) 
Amphipoea crinanensis litet stamfly Nära hotad (NT) 
Lasionycta skraelingia lappfjällfly Nära hotad (NT) 
Nola karelica kareltrågspinnare Nära hotad (NT) 
Orgyia antiquoides ljungtofsspinnare Sårbar (VU) 
Setema cereola vaxgul lavspinnare Nära hotad (NT) 
Elachista krogeri älvgräsminerarmal Nära hotad (NT) 
Loxostege commixtalis myrljusmott Nära hotad (NT) 
Acleris fimbriana odonvårvecklare Kunskapsbrist (DD) 
Tipula sintenisi 

 
Kunskapsbrist (DD) 

Diogma caudata nordlig strimharkrank Kunskapsbrist (DD) 
Dicranota robusta 

 
Kunskapsbrist (DD) 

Hybomitra sexfasciata 
 

Kunskapsbrist (DD) 
Dichoglena nigripennis 

 
Nära hotad (NT) 

Hydrophorus albosignatus 
 

Nära hotad (NT) 
Hydrophorus norvegicus 

 
Nära hotad (NT) 

Chalcosyrphus nigripes svart mulmblomfluga Sårbar (VU) 
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Eristalis gomojunovae polarslamfluga Sårbar (VU) 

Helophilus bottnicus grå kärrblomfluga 
Nationellt utdöd 
(RE) 

Pherbellia hackmani 
 

Kunskapsbrist (DD) 
Cochliarium cuneiventris 

 
Sårbar (VU) 

Conisternum lapponicum 
 

Nationellt utdöd 
(RE) 

Microprosopa frontata 
 

Nationellt utdöd 
(RE) 

Lepidurus arcticus fjällsköldbladfoting Nära hotad (NT) 
Branchinecta paludosa 

 
Nära hotad (NT) 

Gammaracanthus lacustris sjösyrsa Nära hotad (NT) 
Clubiona subtilis dvärgsäckspindel Nära hotad (NT) 
Gavia stellata smålom Nära hotad (NT) 
Botaurus stellaris rördrom Nära hotad (NT) 
Anser erythropus fjällgås Akut hotad (CR) 
Anser fabalis sädgås Nära hotad (NT) 
Anser fabalis fabalis (resting) sädgås (rastande) Nära hotad (NT) 
Anas acuta stjärtand Nära hotad (NT) 
Anas querquedula årta Sårbar (VU) 
Aythya ferina brunand Nära hotad (NT) 
Aythya marila bergand Sårbar (VU) 
Haliaeetus albicilla havsörn Nära hotad (NT) 
Circus cyaneus blå kärrhök Nära hotad (NT) 
Falco peregrinus pilgrimsfalk Sårbar (VU) 
Porzana porzana småfläckig sumphöna Sårbar (VU) 
Calidris pugnax brushane Sårbar (VU) 
Gallinago media dubbelbeckasin Nära hotad (NT) 
Limosa lapponica myrspov Sårbar (VU°) 
Numenius arquata storspov Sårbar (VU) 
Actitis hypoleucos drillsnäppa Nära hotad (NT) 
Asio flammeus jorduggla Nära hotad (NT°) 
Apus apus tornseglare Nära hotad (NT) 
Riparia riparia backsvala Nära hotad (NT) 
Anthus cervinus rödstrupig piplärka Sårbar (VU) 
Carpodacus erythrinus rosenfink Sårbar (VU) 
Locustella fluviatilis flodsångare Nära hotad (NT°) 
Locustella naevia gräshoppsångare Nära hotad (NT°) 
Acrocephalus dumetorum busksångare Nära hotad (NT°) 
Lutra lutra utter Sårbar (VU) 
Arthonia incarnata mörk rödprick Sårbar (VU) 
Chaenothecopsis viridialba vitskaftad svartspik Nära hotad (NT) 
Gyalidea roseola rosengyalidea Kunskapsbrist (DD) 
Gyalecta friesii skuggkraterlav Nära hotad (NT) 
Micarea hedlundii luddig stiftdynlav Sårbar (VU) 
Pilophorus robustus stor kolvlav Kunskapsbrist (DD) 
Evernia mesomorpha grenlav Sårbar (VU) 
Hypogymnia austerodes mörk blåslav Sårbar (VU) 
Hypogymnia bitteri knottrig blåslav Nära hotad (NT) 
Letharia vulpina varglav Nära hotad (NT) 
Menegazzia terebrata hållav Sårbar (VU) 
Biatora fallax fjällig knopplav Sårbar (VU) 
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Cliostomum leprosum mjölig dropplav Nära hotad (NT) 
Ramalina obtusata trubbig brosklav Sårbar (VU) 
Ramalina thrausta trådbrosklav Starkt hotad (EN) 
Collema curtisporum liten aspgelélav Sårbar (VU) 
Leptogium cyanescens gråblå skinnlav Sårbar (VU) 
Fuscopannaria ahlneri grangytterlav Starkt hotad (EN) 
Fuscopannaria confusa forsgytterlav Sårbar (VU) 
Pannaria conoplea grynlav Sårbar (VU) 
Lobaria scrobiculata skrovellav Nära hotad (NT) 
Calicium lenticulare skuggspiklav Akut hotad (CR) 
Calicium denigratum blanksvart spiklav Nära hotad (NT) 
Physcia phaea rikfruktig rosettlav Kunskapsbrist (DD) 
Ascocoryne turficola myrmurkling Kunskapsbrist (DD) 
Chaenotheca laevigata nordlig nållav Nära hotad (NT) 
Chaenotheca gracilenta smalskaftslav Sårbar (VU) 
Cheiromycina flabelliformis solfjäderlav Nära hotad (NT) 
Bovista paludosa sumpäggsvamp Nära hotad (NT) 
Philonotis calcarea kalkkällmossa Nära hotad (NT) 
Meesia longiseta långskaftad svanmossa Nära hotad (NT) 
Neckera pumila bokfjädermossa Nära hotad (NT) 
Campylium laxifolium källspärrmossa Nära hotad (NT) 
Hamatocaulis lapponicus tajgakrokmossa Starkt hotad (EN) 
Hamatocaulis vernicosus käppkrokmossa Nära hotad (NT) 
Anastrophyllum sphenoloboides myrtrappmossa Kunskapsbrist (DD) 
Lophozia elongata kärrflikmossa Kunskapsbrist (DD) 
Scapania brevicaulis rikkärrsskapania Sårbar (VU) 
Scapania carinthiaca mikroskapania Starkt hotad (EN) 
Scapania crassiretis knutskapania Sårbar (VU) 
Harpanthus scutatus liten måntandsmossa Sårbar (VU) 
Cephaloziella massalongi kopparmikromossa Kunskapsbrist (DD) 
Lycopodiella inundata strandlummer Nära hotad (NT) 
Malaxis monophyllos knottblomster Sårbar (VU) 
Carex heleonastes myrstarr Starkt hotad (EN) 
Carex rhynchophysa älvstarr Nära hotad (NT) 
Catabrosa aquatica källgräs Sårbar (VU) 
Arctophila fulva hänggräs Starkt hotad (EN) 
Trisetum subalpestre venhavre Nära hotad (NT) 
Persicaria foliosa ävjepilört Nära hotad (NT) 
Myricaria germanica klådris Starkt hotad (EN) 
Crassula aquatica fyrling Nära hotad (NT) 
Saxifraga hirculus myrbräcka Nära hotad (NT) 
Elatine orthosperma nordslamkrypa Sårbar (VU) 
Viola uliginosa sumpviol Nära hotad (NT) 
Lythrum portula rödlånke Nära hotad (NT) 
Chamaedaphne calyculata finnmyrten Nära hotad (NT) 
Limosella aquatica ävjebrodd Nära hotad (NT) 
Bidens radiata grönskära Sårbar (VU) 
Taraxacum crocodes jämtlandsmaskros Sårbar (VU) 

 

Inga GIS-analyser mot våtmarksskiktet behöver göras. Förutsätter att arten är observerad i någon typ 
av våtmark. 
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Poängsättning per 1x1 km ruta 

Antal rödlistade arter beroende av våtmark av kategorierna akut (CR), starkt hotade (EN), sårbar (VU) 
eller nära hotad (NT) : 

 > 5 arter ger 3 poäng 
 2-5 arter ger 2 poäng 
 1 art ger 1 poäng 

Förekomst av rödlistad art beroende av våtmark av kategorierna akut hotad (CR) eller stark hotade 
(EN) 

• 3 poäng 
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Bilaga 3. Naturvärden – Våtmarker med utpekade naturvärden 
 

Underlag 

Ytskikt från VMI : objekt med naturvärdesklass 1 (mycket höga naturvärden) och 2 (höga 
naturvärden). 

Ytskikt från Myrskyddsplanen : alla områden som är utpekade i Myrskyddsplanen. 

Inga GIS-analyser mot våtmarksskiktet behöver göras. 

 

Poängsättning per 1x1 km ruta 

Andel VMI klass1 eller Myrsskyddsplanobjekt: 

• Mer än 50 % av rutan täcks av VMI klass 1-objekt eller Myrskyddsplanobjekt ger 3 poäng 
• 25-50 % av rutan täcks av VMI klass 1-objekt eller Myrskyddsplanobjekt ger 2 poäng 
• 5-25% av rutan täcks av VMI klass 1-objekt eller Myrskyddsplanobjekt ger 1 poäng 

Andel VMI klass 2: 

• Mer än 50 % av rutan täcks av VMI klass 2-objekt ger 2 poäng 
• 25-50 % av rutan täcks av VMI klass 2-objekt ger 1 poäng 

 

50 % av en 1x1 km ruta motsvarar 500 000 kvadratmeter, 25 % motsvarar 250 000 kvadratmeter och 
5 % motsvarar 50 000 kvadratmeter. 
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Bilaga 4. Naturvärden – Källor 
 

Underlag 

Punktskikt med källor från: 

• Natura naturtypskartan (N2000A= 71 (Mineralrika källor och källkärr av fennoskandisk typ) 
och 74 (Obestämd källa) 

• Vegetationskartan i fjällen och nedan fjällen (PKTOBJEKT = Källa, SYMBOL = 11, PUNKTTYP = 
22) 

• SGU´s källregister, grundvattenkällor. 

Ytskikt med källor från: 

• Natura naturtypskartan (N2000A = 7160 (Mineralrika källor och källkärr av fennoskandisk 
typ) och 7309 (Aapamyr undertyp mineralrika källor och källkärr av fennoskandisk typ) 

• VMI´s inventeringsytor och relaterade elementtabeller med utsökningar på morfologisk typ 
källa (KALLA), källrikt (KALLARIK), stor källa (KALLASTO), diffus källa (KALLDIFF), källdråg 
(KALLDRAG) och källkupol (KALLKUPO). 

Punktskikten har gjorts om till ytskikt genom att buffra en 50 m´s radie kring varje punkt. Dessa 
ytskikt har sedan slagits samman med de befintliga ytskikten. Eftersom samma källa kan finns i flera 
underlag har alla ytskikten från alla underlag slagits samman till ett ytskikt innan poängsättning. 

Inga GIS-analyser mot våtmarksskiktet behöver göras. 

 

Poängsättning per 1x1 km ruta 

Andel källor och källkärr: 

• Mer än 2,4 % av rutan täcks av källor och källkärr ger 3 poäng 
• 1,3-2,4 % av ytan täcks av källor och källkärr ger 2 poäng 
• 0,2-1,3 % av ytan täcks av källor och källkärr ger 1 poäng  

Gränserna kommer från ¼-del, 2 respektive 3 cirklar med en radie av 50 m. ¼-del = 2000 
kvadratmeter = 0,2 % av en 1 x 1 km´s ruta, 2 = 13000 kvadratmeter = 1,3 %, 3 = 24000 kvadratmeter 
= 2,4 %. 
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Bilaga 5. Naturvärden – Rikkärr 
 

Underlag 

Punktskikt med rikkärr från: 

• Natura naturtypskartan (N2000A= 73 (källor i rikkärr), 76 (öppna hävdade rikkärr)(finns ej 
karterade i BD) och 77 (Öppna ohävdade rikkärr)) 

Ytskikt med rikkärr från: 

• Natura naturtypskartan : N2000A = 7230 (rikkärr), 7240 (Artrika alpina rikkärrssamhällen 
med brokstarr/svedstarr), 7313 (Aapamyrar med undertyp av öppna hävdade rikkärr 
krontäckning 0-30 %), 7314 (Aapamyrar med undertyp öppna ohävdade rikkärr krontäckning 
0-30 %) och 7315 (Aapamyr med undertypträdklädda och videbevuxna rikkärr krontäckning 
30-100%). 

• VMI´s inventeringsytor och relaterad elementtabell med utsökningar på översiktlig 
vegetationstyp; Al-björk-videkratt-typ (ALBJÖVIK), Gran-björkkärr av brunmossrik typ 
(GRABBRUN), Källkärr Cratoneuron-typ (KÄLLCRAT), Rik källkärrsvegetation av Paludella typ 
(KÄLLPALU), Källkärr Philonotis-typ (KÄLLPHIL), Källkärr Scopidium cossoni-scorpidoidestyp 
(KÄLLSCOR), Lösbottenkärr av bladvasstyp (LÖSBLAVA), Fastmattekärr blåtåtel-späd 
skorpionmossa-typ (MOLIKÄRR), Rik mossfattig torvslam-typ (RIKTORV), Starr-brunmoss-typ 
Drepanocladus revolvens-variant (STABREV), Starr-brunmoss-typ Calliergon richardsonii-
variant (STABRIC), Starr-brunmoss-typ Scorpidium scorpioides-variant (STABSCO), Starr-
brunmoss-typ (STARBRUN), Sumpkärr av starr-ört-typ (STAÖRTAG), Starr-ört-brunmoss-typ 
Campylium-Drepanucladus-variant (STÖBRUCY), Starr-ört-brunmoss-typ Sphagnum 
warnstorfii-variant (STÖBRUWA), Starr-ört-brunmoss-typ (STÖRBRUN), Tallkärr av 
brunmossrik typ (TAKÄBRUN), Ört-starr-brunmoss-typ Översvämningskärr-variant 
(ÖSTABALL), Ört-starr-brunmoss-typ Svagt källpåverkad variant (ÖSTABKÄL), Ört-starr-
brunmoss-typ (ÖSTABRUN). 

• VMI´s inventeringsytor med relaterad elementtabell med utsökning på nyckelord ”RIKKÄRR”. 
• Inventeringar gjorda inom Åtgärdsprogram för rikkärr 2006, 2007 och 2013. Objekt 

avgränsningar av rikkärr. 

Punktskikten har gjorts om till ytskikt genom att buffra en 50 m´s radie kring varje punkt. Dessa 
ytskikt har sedan slagits samman med de befintliga ytskikten. Eftersom samma rikkärr kan finns i 
flera underlag har alla ytskikten från alla underlag slagits samman till ett ytskikt innan poängsättning. 

Inga GIS-analyser mot våtmarksskiktet behöver göras. 

 

Poängsättning per 1x1 km ruta 

Andel rikkärr: 

• Mer än 2,4 % av rutan täcks av källor och källkärr ger 3 poäng 
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• 1,3-2,4 % av ytan täcks av källor och källkärr ger 2 poäng 
• Mindre än 1,3 % av ytan täcks av källor och källkärr ger 1 poäng  

Gränserna kommer från 2 respektive 3 cirklar med en radie av 50 m. 2 = 13000 kvadratmeter = 1,3 %, 
3 = 24000 kvadratmeter = 2,4 %. 
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Bilaga 6. Naturvärden – Myrfågelbiotop 
 

Underlag 

Ett underlag som kallas för myrfågelbiotoper, dvs stora öppna myrar (minst 200 ha) med stor andel 
lösbotten (minst 50 %), har tagits fram i samband med en pilotstudie (Länsstyrelsens rapportserie nr 
19/2013 Inventering av myrfågel i Norrbotten. Pilotstudie inom Biogeografisk uppföljning). 
Underlaget baseras på Myrtypskartan (den s.k. basklassningen) och Öppen myrmark från det 
nationella miljöövervakningsprogrammet Satellitövervakning av våtmarker och Öppen myrmark. 

Tyvärr är inte underlaget som länsstäckande och saknas i västra delarna. Möjlighet att komplettera 
myrfågelbiotopskartan finns antingen genom en liknadeanalys som gjordes i pilotstudien men med 
vegetationskartan som grund eller genom att komplettera basklassningen i de västra delarna. Men 
detta uteslöts i denna version av behovsanalysen.  

Inga GIS-analyser mot våtmarksskiktet behöver göras. 

 

Poängsättning per 1x1 km ruta 

Andel myrfågelbiotop: 

• Mer än 50 % av rutan täcks av myrfågelbiotop ger 3 poäng 
• 25-50 % av rutan täcks av myrfågelbiotop ger 2 poäng 
• 10-25% av rutan täcks av myrfågelbiotop ger 1 poäng 

50 % av en 1x1 km ruta motsvarar 500 000 kvadratmeter, 25 % motsvarar 250 000 kvadratmeter och 
10 % motsvarar 100 000 kvadratmeter. 
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Bilaga 7. Naturvärden – Myrslåtter 
 

Underlag 

Spår av f.d. myrslåtter har registrerat som nyckelord inom inventeringsytorna i VMI på elementnivå. 

ELEMNYCK_5, ELEMNYCK_6, ELEMNYCK_7 = DAMME (Äldre dammanläggning i våtmark), DAMNING 
(Höjd vattennivå genom dämning), FDHAVD (Tidigare hävd genom slåtter och/eller bete), FDOVERSI 
(Området har översilats), FDSLATT (Området har slåtterhävdats), HASSJOR (Äldre hässjor eller rester), 
HOLADOR (Hölador), SANKNING (Våtmarken är en sänkt sjö), SANKTJAR (Sänkt tjärn), SILDIKE 
(Sildike), SLATTER (Våtmarken slåtterhävdas). 

 

Poängsättning per 1x1 km ruta 

Förekomst av myrslåtter:  

• Förekomst inom rutan ger 1 poäng 
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Bilaga 8. Naturvärden – Nyckelbiotoper i anslutning till våtmark 
 

Underlag 

Nyckelbiotoper hämtas från Skogsstyrelsens Nyckelbiotoper, Bolagens Nyckelbiotoper Bolag och 
Skogsstyrelsens Sumpskog med höga naturvärden (data hämtade hösten 2014 via Länsstyrelsen blått 
plus i ArcMap). 

Nyckelbiotoper i anslutning till våtmark (inom 50 m från våtmark) tas fram genom att de tre skikten 
slås samman till ett och det sammanslagna ytskiktet klipps med en 50 m buffring från 
våtmarksmasken. 

 

Poängsättning per 1x1 km ruta 

Andel nyckelbiotop i anslutning till våtmark: 

• Mer än 10 % av rutan täcks av nyckelbiotop ger 3 poäng 
• 5-10 % av rutan täcks av nyckelbiotop ger 2 poäng 
• 0-5 % av rutan täcks av nyckelbiotop ger 1 poäng 

50 % av en 1x1 km ruta motsvarar 500 000 kvadratmeter, 25 % motsvarar 250 000 kvadratmeter och 
10 % motsvarar 100 000 kvadratmeter. 
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Bilaga 9. Naturvärden – Palsar 
 

Underlag 

Ytskikt med palsar från: 

• Totalkarteringen av palsmyrar (100x100 m ruta med förekomst av pals 0-100%). 
(Palssymboler från vegetationskarta och SGU´s jordartskarta samt VMI delobjekt palsmyr 
används ej eftersom totalkarteringen överfört informationen till 100x100 m´s ruta). 

• Natura naturtypskartan (N2000A = 7320 (Palsmyr), 7316 (Aapamyr undertyp palsmyr). Även 
denna information är överförd till totalkarteringen av palsmyrar men eftersom den är 
välavgränsad används skiktet som underlag även här. 

Inga GIS-analyser mot våtmarksskiktet behöver göras. 

 

Poängsättning per 1x1 km ruta 

Andel palsar: 

• Mer än 10 % av rutan täcks av palsar ger 3 poäng 
• 5-10 % av ytan täcks av palsar ger 2 poäng 
• 0-5 % av ytan täcks av palsar ger 1 poäng  

10 % av en 1x1 km ruta motsvarar 100 000 kvadratmeter och 5 % motsvarar 50 000 kvadratmeter. 
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Bilaga 10. Naturvärden – Vatten med hög ekologisk status 
 

Underlag 

Vattenmyndighetens statusklassningar 2010-2015: Vattendrag med hög ekologisk status, Sjöar med 
hög ekologisk status och Kustvatten med hög ekologisk status. 

GIS-analys för anslutning till våtmark; inom eller 50 m från våtmark. 

 

Poängsättning per 1x1 km ruta 

Förekomst av vatten med god ekologisk status inom 50 m från våtmark:  

• Förekomst inom rutan ger 1 poäng 
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Bilaga 11. Påverkan – Diken 
 

Underlag 

Punktskikt med diken från: 

• LM Vegetationsdata fjäll – punkt (PUNKTTYP = 290 Dikning ospec.) 
• LstBD LM Vegetationsdata (nedan fjäll ) – punkt (PUNKTTTYP = Dikning ospec.) 

Linjeskikt med diken från: 

• Basinventeringen 2007. Diken inom skyddade områden. Lkod = 103 (Dike) 
• Biotopkarteringar  - Vattendragssträckor måttligt eller starkt påverkat av dikningar. Klass 2 

(måttligt), 3 (kraftigt). Biotopkartering 2005 : DikenPaverkansgrad = Klass 2 och 3. 
Biotopkartering 2006 : DikenPaverkansgrad = Klass 2 (fanns inga klass 3 år 2006). 
Biotopkartering 2010 Kalixälven : Dike = Klass 2, 3, 12 (12=1-2) 

Ytskikt med diken från: 

• Skogsvårdsstyrelsens Dikningsområden. 

 

Linjeskikten görs om till ytskikt genom att buffra 50 m kring linjen. Biotopkateringsskikten klipps med 
våtmarksmasken. De ytor som ligger inom våtmarksmasken behålls. 

Punktskikten görs om till ytskikt genom att buffra en radie på 100 m kring punkten. 

Alla ytskikt (från vegetationsdata, skogsvårdsstyrelsen, basinventering och biotopkarteringen) slås 
samman till ett dikningsskikt innan poängsättning. 

 

Poängsättning per 1x1 km ruta 

Andel diken: 

• Mer än 20 % av rutan täcks av diken ger 3 poäng 
• 1,3-20 % av ytan täcks av diken ger 2 poäng 
• 0,2-1,3 % av ytan täcks av diken ger 1 poäng 

Gränserna kommer från ¼-del och 2 cirklar med en radie av 50 m samt 20 % av rutan. ¼-del = 2000 
kvadratmeter = 0,2 % av en 1 x 1 km´s ruta, 2 = 13000 kvadratmeter = 1,3 %, 3 = 200 000 
kvadratmeter = 20 %. 
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Bilaga 12. Påverkan – Hydrologisk påverkan, förstört VMI-objekt 
 

Underlag 

Ytskikt med hydrologiskt förstörda VMI-objekt från: 

• VMI. Hydrologisk påverkan på objektnivå (5 = Hela eller större delen av objektet bedöms vara 
förstört) 

Inga GIS-analyser mot våtmarksskiktet behöver göras. 

 

Poängsättning per 1x1 km ruta 

Andel hydrologiskt förstörda VMI-objekt: 

• Mer än 25 % av rutan täcks av VMI-objekt där hela eller större delen av objektet bedöms 
vara förstört ger 3 poäng 

• 10-25 % av ytan täcks av VMI-objekt där hela eller större delen av objektet bedöms vara 
förstört ger 2 poäng 

• 1-10 % av ytan täcks av VMI-objekt där hela eller större delen av objektet bedöms vara 
förstört ger 1 poäng 

 

25 % av en 1x1 km ruta motsvarar 250 000 kvadratmeter, 10 % motsvarar 100 000 kvadratmeter och 
1 % motsvarar 10 000 kvadratmeter. 
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Bilaga 13. Påverkan – Hydrologisk påverkan, starkt generellt 
påverkade VMI-objekt 
 

Underlag 

Ytskikt med hydrologiskt förstörda VMI-objekt från: 

• VMI. Hydrologisk påverkan på objektnivå (2 = Stark generell hydrologisk påverkan i hela eller 
större delen av objektet) 

Inga GIS-analyser mot våtmarksskiktet behöver göras. 

 

Poängsättning per 1x1 km ruta 

Andel starkt generellt hydrologiskt påverkade VMI-objekt: 

• Mer än 50 % av rutan täcks av VMI-objekt med stark generell hydrologisk påverkan ger 3 
poäng 

• 10-50 % av ytan täcks av VMI-objekt med stark generell hydrologisk påverkan ger 2 poäng 
• 1-10 % av ytan täcks av VMI-objekt med stark generell hydrologisk påverkan ger 1 poäng 

50 % av en 1x1 km ruta motsvarar 500 000 kvadratmeter, 10 % motsvarar 100 000 kvadratmeter och 
1 % motsvarar 10 000 kvadratmeter. 
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Bilaga 14. Påverkan – Energitorvtäkter och övrig tillståndspliktig 
miljöfarlig verksamhet 
 

Underlag 

Punktskikt med torvtäkter från: 

• Miljöreda; tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet Länsstyrelsen BD.  (Branch = Energitäkt) 

Ytskikt med från: 

• LM Marktäckedata. Klass = Torvtäkt, Deponier, Flygplats och Övriga mineralextrationsplatser. 
Hydrologisk påverkan på objektnivå. 

Buffra 100 m kring punktskiktet med torvtäkter. Slå ihop dessa ytor med ytor av Klass = torvtäkt från 
Marktäckedata. 

För ytor av Klass = Deponier, Flygplaster och Övriga mineralextraktionsplatser klipp ytorna med 100 
m buffert från våtmarksmasken. 

 

Poängsättning per 1x1 km ruta 

Förekomst av tillståndspliktigt miljöfarlig verksamhet i närhet av våtmark: 

• Förekomst av torvtäkt inom rutan ger 3 poäng 
• Förekomst av deponier, flygplatser och övriga mineralextraktionsplatser inom 100 m från 

våtmark ger 2 poäng 

  

47



Bilaga 15. Påverkan – Förändrade våtmarker 
 

Underlag 

Rasterdata med förändrade myrar från: 

• Satellitövervakning av våtmarker, Nationell miljöövervakning (Förändringsindikation = Säker 
förändringsindikation och Potentiell förändringsindikation). 

Inga GIS-analyser mot våtmarksskiktet behöver göras. 

 

Poängsättning per 1x1 km ruta 

Andel förändrad våtmark med säker förändringsindikation: 

• Mer än 6,25 % av rutan täcks av säker förändringsindikation ger 3 poäng (2 poäng i region 1, 
4 och västra delarna av 5) 

• 3.125 - 6,25 % av ytan täcks av säker förändringsindikation ger 2 poäng (1 poäng i region 1, 4 
och västra delarna av 5) 

• 0 - 3,125 % av ytan täcks av säker förändringsindikation ger 1 poäng (0 poäng i region 1, 4 
och västra delarna av 5) 

Andel förändrad våtmark med potentiell förändringsindikation: 

• Mer än 6,25 % av rutan täcks av potentiell förändringsindikation ger 2 poäng (1 poäng i 
region 1, 4 och västra delarna av 5) 

• 0,625 - 6,25 % av ytan täcks av potentiell förändringsindikation ger 1 poäng (0 poäng i region 
1, 4 och västra delarna av 5) 

6,25 % av en 1x1 km ruta motsvarar 62 500 kvadratmeter, 3,125 % motsvarar 31 250 kvadratmeter 
och 0,625 % motsvarar 6 250 kvadratmeter. Gränserna kommer från 100, 50 respektive 10 pixlar i 
rasterdatat. 

Vid utvärderingen av resultatet från satellitövervakning av våtmarker visade sig att förändringarna 
som skett i våtmarkerna inte kunde förklaras med tydliga ingrepp i de västra regionerna (region 1, 4 
och västra delarna av region 5), se Markanvändningsbetingade vegetationsförändringar inom öppen 
myr 1987-2000 i Norrbottens län – Satellitbaserad övervakning. Länsstyrelsen rapportserie nr 
4/2012. 

  

Figuren visar de regioner som har använts vid 
satellitövervakningen av våtmarker. I de rödfärgade ytorna i 
västra delarna är resultatet mer osäkert än i de tre östra 
(region 5=grön, region2 =rosa, region 3=blå). Förekomst av 
ytor av förändrade myrar får därför lägre poäng i väster än i 
öster i behovsanalysen för restaurering av våtmarker. 
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Bilaga 16. Påverkan – Hyggen och ungskogar som ansluter till våtmark 
 

Underlag 

Ytskikt med hyggen och ungskogar från: 

• LM Marktäckedata. Klass = Hygge och Ungskog 

Buffra 50 m kring våtmarksmask. 

 

Poängsättning per 1x1 km ruta 

Andel hyggen och ungskogar i anslutning till våtmark : 

• Mer än 50 % av rutan täcks av hyggen och ungskogar inom 50 m från våtmark ger 3 poäng 
• 30 - 50 % av ytan täcks av hyggen och ungskogar inom 50 m från våtmark ger 2 poäng 
• 20 - 30 % av ytan täcks av hyggen och ungskogar inom 50 m från våtmark ger 1 poäng 
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Bilaga 17. Påverkan – Vägar och järnvägar i anslutning till våtmark 
 

Underlag 

Linjeskikt med vägar och järnvägar från: 

• LM Vägkarta. Kategori = Allmän vag 5-7 m, riksväg, i underfart/tunnel, Allmän väg 5-7 m, ej 
riksväg, Allmän väg 5-7 m, ej riksväg, i underfart/tunnel, Allmän väg 5-7 m, riksväg, Allmän 
väg < 5 m, ej riksväg, Allmän väg < 5 m, ej riksväg, i underfart/tunnel, Allmän väg > 7 m, ej 
riksväg, Allmän väg > 7 m, ej riksväg i underfart/tunnel, Allmän väg > 7 m, riksväg, Allmän väg 
> 7 m, riksväg, i underfart/tunnel, Bilväg, Bilväg, i underfart/tunnel Bilväg/gata, större – 
matarväg, Bilväg/gata, större - matarväg, i underfart/tunnel, Bättre bilväg, Bättre bilväg – 
matarväg, Gata, Gata, i underfart/tunnel, Gata, större, gatumitt, Gata, större, gatumitt, i 
underfart/tunnel, Motortrafikled, ej riksväg, Motortrafikled, riksväg, Motortrafikled, riksväg, i 
underfart/tunnel, På- och avfartsväg, På- och avfartsväg, i underfart/tunnel, På- och 
avfartsväg, riksväg, Sämre bilväg, Sämre bilväg, i underfart/tunnel, Uppfartsväg, Industrispår, 
Järnväg med dubbelspår, elektrifierad, Järnväg med enkelspår, ej elektrifierad, Järnväg med 
enkelspår, elektrifierad, Järnväg under byggnad (byggnation), Järnväg, enkelspår, ej 
elektrifierat, i underfart, Järnväg, enkelspår, elektrifierat, i underfart. 

 

Klipp ut alla vägar och järnvägar som ligger inom våtmarksmasken. 

 

Poängsättning per 1x1 km ruta 

Längd väg och järnväg inom våtmark: 

• Mer än 500 m väg eller järnväg inom våtmark ger 2 poäng 
• 100-500 m väg eller järnväg inom våtmark ger 1 poäng 
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Bilaga 18. Beskrivning av GIS-skiktet ”Naturvärden och påverkan i 
våtmark” 
GIS-skiktet är ett polygonskikt i form av ett rutnät med 1x1 km´s rutor över Norrbottens län. Skiktet 
innehåller nedanstående attributfält: 

RUTA = 1x1 km´s rutans ID 

ARTANT_ANT = Antal rödlistade arter beroende av våtmark av kategorierna akut (CR), starkt hotade (EN), 
sårbar (VU) eller nära hotad (NT). 

ARTANT_PNG = Poäng för antal rödlistade arter beroende av våtmark av kategorierna akut (CR), starkt hotade 
(EN), sårbar (VU) eller nära hotad (NT). 

ARTFOR_ANT = Antal förekomster av rödlistad art beroende av våtmark av kategorierna akut hotad (CR) eller 
stark hotade (EN). 

ARTFOR_PNG = Poäng för förekomst av rödlistad art beroende av våtmark av kategorierna akut hotad (CR) eller 
stark hotade (EN). 

KALLOR_ARE = Areal källor och källkärr i m² 

KALLOR_PNG = Poäng för källor och källkärr 

MYRFAG_ARE = Areal av myrfågelbiotop i m² 

MYRFAG_PNG = Poäng för myrfågelbiotop 

MYRSLT_ANT = Antal förekomster av spår av myrslåtter 

MYRSLT_PNG = Poäng för myrslåtter 

NYCKEL_ARE = Areal av nyckelbioptoper i m² 

NYCKEL_PNG = Poäng för nyckelbiotoper 

PALS_ARE = Areal av palsmyr i m² 

PALS_PNG = Poäng för palsmyr 

RIKKAR_ARE = Areal av rikkärr i m² 

RIKKAR_PNG = Poäng för rikkärr 

UTPEK1_ARE = Areal av VMI-klass 1 och Myrskyddsplanobjekt i m² 

UTPEK1_PNG = Poäng för VMI-klass 1 och Myrskyddsplanobjekt 

UTPEK2_ARE = Areal av VMI-klass 2 i m² 

UTPEK2_PNG = Poäng för VMI-klass 2 

VATTEN_ANT = Förekomst av vatten med hög ekologisk status 

VATTEN_PNG = Poäng för vatten med hög ekologisk status 

DIKE_ARE = Areal av dikning i m² 
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DIKE_PNG = Poäng för dikning 

HYDRO1_ARE = Areal av hydrologisk påverkan, förstört VMI-objekt (klass 4) i m² 

HYDRO1_PNG = Poäng för hydrologisk påverkan, förstört VMI-objekt (klass4) 

HYDRO2_ARE = Areal för hydrologisk påverkan, stark generell påverkat VMI-objekt i m² 

HYDRO 2_PNG = Poäng för hydrologisk påverkan, stark generell påverkat VMI-objekt 

MILJO1_ANT = Förekomst av torvtäkt 

MILJO1_PNG = Poäng för torvtäkt 

MILJO2_ANT = Förekomst av deponier, flygplatser och övriga mineralextraktionsplatser 

MILJO2_PNG = Poäng för deponier, flygplatser och övriga mineralextraktionsplatser 

SATPOT_ARE = Areal av förändrade våtmarker med potentiell förändringsindikation i m² 

SATPOT_PNG = Poäng för förändrade våtmarker med potentiell förändringsindikation 

SATSAK_ARE = Areal av förändrade våtmarker med säker förändringsindikation i m² 

SATSAK_PNG = Poäng för förändrade våtmarker med säker förändringsindikation 

SATUTV_ANT = Förekomst av förändrade våtmarker med tydligt ingrepp som förklarar förändringen 

SATUTV_PNG = Poäng för förändrade våtmarker med tydligt ingrepp som förklarar förändringen 

SKOGBR_ARE = Areal för hyggen och ungskog i anslutning till våtmark i m² 

SKOGBR_PNG = Poäng för hyggen och ungskog i anslutning till våtmark 

VAGAR_LEN = Längd av vägar och järnvägar inom våtmark i m 

VAGAR_PNG = Poäng för vägar och järnvägar inom våtmark 

NV_PNG_TOT = Summering av naturvärdespoäng ( ARTANT_PNG + ARTFOR_PNG + KALLOR_PNG + 
MYRFAG_PNG + MYRSLT_PNG + NYCKEL_PNG + PALS_PNG  +RIKKAR_PNG + UTPEK1_PNG + UTPEK2_PNG + 
VATTEN_PNG) 

NV_PNG = Summering med maxvärde 9 av naturvärdespoäng ( ARTANT_PNG + ARTFOR_PNG + KALLOR_PNG + 
MYRFAG_PNG + MYRSLT_PNG + NYCKEL_PNG + PALS_PNG  +RIKKAR_PNG + UTPEK1_PNG + UTPEK2_PNG + 
VATTEN_PNG) 

PV_PNG_TOT = Summering av påverkanspoäng (DIKE_PNG + HYDRO1_PNG + HYDRO2_PNG + MILJO1_PNG + 
MILJO2_PNG + SATPOT_PNG + SATSAK_PNG + SATUTV_PNG + SKOGBR_PNG + VAGAR_PNG) 

PV_PNG = Summering med maxvärde 9 av påverkanspoäng (DIKE_PNG + HYDRO1_PNG + HYDRO2_PNG + 
MILJO1_PNG + MILJO2_PNG + SATPOT_PNG + SATSAK_PNG + SATUTV_PNG + SKOGBR_PNG + VAGAR_PNG) 

NVPV = Första siffran anger Naturvärdespoäng (NV_PNG) och andra siffran anger Påverkanspoäng (PV_PNG) 

VATMRK_ARE = Areal våtmark i m² 
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