3.9.6.22 Muonio älv
Konsekvenser för Muonio älv ALT1A-1C och 4

Känslighet
Låg

1.

Vattenkvantitet

1,2

2.

Vattenkvalitet

Medelstor

Hög

Låg

Medelstor

Hög

1, 2, 3, 4

5, 6, 7, 10

9

Konsekvenser för Muonio älv ALT1A-1C och 4

Stor

Storlek

Medelstor

Liten

Konsekvensobjekt – Under byggfasen

Känslighet

Vattenkvantitet 1B

3.

Vattenkvantitet 1C

4.

Vattenkvantitet 4

5.

Vattenkvalitet 1A

6.

Vattenkvalitet 1B

7.

Vattenkvalitet 1C

8.

Vattenkvalitet 4 blandningszoner <500m

9.

Vattenkvalitet 1A-1C, 4 blandningszoner <3km nedanom

10.

Vattenkvalitet 4 blandningszoner >3km nedanom

Medelstor

2.

Konsekvenser för Muonio älv ALT1A-1C och 4

Känslighet

Konsekvensobjekt – Efter stängning

Vattenkvantitet 1C

4.

Vattenkvantitet 4

5.

Vattenkvalitet 1A

6.

Vattenkvalitet 1B

7.

Vattenkvalitet 1C

8.

Vattenkvalitet 4

Antagen fullständig omblandning ca 2 km nedanom utsläppspunkten.

Liten

3.

1, 2, 3, 4

Hög
5, 6,
7, 8

Medelstor

Vattenkvantitet 1B

Medelstor

Stor

Vattenkvantitet 1A

2.

Låg

Storlek

1.

8

Stor

Vattenkvantitet 1A

Storlek

1.

Liten

Konsekvensobjekt – Under driftfasen
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3.9.6.23 Byggfasen

3.9.6.24 Driftfasen

Kvantitet (Projektalternativ 1A-1C och 4)

Kvantitet (Projektalternativ 1A-1C och 4)

En stegvis
utök ning
av de områden som är kontakt med
vattenhante ringssystemet, ändrar flödeskvantiteterna i de älvar som mynnar
ut i Muonio älv. Eftersom ändå alla älvar som påverkas tillhör
Muonio älvs avrinningssystem, har det ingen konsekvens på flödet i Muonio älv. Konsekvensen av ändrade strömningsförhållanden på Muonio älv antas obetydliga, eftersom Muonio älv är
betydligt större är de älvar som mynnar ut i den. Konsekvensen
på vattenmängden och strömningsförhållandena i Muonio älvs
bedöms därför vara obetydliga.

All aktivitet
vid
gruvan i Hannukainen sker inom
Muonio älvs avrinningsområde. Från gruvområdet samlas vatten med vattenhanteringssystemet för att användas i processen. En del av processvattnet avgår från området med den malm som transporteras bort från området. Nederbörd på området ackumulerar dock
mera avrinning än vad som behövs som processvatten och
överskottsvatten måste ledas bort från gruvområdet.
I alternativ 4 avlägsnas överskottsvatten via ett avtappningsrör till Muonio älv, och i alternativ 1A-1C till Niesajoki. Då all gruvverksamhet sker inom Muonio älvs avrinningsområde, bedöms
konsekvensen på flödet i Muonio älv vara obetydlig. Att leda
gruvvatten från Äkäsjokis avrinningsområde, antingen med
ett avtappningsrör eller via Niesajoki för att tömmas i Muonio
älv, minskar flödet i Muonio älv mellan den punkt där Äkäsjoki
mynnar ut och den där vattnet släpps ut. Den vattenkvantitet
som leds bort från Äkäsjokis avrinningsområde är dock så liten
jämfört med flödet i Muonio älv att kon sekvensen av detta på
strömningsförhållandena i Muonio älv nedanom den punkt där
Äkäsjoki mynnar ut bedöms som obetydlig.

Kvalitet
Byggande av infrastruktur (Projektalternativ 1A-1C och 4)

I samband
med utbyggandet av Hannukainen- och
Rautuvaaraområdena kan fast material transporteras till Äkäsjoki och
Niesajoki, vilket med flödet hamnar i Muonio älv. Om man utnyttjar den bästa tekniken för att minska utsläppen av fast material hindrar detta troligen fast material från att transporteras
ända till Muonio älv. Konsekvenserna av området för anrikningssand som byggs i Juvakaisenmaa, i alternativ 1C, på Ylläsjoki är
jämförbara med andra alternativ. Således bedöms konsekvensen under byggfasen vara obetydlig för samtliga alternativ.
Byggandet av rörlinjen i Muonio älv (projektalternativ 4)
Rörlinjen som ska byggas i Muonio älv
kommer att gå över många sidobäckar
till Niesajoki. Det är härvid möjligt att fast
material sprids i Niesajokis sidobäckar och via
d e s s a
till Niesajoki och vidare till Muonio älv.
Spridningen av fast material från arbetsområdet till bäckarna
som mynnar ut i Niesajoki kan dock begränsas med effektiva
skyddsåtgärder då arbetet pågår, och genom att använda bästa
praxis. Av dessa skäl har konsekvensen för Muonio älv under
byggfasen kunnat bedömas vara obetydlig.
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Kvalitet (Projektalternativ 1A-1C och 4)

Konsekvenserna för Muonio älv
har inte modellerats i en HIA1-modellering. Därför har konsekvenserna av projektalternativen 1A-1C bedömts genom att tolka resultaten från
en HIA2-modellering.
I alla projektalternativ hamnar överskottsvattnen från
Hannukainen- och Rautuvaaraområdena i Muonio älv. I alternativ 4 leds vattnen längs en rörlinje direkt till Muonio älv, i alternativen 1A-1C töms vattnen i Niesajoki, varifrån de rinner ut
i Muonio älv. Därför betraktas konsekvenserna för Muonio älv
vara nästan de samma för samtliga alternativ, med undantag
för första delen av blandningszonen. Utsläpp och omblandning
av överskottsvatten via Niesajoki betraktas vara effektivast i början av blandningszonen (< 500 m) än ett punktformigt utsläpp
via ett utloppsrör. Längre bort från blandningspunkten bedöms
omblandningen och de konsekvenser den orsakar vara på samma nivå för samtliga alternativ.

Konsekvenser i blandningszonen
I alternativ 4 leds det överskottsvatten som uppkommer vid gruvverksamheten längs en rörlinje till
Muonio älv. I övriga alternativ släpper man ut vattnet
i Niesajoki, varifrån det går ut i Muonio älv.
Enligt HIA2-modelleringen bildas en zon i Muonio älv, utanför utsläppsröret och nedströms från detta, i vilken koncentrationerna av flera ämnen kommer att överskrida sina tröskel- och
insatsvärden- (TV och AV). Detta modelleringsresultat erhölls
genom att modellera vattnets kvalitet utanför utloppsröret i tre
zoner: direkt nedan om utloppsröret, där utloppsvattnet förenar sig med älvens vatten; i närheten av utsläppsplatsen, där det
utsläppta vattnet bildar ett moln; samt på ett avstånd där det
utsläppta vattnet fullständigt har blandats med älvens vatten.
Beräkningarna har gjorts för situationer med högt och lågt flöde
under ett vattenmässigt normalår.
Enligt modelleringen skulle zonen med koncentrationer som
överstiger tröskel- eller insatsvärden (TV eller AV) sträcka sig åtminstone 500 meter nedströms och 100 meter brett, beroende
på strömningsläget, från stranden på den finska sidan in mot
mittflödet. Enligt modelleringen blandas det utsläppta vattnet fullständigt med älvens vatten nedanom den ungefär 500
meter långa zonen, på några kilometers avstånd från utsläppspunkten. Härvid sjunker koncentrationerna av ämnena betydligt, men koncentrationerna av flera ämnen överskrider ännu
tröskelvärdet (TV).

Alternativ 1A-1C – utsläppspunkt <500 m
I alternativen
1A-1C bedöms
den omblandning och
utspädning
som sker i
Niesajoki, innan
den mynnar ut i Muonio älv, påverka koncentrationerna positivt så att inga överskridningar av insatsvärden (AV)
sker i Muonio älvs vatten. Man kan ändå anta att överskridningar av 50%AV-värden sker 500 meter nedströms från utsläppspunkten (Niesajokis älvmynning). Således bedöms för detta avsnitt av älven konsekvenserna i projektalternativen 1A-1C vara
måttliga.
Alternativ 1A-1C och 4 – utsläppspunkt 500 m – 3000 m

Nedströms
om blandningszonen, bedöms konsekvensen
inom ett avstånd på mellan 500 meter och tre kilometer vara måttlig, eftersom i denna zon koncentrationerna av många ämnen sjunker
under fastställda insatsvärden (AV), men ändå överskrider
50%AV-värdet.

Alternativ 4 – utsläppspunkt <500 m
Inom blandningszonen, 500 meter nedströms från utloppsröret, bedöms konsekvensen på vattnet i alternativ 4 vara betydande,
eftersom insatsvärdena (AV) överskids för
många
ämnen.

Bild 3‑39. Förväntad utspädning av utsläppsvatten under gruvans 18:e verksamhetsår.
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3.9.6.25 Stängningsfasen
Alternativ 1A-1C och 4, Konsekvenser i älvens vatten i blandningszonens nedre del

Enligt modelleringen har en fullständig blandning av
utsläppsvatten
med älvens vatten skett på några kilometers avstånd nedströms
från utsläppspunkten. Vid modelleringen har använts tidpunkter 5, 10 och 18 år efter att verksamheten inletts. Den högsta
stegringen i koncentrationer av skadliga ämnen infaller i slutet
av gruvverksamheten, 18 år från att den inletts. Under övriga
modellerade år är konsekvensen mindre. Enligt resultaten från
modelleringen av det 18:e året stiger koncentrationerna av kadmium och uran över TV-värdet i maj/juni, men hålls klart under
50 % AV-värdet. Under lågflödes- eller vinterperioden, stiger
koncentrationerna av kobolt, kopparn, molybden, nickel och
uran. Även i denna situation stannar koncentrationerna klart under 50%AV-värdena.
Beaktar man det stora flödet i Muonio älv i förhållande till
mängden utsläppsvatten från gruvan, som i lågflödestider är
maximalt 0,65 % av älvflödet, samt att koncentrationerna av alla
belastande ämnen enligt modelleringen ska hållas under 50%
AV-värdet (Tabell 3-65), bedöms konsekvensen på Muonio älv
vara liten eller obetydlig nedan om blandningszonen på ca 3
kilometers avstånd från utsläppspunkten.
För alla modellerade situationer är rådande förhållanden utanför blandningszonen fördelaktiga med tanke på vattenlevande djurs välbefinnande. Ingen koncentration av något skadligt
ämne överskrider internationella referensvärden för vattenlevande djurs tolerans under långtidsexponering, och i enlighet
med försiktighetsprincipen överskrider koncentrationsstegringar inte heller 50%AV-värdet. När koncentrationerna av belastande ämnen i utsläppsvattnet har sjunkit under internationella riktvärden, bedöms inte gruvverksamheten i Hannukainen
längre innebära någon identifierbar konsekvens för Muonio älvs
flodekosystem.
Vid behov är det möjligt att förkorta längden på blandningszonen, genom att i stället för med det punktformiga utloppsröret blanda utsläppsvattnet i älven med hjälp av olika munstycken vilka fördelar vattnet jämnare över ett bredare område för att
få en effektivare blandning.
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Kvarvarandekonsekvenser efter stängningsfasen 		
(alternativ 1A-1C och 4)
Konsekvenserna efter stängningen har bedömts på basen av
den preliminära nedläggningsplanen och man bör förhålla
sig med reservation till dem. Konsekvenserna efter stängningen kan effektivt minskas genom aktiva och passiva åtgärder.
Northland har utvecklat nedläggningsåtgärder som presenteras närmare i samband med tillståndsansökan
Då gruvans läggs ned täcks området med anrikningssand
och landskapsplaneras. I områden med svavelrik anrikningssand byggs tillräckliga täckkonstruktioner så att regnvatten inte
lösa ut ämnen ur högarna vilka kunde transporteras vidare till
Niesajoki eller Äkäsjoki.
Vattenkvaliteten i Muonio älv har vid modelleringen beräknats
för tre olika belastningssituationer. Belastningssituationerna avviker från varandra genom att olika andelar av den svavelrika anrikningssanden bidrar till belastning av vattendraget. I det värsta fallet skulle 100 % av den svavelrika anrikningssanden bidra
till belastningen av vattendraget. Vattenkvaliteten har modellerats utanför blandningszonen, eller några kilometer nedströms
från utsläppspunkten. I denna zon har utsläppsvattnet redan
blandats med hela vattenmassan i Muonio älv. Koncentrationer
i Muonio älv vilka modellerats på detta sätt kan antas, utöver
projektalternativ 4, även beskriva alternativ 1A-1C.
I modelleringen av värsta alternativet orsakar belastningen
från området för anrikningssand på Muonio älvs vatten att koncentrationerna av koppar, molybden och uran stiger över sina
tröskelvärden (TV). Koncentrationerna av molybden och uran
hålls under 50%AV-nivån, men kopparkoncentrationen stiger till
50 % av insatsvärdet (AV). Därför bedöms konsekvensen av den
belastning som vattenkvaliteten i Muonio älv utsätts för tiden
efter att gruvan är nedlagd vara måttlig för samtliga projektalternativ. I övriga modelleringsalternativ (0 % eller 50 %) blir konsekvensen på vattenkvaliteten för alla koncentrationer av ämnen under 50 % av AV-värdet, även om överskridningar av tröskelvärden även uppträder i dessa modelleringsalternativ. Enligt
dessa scenarier skulle konsekvensen för Muonio älvs vattenkvalitet efter nedläggningen vara liten.
Den svavelrika anrikningssanden täcks med en ändamålsenlig skyddskonstruktion i samband med att gruvan läggs ned.
Därför borde dess bidrag till belastande ämnen som lösts ut
och transporterats till vattendragen vara litet. Att 100 % av den
svavelrika anrikningssanden skulle bidra till vattenpåverkan kan
anses som ett mycket konservativt alternativ.

Tabell 3‑65. Prognos för ändringar i vattenkvalitet för Muonio älv – nedan om blandningszonen, FS23, gruvans 18:e verksamhetsår. Data härrör från
HIA och de är baserade på konservativa beräkningar.

Parameter

Enhet

FS23

Nuläge
halt

TV

50% AV

Modellering av halterna i slutet av
gruvdrift

AV

Vår

Vinter (medeltal)

Förändring (%)

Vår

Vinter (medeltal)

Nyckelparametrar
Nitrat

mg/l

0,07

10

20

0,0051

0,00529

0,0117

2,98

128

Klorid

mg/l

0,91

75

150

0,79

0,784

0,779

-0,379

-0,958

Sulfat

mg/l

3,8

32,5

65

2,57

2,9

3

11

16

Järn

mg/l

0,54

0,95

1,9

0,4

0,4

0,4

-0,26

-0,85

Aluminium

mg/l

0,057

0,05

0,1

0,021

0,021

0,021

-0,28

-0,86

Arsin

mg/l

0,000073

0,0025

0,005

0,000058

0,000058

0,000057

-0,2

-1,6

Kadmium

mg/l

0,0000066

0,00004

0,00008

0,0000025

0,0000068

0,0000028

170

13

Kobolt

mg/l

0,000097

0,002

0,004

0,000031

0,000047

0,00026

53

760
-0,8

Krom

mg/l

0,00033

0,0005

0,001

0,00024

0,00025

0,00023

7,7

Koppar

mg/l

0,00046

0,0025

0,005

0,00037

0,00042

0,00053

14

43

Kvicksilver

mg/l

0,0000039

0,000025

0,00005

0,0000012

0,0000017

0,0000016

46

31

Mangan

mg/l

0,018

0,35

0,7

0,0067

0,0067

0,0076

-0,17

13

Molybden

mg/l

0,00025

0,5

1

0,00024

0,00025

0,00028

4,4

16

Nickel

mg/l

0,00032

0,01

0,02

0,00025

0,00031

0,00046

22

85

Bly

mg/l

0,00006

0,0036

0,0072

0,00004

0,000041

0,000041

2

2,2

Uran

mg/l

0,00009

0,0075

0,015

0,000085

0,0001

0,00012

18

46

Zink

mg/l

0,0017

0,015

0,03

0,00096

0,00098

0,0014

2

45

Andra parametrar
Fosfat

mg/l

0,0051

0,0085

0,017

0,003

0,003

0,0033

0,19

9

TOC

mg/l

6,9

6,5

13

5,1

n/a

  n/a

  n/a

  n/a

Kalcium

mg/l

4,6

4,45

8,9

3,5

3,5

3,5

-0,19

1,6

Kalium

mg/l

0,81

0,95

1,9

0,63

0,65

0,67

4,1

6,3

Magnesium

mg/l

1,2

1,2

2,4

0,9

0,9

0,91

0,1

0,94

Natrium

mg/l

1,9

1,7

3,4

1,4

1,4

1,4

1,5

2,9

Kisel

mg/l

1,6

1,35

2,7

1,1

n/a

  n/a

  n/a

n/a

Barium

mg/l

5,4

5

10

3,2

3,2

3,2

-0,27

-0,82

Strontium

mg/l

0,0096

0,0075

0,015

0,0069

0,0068

0,0068

-0,24

-0,31

Antimon

mg/l

0,022

0,0215

0,043

0,016

0,015

0,015

-0,43

-0,91
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Tabell 3‑66. Förväntade ändringar i vattenkvaliteten i Muonio älv – nedströms från utsläppspunkten vid tidpunkten för nedläggning av gruvan,
100 % av det svavelrika avfallet genererar belastning. Data härrör från HIA och de är baserade på konservativa beräkningar.

Parameter

Enhet

FS23

Nuläge
halt

TV

50% AV

AV

Halterna efter
nedläggning
av gruvan
Vår

Förändring (%)

Vinter (medeltal)

Vår

Vinter (medeltal)

n/a
0,005
0,78
2,7
0,4
0,021
0,00006
0,0000035
0,000089
0,0002
0,0025
0,000002
0,0069
0,00027
0,00031
0,00004
0,00052
0,0012

n/a
-1,3
-0,2
4,2
-0,2
-0,3
2,3
29
140
-0,2
350
59
3,2
8,6
17
0,8
360
20

n/a
-4
-0,7
3,7
-0,4
-0,5
3,2
40
190
-0,4
570
81
3,2
12
22
1,1
510
28

0,005
5,1
3,6
0,68
0,9
1,4
n/a
3,2
0,0068
0,016
0,000005

31
-0,2
2,5
6,6
0,8
0,3
n/a
-0,2
-0,2
1,8
-0,2

67
-0,4
2,9
8,8
0,3
0
n/a
-0,5
-0,5
2,1
-0,5

Nyckelparametrar
Nitrit
Nitrat
Klorid
Sulfat
Järn
Aluminium
Arsin
Kadmium
Kobolt
Krom
Koppar
Kvicksilver
Mangan
Molybden
Nickel
Bly
Uran
Zink

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

n/a
0,07
0,91
3,8
0,54
0,057
0,000073
0,0000066
0,000097
0,00033
0,00046
0,0000039
0,018
0,00025
0,00032
0,00006
0,00009
0,0017

10
75
32,5
0,95
0,05
0,0025
0,00004
0,002
0,0005
0,0025
0,000025
0,35
0,5
0,01
0,0036
0,0075
0,015

n/a
20
150
65
1,9
0,1
0,005
0,00008
0,004
0,001
0,005
0,00005
0,7
1
0,02
0,0072
0,015
0,03

n/a
0,0051
0,79
2,57
0,4
0,021
0,000058
0,0000025
0,000031
0,00024
0,00037
0,0000012
0,0067
0,00024
0,00025
0,00004
0,000085
0,00096

n/a
0,005
0,79
2,7
0,4
0,021
0,00006
0,0000032
0,0001
0,00023
0,0017
0,000002
0,007
0,00026
0,00029
0,00004
0,0004
0,0011

Andra parametrar
Fosfat
TOC
Kalcium
Kalium
Magnesium
Natrium
Svavel
Kisel
Barium
Strontium
Antimon
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mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

0,0051
6,9
4,6
0,81
1,2
1,9
1,6
5,4
0,0096
0,022
0,000012

0,0085
6,5
4,45
0,95
1,2
1,7
1,35
5
0,0075
0,0215
0,000075

0,017
13
8,9
1,9
2,4
3,4
2,7
10
0,015
0,043
0,00015

0,003
5,1
3,5
0,63
0,9
1,4
1,1
3,2
0,0069
0,016
0,000005

0,0039
5,1
3,5
0,67
0,91
1,4
n/a
3,2
0,0068
0,016
0,000005

3.9.6.26 Fiskbeståndet och de vattenlevande organismerna
Bygg- och driftfasen (VE4)
När det gäller fiskbeståndet i
Muonio älv, och speciellt
lekområden för lax, som kan
finnas inom några
kilometer nedströms från gruvans utsläppspunkt,
har utsläppsvattnen från
Hannukainen en negativ konsekvens. Inom blandningszonen
(<500 m från rörmynningen) är konsekvenserna för fiskbeståndets livsbetingelser betydande. Det är möjligt att fiskarna lek
och produktion av yngel påverkas negativt i denna zon. I följande zon (500 m–2000/3000 m) är konsekvensen för fisk måttlig,
då ämneskoncentrationer i denna zon överskrider 50 % av AVvärdet, men inte sina insatsvärden (AV). I denna zon uppträder
sannolikt inga konsekvenser på de vattenlevande organismerna, även om det är svårt att bedöma en kombinerad konsekvens av flera olika ämnen. I denna zon kan ännu uppträda
Negativ påverkan på vattenlevande organismer, även om halterna av enskilda ämnen hålls under riktvärden för vattenkvaliteten.
Vid behov är det möjligt att förkorta längden på blandningszonen genom att i stället för med det punktformiga utloppsröret blanda utsläppsvattnet i älven med hjälp av olika munstycken, vilka fördelar vattnet jämnare över ett bredare område och
ger en effektivare omblandning.
Utanför blandningszonen, eller på några kilometers
avstånd nedströms från utloppsröret, när utsläppsvattnet har blandat med Muonio älvs hela vattenmassa, bedöms konsekvensen på fiskbeståndet och andra vattenlevande organismer vara liten. Enligt modeleringen blir koncentrationerna av belastande ämnen låga i denna zon, även om
för vissa ämnen halterna överskrider tröskelvärdet (TV). Enligt
modelleringen uppträder inte längre några överskridningar av
50%AV-värden.

Kvarvarande konsekvenser efter stängningsfasen (Samtliga projektalternativ)
Konsekvenserna efter stängningen har bedömts på basen av
den preliminära nedläggningsplanen och man bör förhålla
sig med reservation till dem. Konsekvenserna efter stängningen kan effektivt minskas genom aktiva och passiva åtgärder.
Northland har utvecklat nedläggningsåtgärder som presenteras närmare i samband med tillståndsansökan

Oberoende av vilket alternativ för
stängningen man använder, kommer
vattnet efter att gruvan stängts att ledas till Muonio älv, antingen via ett
utloppsrör eller via Niesajoki. Enligt modelleringen uppträder
efter gruvans stängning inte en enda översridning av något ämnes insatsvärde (AV) i Muonio älv. Endast för det värsta alternativet, antagandet att all svavelrik anrikningssand i Rautuvaara bidrar till belastningen av vattendraget, kan en koncentration av
koppar som når 50%AV-noteras. I detta fall bedöms konsekvensen för fiskbeståndet i Muonio älv vara måttlig. Enligt modelleringar för andra nedläggningsalternativ bedöms konsekvensen
för vattenkvaliteten, och därmed för fiskbeståndet och övriga
vattenlevande organismer, vara liten.
Northland vidareutvecklar lindrande åtgärder för såväl området
för anrikningssand som med tanke på översvämningsvatten
från stenbrottssjöarna.

Bygg- och driftfasen (Projektalternativ 1A-1C)

I alternativen 1A-1C,
leds överskottsvatten
från
Hannuk ainenoch
Rautuvaaraområdena till älven Niesajoki. Detta effektiverar omblandningen och man bedömer att koncentrationerna hålls på
en lägre nivå än i blandningszonen i alternativ 4. Därför bedöms
konsekvenserna för fiskbeståndet vara måttliga i början av
blandningszonen (<500 m från Niesajokis mynning) och små på
annat håll i blandningsområdet och utanför detta.
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3.9.6.27 Kombinerad konsekvens med gruvprojekten i
Sahavaara och Tapuli
Överskottsvattnet från gruvprojekten i Sahavaara och Tapuli på
den svenska sidan leds, precis som är fallet för gruvprojektet
i Hannukainen, till Muonio älv. Enligt den miljökonsekvensbedömning som gjorts gällande projektet i Sahavaara, är den höjning av halterna fast material som kommer att orsakas Muonio
älv mycket liten. Den höjda halten har inte bedömts orsaka
skadliga konsekvenser på vattenkvaliteten eller de vattenlevande organismerna i älven.
Projektet i Hannukainen på den finska sidan har bedömts
inom blandningszonen orsaka t.o.m. betydande konsekvenser
för Muonio älv, men enligt modelleringar kommer dessa konsekvenser att vara begränsade till en kort sträcka nedan om
utsläppsplatsen. Överskottsvatten från bägge gruvprojekten
släpps ut i Muonio älv, men utsläppspunkten för överskottsvatten från Hannukainen ligger flera kilometer lägre nedåt än utsläppspunkten för Sahavaara och Tapuli. I höjd med blandningszonen för utsläppsvatten från Hannukainen, har utsläppsvattnet
från Sahavaara och Tapuli redan fullständigt blandats med den
stora vattenmassan i Muonio älv, och de har därför sannolikt
ingen betydande kombinerad konsekvens. De kan dock i viss
mån bidra till att utöka blandningszonen som bildas nedanom
utsläppspunkten i Hannukainen.
Ingen modellering av en kombinerad konsekvens på vattenkvaliteten i Muonio älv av gruvprojekten på den finska och den
svenska sidan har gjorts, men på basen av resultat från olika
modellringa kan projektens kombinerade konsekvens bedömas vara liten.

3.9.6.28 Tillflöden till Valkeajoki och Kuerjoki
Av de små åar som utsätts för påverkan från projektet rinner Laurinoja ut i älven Äkäsjoki, Kivivuopionoja rinner ut
i älven Valkeajoki och Laulukarhakanoja i älven Kuerjoki.
Konsekvenserna för dessa tillflödande åar har inte modellerats i
någondera av de hydrologiska modelleringarna (HIA).
Laurinoja – Alla projektalternativ

Gruvans infrastruktur
förstör oåterkalleligt Laurinoja i första
hand beroende på dagbrottet i Hannukainen och det att gråbergsområdena
har placerats där. Av grundundersökningen framgår att öring
har observerats vid Laurinojas mynning. Uppströms finns de
inte. Enligt en bedömning finns i Laurinoja inga betydande livsmiljöer för öring eller andra fiskar. Ån anses inte heller lokalt eller
regionalt betydelsefull, och i dess avrinningsområde finns redan
i grundsituationen ett gammalt dagbrott. Att Laurinoja förstörs
bedöms för samtliga projektalternativ som en måttlig konsekvens.
Kivivuopionoja – Projektalternativ 1A-1C
Gruvans infrastruktur förstör
en lång sträcka
av Kivivuopionoja. Detta
beror i första
hand av sedimenteringsbassängen och det västra gråbergsområdet, vilka är belägna invid dikets nedre lopp.
Även om det är sannolikt att den övre delen i någon mån återhämtar sig efter att gruvverksamheten har upphört och sedimenteringsbassängen avlägsnats, tar det lång tid innan det naturliga tillståndet har återupprättats. Den finns ingen information om att öring skulle förekomma Kivivuopionoja. Beaktar
man Kivivuopionojas storlek, är det osannolikt att den skulle utgöra en viktig livsmiljö för fiskar. Därför bör konsekvensen för
Kivivuopionoja anses liten.
Kivivuopionoja – Projektalternativ 4
Kivivuopionoja rinner ut i vattenreservoarbassängen nära den plats där den går
samman
med
Valkeajok i.
Gruvverksamheten har inga konsekvenser direkt
på området uppströms, eftersom placeringen av gråbergsområdena har optimerats. Även om konsekvensen är betydande under gruvans bygg- och driftfas, kan
man bedöma att Kivivuopionoja långsamt kommer att återfå
sitt normala flöde efter att Hannukainenområdet har stängts.
Konsekvensen av gruvverksamheten på Kivivuopionoja kan
klassificeras som liten.
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Laulukarhakanoja – Projektalternativ 1A
Den största konsekvensen för
Laulukarhakanoja realiseras i alternativ
1A, i vilket området för anrikningssand
förstör
stora delar av ån. Urlakning som härrör
från anrikningssanden vid dagbrottet i Kuervitiko
och sänkt grundvatten bedöms även påverka andra delar av ån.
Det är osannolikt att de öring- och laxbestånd som inplanterats
i Laulukarhakanoja skulle klara miljöförändringarna orsakade av
kombinerade konsekvenser för detta alternativ.
På grund av den lax och den öring som planterats ut, samt
p.g.a. av dess rekreationsvärde, betraktas Laulukarhakanoja som
lokalt betydelsefullt. Regionalt är dock denna å inte av betydelse. Konsekvensen för ån bör därför betraktas vara måttlig i alternativ 1A.
Laulukarhakanoja – Projektalternativ 1B, 1C och 4
Minskat grundvatten i dabrottet i Kuervitiko
står sannolikt för
en del av
det minskade
basflödet
till
Laulukarhakanoja. Möjligen
sänker detta vattennivåerna vintertid. Laxens och öringens förökning är beroende av att en tillräcklig vattennivå, och därmed
vattenströmningen, bibehålls i ån. Eftersom man antar att havsöring och lax inte leker i Laulukarhakanoja, kan ett minskat basflöde för dessa projektalternativ klassificeras medföra en konsekvens som är på nivån liten till måttlig.

3.9.6.30 Nitrat

Enligt en
modellering stiger koncentrationerna i älvvattendraget
under perioden med lågt flöde under vintermånaderna.
Överbelastning med näringsämnen orsakar ingen primärproduktion under ett istäcke. Under period med öppet vatten kan
en ökad kvävebelastning stimulera tillväxt av älvars bottenvegetation. Den ökade kvävebelastningen koncentreras främst till
sjöbassänger och till havsområdet och kan där påverka primärproduktionen. I de nedre älvpartierna i Hannukainen och i
Rautuvaaraområdet finns inga sjöbassänger före Bottenviken.
Enligt grundundersökningar är kväve det tillväxtbegränsande
näringsämnet i Valkeajoki och Äkäsjokien, då i Botteviken i sin
tur det tillväxtbegränsande näringsämnet är fosfor Eftersom
detta är fallet, bedöms en ökad kvävebelastning i områdets sjöar utgöra en liten konsekvens.

3.9.6.29 Flodpärlmussla

En grundundersökning av vattendraget Äkäsjoki med
avseende på
flodpärlmussla har utförts. Denna undersökning visar att det i
projektområdets älvar inte finns en utbredd eller stark musselpopulation. I en undersökning som utfördes år 2011 observerades inga flodpärlmusslor, vilket stöder tidigare nämnda slutledningar. Således är konsekvensen för flodpärlmussla av projektet
liten.
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3.9.6.31 Konsekvenser för Torne älvs internationella vattenförvaltningsområde (Torne älv IRBD)
Hydrologiska modelleringar (HIA) visar att projektåtgärderna i Hannukainenområdet innebär en måttlig konsekvens för
Äkäsjoki och en betydande konsekvens för Valkeajoki förverkligad enligt alternativ 1A-C. I alternativ 4 är konsekvenserna inte
större än måttliga, med undantag för första delen av den blandningszon som uppkommer under utloppsröret i Muonio älv. I
alternativen 1A-C kan konsekvenserna sänka de aktuella älvarnas ekologiska klassificering. Detta står inte i strid med de mål
som ställts upp för dessa älvar, men står i strid med de målsättningar som fastställts i vattenvårdplanen för Torne älvs internationella vattenförvaltningsområde (Torne älv IRBD - YM, 2009).
Alternativ 4 strider inte mot de uppställda målsättningarna.
Modellen visar att hela den lilla eller obetydliga konsekvensen för Muonio älv är i linje med förvaltningsplanen. Dock är
den konsekvens som i projektet drabbar omgivningen kring utsläppspunkten för överskottsvatten (VE4), lokalt betydande och
skulle förutsätta godkännande av en blandningszon nedanom
utloppsröret.
Vattenförvaltningsplanen lämnar under vissa förutsättningar
rum för att avvika från målsättningarna. I planen konstateras att ”
För ett mycket viktigt projekt som ändrar vattenbildningens
strukturella och hydrologiska status kan man under vissa förutsättningar avvika från målen för att uppnå och bevara god status. Likaså kan man för andra viktiga projekt avvika frånmålen att
bevara hög status. Förutsättningarna är följande (vattenförvaltningslagen 23 §):
• Projektet är mycket viktigt ur allmänt intresse och den nytta
det medför för den hållbara utvecklingen eller människors
hälsa eller människors säkerhet är betydande,
• Alla till buds stående åtgärder för att förhindra olägenheter
har vidtagits,
• Den nytta som eftersträvas inte kan uppnås på något annat tekniskt eller ekonomiskt skäligt sätt som utgör ett betydligt bättre alternativ för miljön

I alla projektalternativ som utvärderats är Niesajoki utsatt för
de största konsekvenserna på vattenkvalitet och -kvantitet. i sitt
nuvarande tillstånd är Niesajoki kraftigt format av tidigare förverkligade verksamheter i området, även om detta dock inte
bekräftats i myndighetsutlåtanden gällande älven. Rautaruukki
Oy:s tidigare gruvaktiviteter i området har skapat en stor bassäng av anrikningssand uppströms i älven. Bassängen fungerar
som sedimenteringsbassäng för Ylläs turistcentrums avfallsreningsverk. Niesajoki avrinningsområdes övre del har styrts så
att dess avrinning är i Äkäsjokis avrinningsområde. På grund av
den kraftiga mänskliga påverkan på Niesajoki kunde älven klassas som vattendrag kraftigt format av mänsklig aktivitet, och
skulle därför inte representera vattendragets naturenliga tillstånd. Om klassificeringen av Niesajoki skulle förverkligas på
detta sätt, skulle den i projektalternativ 1B och 4 presenterade
placeringen av området för anrikningssand i Rautuvaara kunna
tolkas vara i enlighet med de målsättningar som fastslås i vattenförvaltningsplanen för Torne älvs internationella vattenförvaltningsområde (IRBD). Projektets konsekvenser för Äkäsjoki,
Valkeajoki och Kuerjoki skulle vara små och konsekvenserna för
älvarna skulle inte riskera målsättningarna för vattenförvaltningen.
Risk
Modelleringen visar konsekvenser på Muonio älv av översvämning av vatten, eventuellt innehållande skadliga ämnen,
från stenbrottet efter stängning av gruvan, ifall inga mildrande
åtgärder vidtas. Detta innebär betydande kvalitativa konsekvenser för älven. I detta scenario skulle upprätthållandet av målsättningarna för vattenvården vara hotat. Med användning av mildrande åtgärder kan dock konsekvensen mildras.

3.9.7 Kvarvarande konsekvenser efter stängningsfasen
Kvarvarande konsekvenser på olika vattendrag beskrivs i varje
avsnitt i ett eget kapitel med samma rubrik.

I Vattenvårdsplanen för Torne älvs internationella
vattenförvaltningsområde fram till år 2015 (YM,
2009) konstateras att den ekologiska klassificeringen för områdets vattendrag skall bibehållas som
”god” eller ´utmärkt´. Detta gäller för Äkäsjoki och
Kuerjoki, vika har klassats som ”goda”, och Muonio
älv, klassad ”utmärkt”. Valkeajoki och Niesajoki
har inte klassificerats. De tillhör dock Torne älvs–
Muonio älvs Natura 2000 –vattensystem, där alla
berörs av samma restriktioner.
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3.9.8 Osäkerhetsfaktorer
Ett viktigt inslag vid modellering är den osäkerhet som kan förknippas med använda data, modellernas och algoritmernas exakthet samt tolkningen av de resultat som modellen ger. Vid
modelleringen har olika prognoser förverkligats genom användning av konservativa data och beräkningar. T.ex. vid granskning av kvaliteten på det lakvatten som påverkar kvaliteten på
vattnet i ett stenbrott, samt transporten av lakvatten från gråbergsområden och från området med anrikningssand till älvvattensystemet, har mera konservativa NAG-testdata (Net Acid
Generation) använts i stället för att använda resultat från HCtestning (Humidity Cell Testing). Detta ger sannolikt överdrivet
höga förväntade koncentrationer och relaterade konsekvenser.

Dammkonstruktionerna har i modellen antagits vara begränsat effektiva, vilket ökar det konservativa inslaget i förutsägelserna. I själva verket har dammkonstruktionerna visat sig vara effektiva på kort och medellång sikt, och ända upp till hundratals år.
Osäkerhet gäller också för den kombinerade konsekvensen
av enskilda parametrar med förhöjda koncentrationer. Även om
koncentrationerna av enskilda ämnen hålls under sina insatsvärden (AV), kan deras kombinerade konsekvens ge sig till känna även vid lägre koncentrationsnivåer. Det är svårt att förutse
kombinerade konsekvenser av förhöjda koncentrationer. Med
hänvisning till tidigare sagda ingår osäkerhet gällande konsekvenserna av förhöjda halter av skadliga ämnen, konsekvenser
för laxens och öringens förutsättningar att föröka sig, utbredning av bottenvegetation och konsekvenser på övriga vattenlevande organismer i älven Äkäsjoki, vilka presenteras i denna
bedömning.
Vid modellering av situationen efter att stenbrotten stängts
har man inte beaktat att i djupa stenbrott sker en skiktning av
vatten, vilket leder till att tyngre vatten av sämre kvalitet finns
djupt i stenbrottet, vilket också är en syrefri miljö. Vattnet i ytskiktet är normalt av bättre kvalitet. Modellen antar att vattenmassan är omblandad och beskriver därför sämsta möjliga situation
när vatten svämmar över.
Den hydrologiska modelleringen HIA1 är baserad på projektalternativ 1A, HIA2 på alternativ 4. Alternativen 1B och 1C
är härledda från HIA2 och HIA1. Till konsekvenserna av alternativen 1B och 1C är därför ytterligare osäkerheter kopplade. HIA1
är baserad på mera begränsade data än HIA2, för vilken gjordes ytterligare fältarbete och datainsamling. T.ex. konsekvenserna för Muonio älv modellerades i mindre utsträckning i HIA1modellen än i den andra modelleringen, vilket ökar osäkerheten
för projektalternativen 1A-1C.
Modellerna har dock valts med omsorg, och de betraktas
vara tillräckliga när det är fråga om bedömning av konsekvenser för MKB-ändamål. I detta skede har insamlingen av data varit
så omfattande som det är möjligt. Den projektansvariga litar på
att bedömningen av konsekvenser för vattensystem och på vattenlevande organismer noggrant beskriver ett konservativt tillvägagångssätt för att utreda konsekvenser av projektet.

3.9.9 Åtgärder för att lindra konsekvenserna
Utvecklande av alternativ 4 är baserat på identifierade konsekvenser för projektalternativ 1A-1C. Där det varit möjligt har projektplaneringen omformats för att kompensera för och mildra
identifierade konsekvenser (huvudsakligen med anknytning till
vattnet). Utöver andra mildrande åtgärder föreslås att för projektalternativ 4 förverkligas i det följande presenterade mildrande åtgärder.

Byggfasen
Konsekvenser under byggfasen kan lindras betydligt genom
att använda sedimenteringsbassänger. För att få största möjliga nytta av bassängerna bör byggandet ske i början av byggfasen. I de nuvarande planerna ingår många bassänger, vilka
placeras invid de utrymmen som ska byggas, vilket leder till en
i första hand liten konsekvens för älvsystemet under byggfasen. Konsekvenserna under byggfasen minskas ytterligare av att
byggarbetet utförs så att man utnyttjar bästa miljöpraxis (BEP)
och bästa tillgängliga teknik (BAT).
Tömning av bassängsjöarna i Laurinoja har konsekvenser för
Äkäsjoki (alternativen 1A-1C). Dessa konsekvenser har mildrats i
projektalternativ 4, där bassängsjöarna töms via en sedimenteringsbassäng och en våtmark och fortsatt via ett rör till en gruvvattendamm i Hannukainen, och vid behov ännu vidare till sedimenteringsbassängen i Rautuvaara. Dessa vatten kommer att
användas i byggfasens verksamheter.
Ett noggrant byggande av Muonio älv-rörlinjen, t.ex. med ett
skydd av silt vid dragning över sidoåar i riktning mot Niesajoki,
hindrar fast material att transporteras ned i älven och begränsar
på så vis konsekvensen.
Man kan bedöma att betydande konsekvenser inte blir realierade när man använder de beskrivna, noggrant förverkligade,
mildrande åtgärderna.
Driftfasen
Det är inte lätt att lindra kvantitativa konsekvenser. Dock
mildrar en optimering av gråbergsområdena, och det att rörlinjen i Muonio älv förverkligas på det sätt som redovisas i projektalternativ 4, en stor del av de kvantitativa konsekvenserna. De
kvantitativa konsekvenserna kan ännu lindras genom att leda
rent vatten bort från anläggningarna, vilket begränsar storleken på det avrinningsområdet som blir borta för älvsystemet
användning. Ett minskat basflöde kan inte effektivt mildras eftersom det orsakas av pumpning för att hålla dagbrotten torra,
vilket är nödvändigt för att upprätthålla produktionen.
Kvantitativa konsekvenser under gruvans driftfas hanteras
genom en noggrann användning av vattenhaneringssystemet
och genom att rena överskottsvattnet innan tömning.
Byggandet av en isolerande botten under förvaringsplatserna för svavelrik anrikningssand minskar okontrollerbara utsläpp och begränsar konsekvenserna under driftfasen. Man
kan även använda någon form av ytkonstruktion på högarna
med anrikningssand, vilket begränsar regnvatten från att komma in i högarna och ger ett långsammare flöde på deras yta.
Ytkonstruktioner som kan komma ifråga är jordlager och växtbeklädnad, HDPE-folier, geotextiler, lera samt kompositlager,
med vilka man begränsar utbytet av vatten och luft mellan högen och omgivningen.
Genom att avskilja pyrit och pyrrotit från anrikningssanden
och eventuellt sälja vidare för vidareförädling minskar man den
belastning som dessa fraktioner innebär för vattendraget.
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Att tillsätta ett lager kalksten under de högar på gråbergsområdena, och på områdena för anrikningssand, vilka eventuellt
kan alstra syra, kunde ha en positiv konsekvens på kvaliteten på
lakvattnet. Användning av kalksten för neutralisation i samband
med deponering ska utredas noggrannare. Optimering av gråbergsområdena, som den presenteras i projektalternativ 4, leder
till en minimering av flödet av lakvatten från gråbergen till älvarna, eftersom avrinningen leds till dagbrotten i Hannukainen
och Kuervitiko.
Den kvalitativa konsekvensen av tappning av överskottsvatten kan minskas genom att optimera vattenreningen. En förbättrad kvalitet på avtappat vatten minskar direkt konsekvenserna för både Niesajoki (alternativen 1A-1C) och Muonio älv
(samtliga alternativ, i främsta hand alternativ 4).
Konsekvensen på vattnet i blandningszonen nedan om utsläppspunkten för rörlinjen till Muonio älv (alternativ 4) kan ytterligare minskas med olika tekniska lösningar. Omblandningen
av utsläppsvattnet i den stora vattenmassan i Muonio älv kan
snabbas upp genom att i ändan på utloppsröret installera en
diffusor (spridare). På detta sätt kan vattnet fås att sprida sig över
ett större område redan vid utsläppspunkten. Detta effektiverar
omblandningen av utsläpps- och älvvatten och älvvattnets utspädande konsekvens.
Man kan uppskatta att betydande konsekvenser under gruvans driftfas inte skulle kvarstå om man utnyttjar en effektiv rening av överskottsvatten och övriga ovan presenterade, mildrande åtgärder.
Efter stängning
Konsekvenserna efter stängningsfasen kan mildras med olika medel. De i denna bedömning beskrivna konsekvenserna
är dock sådana att man måste använda noggrann förplanering
och planering för att uppnå en stabilitet i Hannukainen- och
Rautuvaarområdena i situationen efter att gruvan är stängd.
Dessa planer är inte fastslagna i detta skede av projektet. De huvudsakliga områdena där mildrande åtgärder bör vidtas är översvämning av vatten från stenbrottet och lakvatten från områden med anrikningssand. Eftersom stenbrotten, då de har fyllts
upp, svämmar över i en riktning mot Kuerjoki och Äkäsjoki som
är förutsägbar, kan åtgärder för att mildra deras konsekvenser
utvecklas.
Kvaliteten på vatten som svämmar över ur stenbrott kan förbättras genom att man sätter kalk till vattnet i stenbrottet och/
eller höjer pH-värdet med, som beskrivs för alternativ 4, med
vatten från stenbrottet i Kuervitiko. Att bygga våtmarker och
torvfält på den rutt som översvämningsvattnet tar, förbättra situationen ytterligare. Även andra passiva och aktiva hanteringsmetoder kan användas så att bassängvattnets kvalitet är så bra
att det inte längre har konsekvenser för Äkäsjoki, Kuerjoki och
Muonio älv. I detta sammanhang bör man observera att ingen
bedömning av konsekvensen av skiktning av vattnet har gjorts
vid modellering av vattenkvaliteten i gruvdammarna. Då vatten
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skiktas i djupa gruvdammar, syresätts endast ytskiktet i växelverkan med luften. Mera belastade och tyngre vattenskikt sjunker
djupare, och vatten som rinner över från en damm är sannolikt
av bättre kvalitet än vad som kunde bedömas på basen av längmedeltal för dammens hela vattenpelare. Man bör aven beakta
att vid stenbrottet vid Kuervitiko, enligt modelleringen, inträffar
översvämningar endast under regniga år.
Lindrande av konsekvenser orsakade av avrinning från gråbergsområden har beaktats i alternativ 4. Här har deponin med
eventuellt syralstrande gråberg optimerats så att avrinningen
går ned i dagbrottet. Detta förenklar användningen av mildrande åtgärder, då transporten av skadliga ämnen från gråbergsområdena begränsas till en tydlig rutt i riktning bort från stenbrottet.
I projektalternativ 1A och 1C är det svårt att mildra den konsekvens som åstadkoms av lakvatten från området med anrikningssand. Detta beror på att terrängformen gör det möjligt för
vattnet att filtreras i riktning bort från anläggningen. Lindrande
åtgärder kan utföras genom att bygga konstgjorda våtmarker
runt anläggningen och i sedimenteringsbassängen, vilket gör
att lösliga metaller kan tas bort.
Anrikningssandområdet i Rautuvaara (projektalternativen
1B och 4) möjliggör en betydligt effektivare kontroll av kvaliteten på avrinningsvattnet eftersom området är belägen i en dal
där det finns ett positivt grundvattenflöde och en tydlig rutt till
Niesajoki. Avrinningen samlas upp i sedimenteringsbassängen,
vilket gör det möjligt en passiv och aktiv rening av vattnet som
innehåller skadliga ämnen innan det leds ut i älven. Det är också möjligt att bygga en konstgjord våtmark så att lösta metal�ler kan fås bort innan vattnet släpps ut i åarna. Man kan använda kaldammar för att höja pH-värdena och göra det möjligt att
samla upp metallerna.
Användning av rörlinjen vid Muonio älv (projektalternativ 4)
efter att gruvan stängts, minskar konsekvensen på Niesajoki, förutsatt att rörlinjen hålls i funktion. I detta fall är den fortsatta
konsekvensen på Muonio älv mindre än under gruvans driftfas.
Enligt bedömningen är konsekvensen under gruvans stängningsfas möjlig att kontrollera i alternativ 4, eftersom man i detta alternativ kan definiera tydliga rutter och därmed också de
mildrande åtgärder som ska användas. För övriga projektalternativ kan kontroll över konsekvenserna och utvecklandet av
mildrande åtgärder anses vara en utmaning.
Northland låter före tillståndgivningen utföra en utredning
där man noggrannare utreder de mest effektiva lösningarna för
att mildra konsekvenserna för vattensystemet i situationen efter
nedläggningen av gruvan.

3.10 Konsekvenser för naturen
Även om de olika alternativen ställer olika krav på markområde så är skillnaden när det gäller antalet värdefulla och känsliga naturtyper som kommer att förstöras i samband med projektet inte
betydande. Projektets effekter på de hotade miljötyperna i området bedöms som betydande.
Konsekvenserna för områdets skogslagsobjekt och källor i naturtillstånd bedöms som måttliga.
Projektalternativen skiljer sig endast litet från varandra när det gäller i vilken utsträckning som
betydande växtarter förstörs i samband med projektet. Alternativ 1B innebär konsekvenser för
fler växtarter än vad som är fallet för de andra alternativen. Alternativ 4 innebär mycket mindre
påverkan på älven Niesajokis strömning och vattenkvaliteten i älven än i de andra alternativen,
vilket sannolikt hindrar påverkan på lappranunkel som tillhör direktivarterna. Alla alternativ innebär konsekvenser för de utrotningshotade växterna lappnycklar och myrstarr som bedöms vara
betydande.
Konsekvenserna på marklevande djur, med undantag för uttern, bedöms vara ringa.
Konsekvenserna för Uttern bedöms vara måttliga.
Konsekvenserna för fåglar visade sig i altenativ 1A vara fördelaktigare jämfört med i alternativen
1B, 1C och 4. Detta beror på att speciellt Rautuvaaraområdet är en regionalt sett viktig livsmiljö
för fåglar. Projektets konsekvenser för fågelarter och populationer bedöms vara små till måttliga.
De växtarters livsmiljöer vilka utsätts för en direkt påverkan orsakad av projekts infrastruktur förstörs bestående. En detaljerad planering av infrastrukturen, och speciellt av transportkorridoren,
kunde minska den påverkan som den värdefulla livsmiljön utsätts för.
Efter nedläggningen av gruvan förväntas området återgå till sitt naturliga tillstånd så att mångfalden av naturtyper och arter i området är jämförbara med andra liknande områden i regionen.
Dock kommer inte de beskogade träskmiljöerna och källor i naturtillstånd att återgå till det tillstånd som var gällande före gruvverksamheten inleddes. Konsekvenserna för uttern kvarstår även
efter nedläggningen. Man försöker genom lindrande åtgärder minska konsekvenserna för uttern.

Konsekvenser för betydande naturtyper, växtarter och landdjur*
(VE1A-C och 4) Bygg- och driftfasen

Känslighet

3.

Källor i naturtillstånd

4.

Stora rovdjur, ryggradslösa djur, Nordisk fladdermus

5.

Utter (NT, dir)

6.

Lappnycklar (VU) och Myrstarr (VU) (+Lappranunkel VE1A-C dir)

7.

Lappranunkel VE4 (dir)

8.

Slakstarr (NT)

9.

Låsbräken (NT)

Medelstor

Livsmiljöer skyddade i skogslagen

Låg

Medelstor

Stor

4,7

8,9

5

2,3

1,6

Stor

Hotade naturtyper

2.

Storlek

1.

liten

Konsekvensobjekt

*gäller endast i lagstiftning skyddade arter och naturtyper som uppträder inom projektområdets konsekvensområde.
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Konsekvenser för fågelsbeståndets livsmiljöer (VE1A-C och 4)
Bygg- och driftfasen

Känslighet

3.

Sotkavuomaområdets häckande fågelbestånd (VE4)

4.

Rautuvaarabassängens häckande fågelbestånd (VE1B ja VE4)

5.

Juvakaisenmaaområdets häckande fågelbestånd (VE1C)

6.

Häckande fågelbestånd i området för rörlinje vid Muonio älv (VE4)

7.

Flyttfåglarnas livsmiljöer

8.

Livsmiljöer för rastande och ätande fågel (VE1A ja 1C)

9.

Livsmiljöer för rastande och ätande fågel (VE1B ja 4)

Medelstor

Sotkavuomaområdets häckande fågelbestånd (VE1A-C)

Konsekvenser för beaktansvärda fågelarter (VE1A-C och 4)
Bygg- och driftfasen

Direktivart

Storlek

Hotad rovfågelart

4.

Liten

Sårbara fågelarter (VU)

3.

1

Låg

Medelstor

2.

3
6,7,8

2,4,5,9

Medelstor

Stor

1,2,4

3

Stor

Starkt hotade fågelarter (EN)

Stor

Känslighet

Konsekvensobjekt

1.

Medelstor

Stor

Hannukainenområdets häckande fågelbestånd

2.

Storlek

1.

Låg

Liten

Konsekvensobjekt

3.10.1 Konsekvensorsakare
Största delen av konsekvenserna för livsmiljöer, naturtyper och
arter inträder i samband med byggandet av gruvan, då påverkan också är mest kännbar. Påverkan fortgår under hela den tid
gruvdriften pågår. Avsikten med nedläggningsfasen är att projektområdet skall återgå till sitt naturliga tillstånd så långt detta
är möjligt. Målsättningen är att återställa livsmiljöerna och ekosystemets funktioner samt minimera kvarstående effekterna.
Efter att gruvan lagts ned är tanken att de kvarstående effekterna skall vara så små som möjligt, arbetsområdet kemiskt och fysiskt stabilt, återställt och bevuxet samt tryggt att använda och
bebo både ur människans och naturens synvinkel.
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Vissa typer av konsekvenser, som t.ex. betydelsen av sänkt
grundvattennivå orsakad av torrläggning av dagbrotten, ökar i
takt med att dagbrottet utvidgas och blir djupare.
I tabell 3-67 har en sammanställning gjorts av de konsekvenser som projektets olika verksamheter ger upphov till samt följder av dessa i gruvans byggnads- och driftsfas.

Tabell 3‑67. Sammanställning av konsekvenser för den naturliga miljön (naturtyper och arter) i olika skeden av gruvprojektet.

Byggfasen
Verksamhet

Konsekvens

Avlägsnande av träd och växtlighet

Förstörda naturtyper

Avlägsnande av ytjord och lös jord

Förstörda livsmiljöer för olika arter

Sprängningar, brytning, transport av material

Förlorade arter och naturtyper
Undvikande beteende

Byggande av infrastruktur, byggnader, transportrutter, energikorridor samt deras funktion
Övriga verksamheter

Följd

Buller, damm

Konsekvenser för artens tillväxt, förökning och utbredning
Mindre naturtyper och livsmiljöer
Risk för sammanstötningar

Driftfasen
Verksamhet

Konsekvens

Borrning och sprängningar

Buller, damm

Lastning och transport av malm och sidosten,
malmkrossning
Verksamhet på områden för sidosten och för anrikningssand

Användning och underhåll av transportkorridorer

Transport av gods, produkter och människor
Torrläggning av dagbrott

Följd

Undvikande beteende
Buller, damm

Minskad arttillväxt, förökning och utbredning

Buller, damm
Splittrande av livsmiljöer

Undvikande beteende

Barriäreffekt

Konsekvenser för artens tillväxt och förökning

Risk för sammanstötningar

Djurdöd

Litet buller och damm

Funktionella förändringar i ekosystemen

Risk för sammanstötningar

Djurdöd

Litet buller och damm

Undvikande beteende

Dagbrottets omgivning blir uttorkad

Livsmiljöer som våtmarker, träsk och källor torkar
ut och förstörs

3.10.2 Konsekvensområde
Under perioden som byggandet av gruvan pågår begränsas
den direkta påverkan på livsmiljöerna till det markområde som
projektet kräver, inräknat det ungefär 100 meter breda övergångsområde som omger olika infrastrukturområden. Indirekt
påverkan beror av åtgärder som sträcker sig utanför det egentliga område som det egentliga projektet förutsätter.
Buller och damm klassas som direkt påverkan. Uttorkning till
följs av en sänkt grundvattennivå har i sin tur klassats som indirekt påverkan. Området där grundvattennivån sänks har definierats sträcka sig över de områden som anges i figurerna 3-40
och 3-41.

Konsekvenserna av buller och damm för arter
och naturtyper har också bedömts. Vid definiering av konsekvensområden har man tagit
hjälp av resultat från buller- och damm-modelleringar.
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Bild 3‑40. Område för indirekt påverkan av sänkt grundvattennivå under den tid gruvan är i drift i projektalternativ 1A - 1C (HIA1, SRK 2012).
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Bild 3‑41. Område för indirekt påverkan av sänkt grundvattennivå under den tid gruvan är i drift i projektalternativ 4 (HIA2, SRK 1/2013).
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Gruvinfrastrukturen1, vallar och diken inkluderade, kan lokalt
komma att sänka grundvattennivån, vilket bedöms som en indirekt effekt.
Skillnaderna mellan de olika projektalternativen behandlas
noggrannare i kapitel 1 i beskrivningen. I det följande behandlas
skillnader mellan projektalternativen vilka är av betydelse med
tanke på olika naturtyper och arter.
Sammanställning av konsekvensområden för olika projektalternativ
Projektalternativ

1A

1B

Direkt konsekvens
Hannukainen Rautuvaara
[ha]
[ha]

2840

2320

20

830

Juvakaisenmaa
[ha]

0

0

Transportkorridor
100m x 11km.

Område för anrikningssand i Hannukainen.

Indirekta konsekvenser
inkluderade

I Hannukainen begränsas de indirekta effekterna
till området inom vilket grundvattennivån sänks.
I Rautuvaara är dräneringseffekten begränsad till
ett område på ungefär 500 meter runt filteringsanläggningen.

100m x 11km.

Område för anrikningssand i Rautuvaara.

Indirekta konsekvenser
inkluderade

I Hannukainen begränsas de indirekta effekterna
till området inom vilket grundvattennivån sänks. I
Rautuvaara bär dräneringseffekten begränsad till
ett område på ungefär 500 meter runt filteranläggningen samt runt området för anrikningssand.
Område för anrikningssand i Juvakaisenmaa (Niesa).

100m x 20km.
Indirekta konsekvenser
inkluderade
1C

2320

20

I Rautuvaara är dräneringseffekten begränsad till
ett område på ungefär 500 meter runt filteringsanläggningen.

700

100m x 10km.
Indirekta konsekvenser
inkluderade
4

1710

580

De indirekta effekterna i Hannukainen är begränsade till området där grundvattennivån sänks.

0

I Juvakaisenmaa begränsas dräneringseffekten till
ett område på ungefär 500 meter runt bassängen
för anrikningssand.
Område för anrikningssand i Rautuvaara. Anrikningsverket och övriga byggnader i Rautuvaara.
Rörlinje till Muonio älv.
De indirekta effekterna i Hannukainen är begränsade till området där grundvattennivån sänks.
i Rautuvaara är dräneringseffekten begränsad till
ett område på ungefär 300 meter från industriområdet och bassängen för anrikningssand.

Området som påverkas av damm har definierats i kapitel 3.4 och området för bullereffekter i kapitel 3.6.

3.10.3 Utvärderingsmetoder och material som
utnyttjats
Bedömning av konsekvenserna för naturen har utförts genom
att jämföra de förändringar som projektet orsakar (se kapitel 1
Projektbeskrivning) och de konsekvenser det medför för habitat
och artbestånd med nu rådande tillstånd. Vid bedömningen har
ytterligare följande informationskällor utnyttjats:
• Uppgifter gällande hotade arter är hämtade ur Finland
miljöcentrals databaser samt ur växt- och djuratlasar;
• Information gällande Natura –områdenas direktivhabitat
är baserad på Forsstyrelsens material;
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1) Industriområdet, anrikningsverket, filteringsanläggningen, stationen för tåglastning, områdena för sidosten och anrikningssand
med deras funktioner, vägarna och transportkorridorerna o.s.v.

Informationen om källor i naturtillstånd i Kolari- och
Muonioområdena härrör från lantmäteriverkets topografidatabas;
• Information rörande privata skogar enligt skogslagen är
baserad på Skogsbrukets utvecklingscentral Tapios årsstatistik för år 2010.
Ett geografiskt informationssystem har använts som hjälp
för att definiera konsekvensens storleksklass, konsekvensobjekt
samt då man bedömt deras känslighet för påverkan.
•

Tabell 3‑68. Kriterierna för bedömning av konsekvensernas storleksklasser

Liten
Område omfattande allmänna naturtyper som förstörs har en areal på mindre än 1000 ha. Förlust av
artförekomst som uppträder allmänt på regional,
lanskaps- och nationell nivå.
Förlusten av naturtypen är reversibel eller irreversibel, och förlusten kan mildras eller arterna omplaceras.

Medelstor

Stor

Område omfattande allmänna naturtyper som förstörs har en areal på mindre än 5000 ha.

Område omfattande naturtyper som förstörs har en
areal på över 5000 ha.

Förlust av artförekomst som är sällsynt på kommuneller lanskapsnivå.

Förlust av artförekomst som är sällsynt på regional,
lanskaps- och nationell nivånivå.

Förlusten av naturtyperna eller arterna är irreversibel
Förlusten av naturtypen eller arterna är delvis irreversibel och bestående, förlusten kan inte alltid mild- och bestående, förlusten kan inte mildras eller arterna omplaceras.
ras eller arterna omplaceras.

3.10.4 Konsekvensens omfattning
Oberoende av om konsekvensen är bestående, reversibel eller
kortvarig, så definieras storleksordningen på konsekvensen på
basen av arealen av förstörda naturtyper eller andelen enskilda representanter och/eller population relativt förekomsten av
motsvarande habitat eller frekvensen av arterna i omkringliggande område. Kriterierna som använts vid bedömning av konsekvensernas storleksordning presenteras i tabell 3-68.
Även andra synpunkter och annan expertinformation har utnyttjats då kriterierna för storleksordningarna sammanställts.

Storleksklass
Klassificeringen av och skyddsnivån för en naturtyp
eller en art indikerar hur rikligt förekommande naturtypen/arten är på regional och/eller nationell nivå. En
naturtyp/art kan vara hotad på nationell nivå (VU, EN,
CR), men rikligt förekommande på regional nivå, vilket
pekar på att en decimering av en nationellt hotad naturtyp/art regionalt sett ibland till storleksordningen
kan representera en liten eller måttlig effekt.

3.10.5 Konsekvensobjektets känslighet
Känslighetsbedömningen för Arten är baserad på klassificeringen enligt Internationella naturvårdsunionens (IUCN) röda lista2
(Figur 3-42), den finska naturvårdslagen, EU:s direktiv och grunderna för skydd av Natura-områden.
Vid bedömning av känsligheten har även omfattningen på
de områden där arterna förekommer samt frekvensen på regional och/eller nationell nivå samt artens förmåga att återhämta
sig och flytta beaktats.
Definieringen av naturtypernas (habitatens) känslighet
är baserad på naturtypernas skyddsstatus i hotbedömningen av Finlands naturtyper (Suomen luontotyyppien uhanalaisuus3), Finländsk naturvårdslagstiftning, författningarna i
vatten- och skogslagen, EU:s direktiv samt i Natura- och FINIBA4specifikationerna.
Dessutom har omfattningen på naturtypens förekomstområde, frekvensen på regional nivå samt förmågan att återhämta
sig beaktats.
I tabell 3-69 har känslighetskriterierna för naturtyper och arter presenterats. Andra synpunkter och annat expertkunnande
har också utnyttjats vid definiering av kriterier för känslighetnivåer.

2) http://www.iucnredlist.org/
3) SY8/2008 Suomen luontotyyppien uhanalaisuus
4) http://www.birdlife.fi/finiba/index.html

Känslighetsnivå
Om förekomsterna av naturtypen är små och spridda,
kan arterna ha svårt att flytta över till ett annat område. Av denna orsak har denna typ av habitat, som t.ex.
källor i naturtillstånd, definierats som konsekvensobjekt av högre känslighet.

Bild 3-42 . Bedömningsklasserna på Internationella naturvårdsunionens (IUCN)
röda lista.
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Tabell 3‑69. Känslighetskriterier för arter och naturtyper.

Låg

Medelstor

Hög

Arter och naturtyper som inte klassas och skyddas
på finsk/EU-nivå;

Finlands miljöförvaltnings rapport om regional
hotade arter;

Natura-områdenas direktivnaturtyper och -arter;

Arter som inte skyddas och klassas på IUCN-nivå;

I vattenlagen skyddade källor i naturtillstånd;

Naturvårdslagen;
EU: s direktiv, arter och naturtyper;

Arter som IUCN klassificerar som livskraftiga (LC),
naturtyper som i Finland klassas som livskraftiga (LC).

Hänsynskrävande naturtyper och arter (NT);

Fredade arter;

Objekt skyddade i skogslagen.

Hotade arter (EN, CR, VU);
Arter som kräver särskilt skydd;
FINIBA-områden;
IBA-områden;
RAMSAR-våtmarker.

3.10.6 Konsekvensens betydelse
I följande bedömning av konsekvenser fokuseras på vissa naturtyper och arter vilka är centrala för de olika projektalternativen. Konsekvenserna för växternas och fåglarnas livsmiljöer har
i detta kapitel bedömts separat utgående från nämnda kriterier.
3.10.6.1 Naturtyper

I samtliga
projektalternativ är de flesta av alla naturtyper inom området för direkt påverkan allmänna, oskyddade naturtyper vilkas
grad av känslighet är låg. Dessa naturtyper omfattar bl.a. stenmoar samt habitat som omger bosättning och ekonomiskogar.
En karta med naturtyper i Hannukainenområdet presenteras
i figur 3-43, naturtyper i Rautuvaaraområdet i figur 3-44 samt
tilläggsområdets och Ristimellanjänkäområdets i figur 3-45.
I Kolari-, Muonio- och hela det Lappländska området finns
rikligt med likartade, oskyddade naturtyper. En förlust av en dylik naturtyp i Hannukainenområdet motsvarar ungefär en andel
på 1 % av förekomsten av liknande naturtyper i Kolariområdet.
Av detta skäl betraktas konsekvensen som ringa.
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Bild 3-43. Naturtyper i Hannukainenomrǻdet.
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Bild 3-44. Naturtyper i Rautuvaaraområdet.
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Bild 3.45. Naturtyper i Juvakaisenmaaområde.
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Hotade naturtyper
I Hannukainenområdet finns fem hotade naturtypsfigurer
vilka kommer att utsättas för konsekvenser. Naturtyperna är rikkärrsartade skogskärr, fastmatte-rikkärr, fält ja ängar (Figur 3-45).
Dessa naturtyper är klassade som nationellt hotade och deras
känslighetsklass skall hållas hög.
Naturtyper av dessa slag är sällsynta lokalt, dessutom hotar
en dränering av träsken i Lapplandsområdet dessa naturtyper
som kunnat kvarstå i naturtillsånd. Då man jämför den regionalt
rika förekomsten av rikkärr och den känsliga naturtyp de representerar, uppskattas de att i det föregående nämnda fem naturtypsmönster skulle förstöras i Hannukainenområdet som en
betydande konsekvens.
Även i Rautuvaaraområdet finns fem hotade naturtypsfigurer, som befinner sig inom projektets verkningsområde (Figur
3-46). Naturtyperna är rikkärrsartade skogskärr och gammal
grandominerad skog. Beroende på projektalternativ utsätts de
för konsekvenser och/eller förstörs som en följd av den planerade gruvaktiviteten.
De betydligt ändrade
strömningsförhållandena
och den ändrade vattenkvaliteten i Niesajoki som
alternativen 1A - 1C innebär, kan komma att förstöra hotade naturtyper
som uppträder på tre figurer inom Niesajokis flödesområden. I
närheten av träskområdet i Sotkavuoma finns även en hotad
naturtyp i ett område som gör att byggandet av en filtreringsanläggning kan komma att hota dess bevarande.
Det i projektalternativ 4 planerade utsläppet av
överskottsvatten i Muonio älv minskar effekterna på
strömningsförhållandena i Niesajoki. Detta minskar
även påverkan på de två naturtypsfigurer som är
belägna inom Niesajoki flödesområde. Ett av dessa
habitat blir ännu utsatt för påverkan. En förbättrad vattenkvalitet i Niesajoki kan även komma att bidra till att kvarstående naturtyper bevaras i naturtillstånd.
Placeringen av skyddsstaket, sedimenteringsbassäng och
rörlinjen vid Muonio älv orsakar sannolikt att en hotad naturtypsfigur inom Niesajoki flödesområde förstörs, och konstruktionerna har eventuellt även effekter på två naturtypsfigurer
som är belägna i närheten av industriområdet.
Konsekvenserna av gruvverksamheten på dessa hotade naturtyper uppskattas som betydande inom Rautuvaaraområdet
för alla projektalternativ.
Invid rörlinjen vid Muonio älv finns hotade naturtyper, speciellt i närheten av Juvakaisenmaa- och Ristimellanjänkäområdet.
Man uppskattar att dessa inte skall utsättas för konsekvenser.

Värdefulla livsmiljöer enligt skogslagen
Livsmiljöer som skyddas på basen av skogslagen bedöms vara medelkänsliga. Inom Hannukainenområdet
finns tio dylika mindre än en hektar stora livsmiljöer
som är skyddade med stöd av skogslagen (Figur 3-47). I projektalternativen 1A-1C förstörs sex av dessa oåterkalleligt inom det
med staket avgränsade området. Härtill hotas en invid en bäck
belägen skog och ett glest beskogat kärr av utbyggande av
transportkorridorens infrastruktur. Fyra livsmiljöer hotas att försvagas eller eventuellt förstöras p.g.a. att gruvans vattenhanteringssystem minskar strömningen i vissa bäckar och åar, vilket i
sin tur minskar mängden vatten och påverkar trädbestånden
som växer invid bäckarna i på kärrmarkerna.

Ökad kunskap
Enligt Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio
identifieras årligen 150-200 ha nya branter och
ungefär 150 ha omedelbara närheter till dammar
på privata marker i Norra-Finland, vilka uppfyller
uppställda kriterier för objekt enligt skogslagen.

Bland objekt enligt skogslagen i området finns en brant (0,7
ha)5 samt direkta näromgivningar till bäckar och åar vilka är fredade med stöd av skogslagen. I projektalternativen 1A-1C förstörs totalt ungefär 4 ha skogslagsobjekt.
Jämfört med projektalternativen 1A-1C, täcker alternativ 4
mindre markområde inom Hannukainenområdet och sparar
två å- och bäckomgivningar från att förstöras.
För alla projektalternativ bedöms konsekvenserna för skogslagsobjekten i Hannukainenområdet som måttliga.
I Rautuvaaraområdet, innanför det med staket avgränsade
området, finns en livsmiljö som är skyddad med stöd av skogslagen (Figur 9). Å andra sidan finns ingen infrastruktur planerad i
närheten av detta lilla vattenområde. Ifall detta område förstörs
bedöms konsekvensen som måttlig.
Inga konsekvenser föreligger för de med stöd av skogslagen
skyddade livsmiljöerna i Ristimellanjänkäområdet och invid rörlinjen vid Muonio älv.
Jämfört med den regionala rikligheten på motsvarande livsmiljöer, bedöms konsekvensen för skogslagslivsmiljöerna till sin
storleksordning vara medelstor. Skogslagsobjekten har definierats vara objekt av medelstor känslighetsnivå. För alla projektalternativ bedöms alltså konsekvensen vara måttlig, dock är projektalternativ 4 en aning bättre än de övriga.

5) Branten är en närmast lodrät bergvägg på över 10 meter.
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Källor i naturtillstånd.
Källor i naturtillstånd bedöms vara av medelstorlek till
sin känslighet, vilket beror av den status de tilldelats i
vattenlagen och av att de stöder värdefulla livsmiljöers existens. Källorna kan vara känsliga för dräneringsåtgärder
som vidtas inom ramen för projektet.
Av de 77 källor i naturtillstånd eller översilningsområden som ligger i
Hannukainenområdet går
29 förlorade i projektalternativen 1A-1C (Figur
3-49). 11 av dessa källor
ligger inom området som påverkas av stenbrottens dräneringseffekt och de går förlorade i samtliga projektalternativ. Övriga
källor inom det med staket omgärdade området riskerar att förlora sitt naturtillstånd, förändras eller t.o.m. förstöras. I projektalternativ 4 utsätts källorna för mindre direkta konsekvenser än i
de övriga alternativen, eftersom markområdet det tar i anspråk
är mindre än i övriga alternativ och verksamheterna i
Hannukainen är placerade på annat sätt.
I Rautuvaaraområdet kan ändrade strömningsförhållanden i Niesajoki komma att påverka tre källor
(projektalternativ 1A-1C). För projektalternativ 4
bedöms strömningsförhållandena bibehålls likartade som i nuläget, av vilken orsak det är sannolikt
att dessa tre källor inte förstörs. I alternativen 1B oh 4 finns också
tre källor innanför det med staket avgränsade området i
Rautuvaara, och dessa kan komma at förstöras.
Nära Juvakaisenmaa, en bit från den rörlinje (VE4) som planeras till Muonio älv, finns källor. Eftersom de är belägna på
långt avstånd från korridoren, är det osannolikt att de småskaliga funktionerna kopplade till byggandet av rörlinjen skulle ha
konsekvenser för dem.
Enligt Lantmäteriverkets databaser finn det 354 källor i naturtillstånd inom en radie på 25 km från projektområdet, vilket visar på att källorna är många. Av detta skäl bedöms det
att 34 - 40 källor skulle förstöras i projektalternativen 1A-1C och
att 23skulle förstöras i projektalternativ 4 som en måttlig konsekvens. Undantagstillstånd måste dock erhållas för varje källa
som skall förstöras.
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Bild 3‑46. Hotade naturtyper i Hannukainen- och Rautuvaaraområdena.
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Bild 3‑47. Skogslagsobjekten i Hannukainenområdet.
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Bild 3‑48. Skogslagsobjekt i Rautuvaaraområdet
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Bild 3‑49. Källor i naturtillstånd inom projektområdet
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3.10.6.2 Landdjur och växtarter
Konsekvenser för vattenlevande organismer, fiskar inkluderade,
bottenlevande djur och flodpärlmussla har bedömts i kapitel
3.9.
Vanliga arter
Största delen av de arter som påträffas inom projektområdet är regionalt och nationellt rikligt förekommande och bedöms därför som arter med låg känslighet. Dessa arter omfattas inte av skyddsåtgärder eller så är de
oklassificerade enligt Internationella naturvårdsunionens
(IUCN) röda lista, eller de har klassat med beteckningen LC, d.v.s.
de är livskraftiga.
På grund av det markområde som projektet kräver förstörs
huvudsakligen allmänna naturtyper på vilka uppträder allmänna, rikligt förekommande arter. Denna förlust av livsmiljöer utgör < 1 % av kommunerna Kolaris och Muonios yta. Dessa arter
påträffas allmänt i liknande livsmiljöer på kommunal, landskapsoch nationell nivå. Konsekvensen av att arter med låg känslighet vilka förekommer allmänt försvinner bedöms därför från liten till obetydlig.
Texten i det följande berör arter som representerar en hög
nivå av känslighet. Dessa arter kan vara klassade som hotade,
sårbara, fredade eller så kan de vara direktivarter.
Stora rovdjur
Vid en utredning som utfördes år 2011 påträffades
inga stor rovdjur, järv, björn, varg eller lo, i projektområdets omedelbara närhet, även om det rapporterdes
att varg och björn hade iakttagits ungefär 5 - 7 km från
Hannukainenområdet. Av denna orsak bedöms konsekvenserna för stora rovdjur som liten.

Den påverkan som alternativ 4 innebär för Niesajoki
är betydligt mindre än vad som är fallet om alternativen 1A-1C förverkligas. Av detta kan man dra slutledningen att konsekvenserna för uttern är små
under gruvans drifts och under den tid den byggas. En förbättrad vattenkvalitet i Niesajoki under den tid drift
pågår i gruvan kan t.o.m. komma att höja Niesajokis värde som
livsmiljö för uttern.
Efter att gruvan lagts ned, kan påverkan på vattenkvaliteten i
Äkäsjoki, Kuerjoki, Valkeajoki och Niesajoki, om mildrande åtgärder inte vidtas, komma att minska antalet lämpliga livsmiljöer i
alla projektalternativ. Konsekvenserna för uttern efter nedläggning bedöms som måttliga eftersom Muonio älv inte påverkas i betydande utsträckning. Konsekvenserna av nedläggningen kan dock mildras med olika lindrande metoder. I samband
med tillståndsansökan planerar Northland lämpliga mildrande
åtgärder som gör att påverkan på vattenkvalitet och på uttern
blir mindre.
Konsekvenserna för uttern presenteras i separat Naturabedömning.
Ryggradslösa djur
Vid en undersökning av nuläget hittades en hotad fjärilsart inom projektområdet, Xestia gelida. Övriga arter som hittades på området kan klassas som livskraftiga (LC) eller hänsynskrävande (NT). Källbäcken nära Rautuvaara
bedömdes eventuellt vara värd att freda. Den ligger utanför det
markområde som projektet tar i anspråk, och bedöms inte utsättas för påverkan. Som helhet bedöms konsekvenserna för
ryggradslösa djur som små.

Utter (Lutra lutra)
För projektalternativen 1A1C bedöms de
stora förändringarna i
vattenmängd och –
kvalitet i Niesajoki orsaka konsekvenser för uttern som är måttliga, eftersom dessa projektalternativ sannolikt
skulle leda till att Niesajoki skulle bli en oduglig livsmiljö för uttern. Uttern är inte speciellt känslig för ändringar i vattnets kvalitet, men en ändrad både kvalitet på och mängd av vatten bedöms tvinga uttern att flytta till en ny livsmiljö, t.ex. till Äkäsjoki.
Förekomsten av utter i Niesajoki är varierande; vissa år har flera
observationer gjorts, medan andra år inga observationer av utter överhuvudtaget har gjorts. Ifall inte Niesajoki inte mera är
lämplig som livsmiljö för utter, så finns det i området många andra strömmande vatten av samma storleksordning vilka är
lämpliga för utter och i vilka också observationer av utter har
gjorts.
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Bild 3-50. Utter

Fladdermöss i Finland
Alla arter tillhör arterna i bilaga IV(A) till habitatdirektivet och är skyddade med stöd av naturvårdslagen.
I naturvårdslagen konstateras (49 §) att förstörande av fladdermössens häcknings- och rastplatser
är förbjudet. I EUROBATS-avtalet betonas att för
fladdeermöss viktiga födoplatser borde identifieras och skyddas mot skada och yttre störningar.
Den i Finland vanligaste, och Lapplands enda fladdermus är Nordisk fladdermus.

Nordisk fladdermus (Eptesicus nilssonii)
Nordisk fladdermus är en direktivart och är skyddad
med stöd av naturvårdslagen. Av denna orsak bedöms de som konsekvensobjekt med hög känslighetsnivå.
Vid utredningar har några observationer av fladdermus kunnat göras, men projektområdet har bedömts ha begränsad betydelse för fladdermöss.
I projektet kommer man inte att göra åverkan på existerande byggnader, vilket betyder att häckningsplatserna och rastplatserna för Nordisk fladdermus bevaras. Konsekvenserna för
Nordisk fladdermus bedöms som små.

Lappnycklar (Dactylorhiza lapponica)
Lappnycklar förekommer inom det område som direkt påverkas av Hannukainenprojektet. Förekomsten
av arten inom Hannukainenområdet presenteras i figur 3-51. Lappnycklar är fredade med stöd av naturvårdslagen
och växten är klassad som sårbar art (VU).
Det totala antalet observerade förekomster av Lappnycklar i
Kolari och på grannkommunernas område är 150; 139 av dessa
belägna i Kittilä, 3 i Kolari, 4 i Muonio och 4 Rovaniemi.
Då man beaktar att lappnycklar är en känslig och regionalt
sällsynt växt, bedöms det att en förekomst förstörs som en följd
av projektet som en betydande konsekvens.
För att förstöra en livsmiljö för lappnycklar förutsätts undantagslov gällande fredade växtarter i enlighet med naturvårdslagen 42 §.

Lappnycklar är en liten orkidé’ med violett blomma. Den är klassad som en sårbart art (VU) och
dessutom fredad. Arten kräver speciella växtförhållanden och kalhaltig jordmån. Den påträffas endast i Lappland på de växtmässigt mest
rika rikkärren, källkärren och på fjällsanmarker.
Lappnycklarna hotas av utdikningar av träsk och
av att den plockas. Den största delen av artens
livsmiljöer ligger utanför skyddsområden. Två
nya fynd av lappnycklar har gjorts i Hannukainen
under pågående nulägesutredning för projektet.

Flygekorre (Pteromys volans)
Flygekorren har klassats som sårbar art (VU) och den
är också en direktivart. På uppmaning av miljömyndigheterna har inom projektområdet och i närheten
av detta utförts en undersökning av förekomsten av flygekorre,
men ingen spillning kunde hittas. Projektet bedöms därför inte
ha någon konsekvens för flygekorren.
Åkergroda (Rana arvalis)
Åkergrodan är en direktivart. Två undersökningar
gjordes på området, men ingen åkergroda kunde observeras. Projektet medför ingen konsekvens för åkergroda.

Bild 3-51. Lappnycklar
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Myrstarr har klassats som nationellt sårbar (VU)
art, och tillhör den stora familjen starrväxter.
Den växer på näringsrika aapamyrar och föredrar sumpmarker, källbrunmossar och kärr.
Arten är mycket mera vanligt förekommande
i norra ön i södra Finland. Den har blivit hotad
efter att man börjat rensa och dyka ut träskmarker för skogsbruks- och lantbruksändamål.

Bild 3-52. Lappranunkel
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Myrstarr (Carex heleonastes)
En Myrstarrspopulation finns inom området för anrikningsand
i Rautuvaara (Figur 3-53) och denna förstörs i projektalternativ
1B och 4. En annan livsmiljö för Myrstarren finns invid Niesajoki
söderut från bassängerna i Rautuvaara. Det är sannolikt att denna livsmiljö för Myrstarr förstörs i projektalternativen 1A-1C när
överskottsvatten från projekten släpps ut i Niesajoki och strömningsförhållandena i älven förändras. I projektalternativ 4 förblir
strömningsförhållandena i Niesajoki sannolikt nära de nuvarande, och den i det tidigare nämnda populationen av Myrstarr utsätts därför inte för påverkan.
Att en förekomst av en population högkänslig Myrstarr förstörs bedöms som en betydande konsekvens i alla projektalternativ.
Lappranunkel (Ranunculus lapponicus)
De fyra förekomsterna av Lappranunkel hittas invid Niesajoki,
nedströms från området för anrikningssand (Figur 3-54).
Lappranunkel är ingen hotad art, men den är en direktivart (habitatdirektivet, bilaga IVb).
De förändrade strömningsförhållandena i Niesajoki
till följs av utsläpp av projektets överskottsvatten i
projektalternativ 1A-1C kommer sannolikt att leda till
att i det föregående nämnda förekomster av lappranunkel förstörs. Konsekvenserna när det gäller en direktivart bedöms som
betydande.
För projektalternativ 4 är förändringarna i strömningsförhållandena i Niesajoki små, av vilket skäl konsekvenser för förekomsterna invid Niesajoki uteblir.
Således bedöms konsekvenserna för arten i alternativ 4 vara försumbara.
För förstörande av direktivart krävs tillstånd att avvika från bilaga IV(b) till habitatdirektivet gällande förbud att förstöra och
försvaga arternas häcknings- och rastplatser; tillstånd kan beviljas ifall kriterierna för beviljande av undantagstillstånd enligt
artikel 16 i direktiver uppfylls. Härtill förutsätter förstörande av
förekomster av fredade växtarter tillstånd att avvika från reglementena i naturvårdslagen 42 §.

Bild 3‑53. Hotade och övriga betydande kärlväxtarter i Hannukainen- och Rautuvaaraområdena.
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Bild 3‑54. Hotade och övriga betydande kärlväxtarter i tilläggs- och Ristimellanjänkäområdet.
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Slakstarr (Carex laxa)
Slakstarr är klassat som en nationellt hänsynskrävande (NT) art. Arten är inte hotad inom området
Nordbotten. I denna bedömning bedöms känsligheten vara medelstor. Två observationer av slakstarr har gjorts i
Hannukainenområdet (Figur 3-53). Förekomsten i närheten av
Kuerjoki kan riskera att utsättas för en indirekt påverkan från projektet i samtliga projektalternativ.
Det har även gjorts två observationer av slakstarr i
Ristimellanjänkäområdet (Figur 3-54). Förekomsterna ligger
dock så långt från den planerade rörlinjen vid Muonio älv att
inga konsekvenser bedöms föreligga.
Ifall förekomsten i närheten av Kuerjoki skulle förstöras, skulle
konsekvensen vara liten.
Låsbräken (Botrychium lunaria)
Låsbräken klassas som hänsynskrävande art på nationell nivå (NT). I området Nordbotten är arten inte hotad. En förekomst av Låsbräken har observerats i
Hannukainenområdet. Den ligger nära Valkeajoki, i västra delen
av projektområdet i närheten av skyddsstaketet (Figur 3-54). En
förekomst av Låsbräken har även observerats i
Ristimellanjänkäområdet (Figur 3-54).
Ingen påverkan på förekomsten av Låsbräken i närheten av
Valkeajoki behöver nödvändigtvis uppträda som en följd av projektet, ifall förekomsten tas i beaktan vid planeringen av infrastrukturen. Förekomsten i Ristimellanjänkä ligger så långt från
den föreslagna rörlinjen vid Muonio älv att någon direkt eller indirekt konsekvens för arten bedöms bli aktuell.
Ifall förekomsten i Hannukainen skulle utsättas för påverkan
så att den skulle elimineras, skulle konsekvensen vara måttlig i
samtliga projektalternativ.
Övriga i näromgivningarna observerade, hotade, eller andra
betydelsefulla växtarter (Figur 3-53 och 3-54) bedöms inte påverkas av projektet.

Slakstarr tillhör den stora familjen starrväxter.
Den växer på mesotrofa öppna kärr. Slakstarr
påträffas allmänt i Norra-Finland. I söder har
den blivit ovanligare p.g.a. utdikningar och
torvtäckt. Slakstarr klassas som hänsynskrävande (NT) art.

Låsgräsen är ormbunkar tillhörande familjen ormtungor, d.v.s. kryptogama sporväxter.
I Finland växer sju olika arter av låsgräs. Fem
av dessa har klassats som hotade och två
som hänsynskrävande. Låsbräken är en hänsynskrävande art (NT). Åsbräken växer på torr,
sandig ängsmark, kalhaltiga berg, betesmark
och frodiga ängar. Låsgräsen hotas av att livsmiljöerna växer igen.

3.10.6.3 Fågelbeståndets livsmiljöer
Konsekvenserna som gruvverksamheten innebär för fågelbeståndet har bedömts skilt för häckande fågel och för flyttfåglar
samt för fåglar som rastar eller söker föda på området.

Med tanke på konsekvenser för fåglar är projektalternativet 1A
mera fördelaktigt än alternativen 1B, 1C och 4. Detta beror på att
speciellt Rautuvaaraområdet är en regionalt sett viktig livsmiljö
för fågelbeståndet. Totalt sett bedöms konsekvenserna för fåglarnas livsmiljöer som måttliga.

Bild 3‑55. Låsbräken
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Livsmiljöer för häckande fågel

Nivån på
känslighet
när det gäller livsmiljöer för häckande fågel i
Hannukainenområdet och området för transportkorridoren har
bedömts vara låg. Största delen av området som exponeras för
direkt påverkan i Hannukainen är allmänna, oskyddade livsmiljöer för vanligt förekommande fågelarter, för vilka känslighetsnivån är låg. Vid linjetaxering i Hannukainenområdet observerades 41 fågelarter. Antalet är normalt på dessa breddgrader.
Förekomstfrekvensen för alla var relativt låg, endast 111,8 häckande par/km2. Hannukainenområdet betraktas inte vara speciellt viktigt för häckande fågelpopulationer.
Byggandet av Hannukainenområdet förstör livsmiljöer för
häckande fågel. Byggandet av transportkorridoren och aktiviteten i denna medför inga betydande förändringar för de fåglar
som häckar där, när det gäller mängden och kvaliteten på tillbudsstående livsmiljöer. Även om projektalternativ 4 påverkar
ett mindre område i Hannukainen än vad som är fallet förr alternativen 1A-1C, bedöms konsekvenserna av samtliga projektalternativ vara av samma storleksordning.
Det finns gott om motsvarande områden i Kolari-,
Muonio- och hela Lapplandsområdet. Fåglarna kan flytta
bort från Hannukainenområdet och hitta rikligt med häckningsplatser i motsvarande livsmiljöer i Lapplandsområdet.
Konsekvensera av att en livsmiljö för häckande fåglar förstörs i
Hannukainenområdet måste betraktas som små.
Livsmiljöer för häckande fåglar belägna i området för filtreringsverket (1A-1C) och inom industriområdet (4) för vilka känsligheten är på medelhög nivå.
Förekomstfrekvensen för fåglar som häckar i
Rautuvaaraområdet var betydligt högre än i Hannukainen,
147,8 häckande par/km2. Enligt de tre linjetaxeringar som
utfördes i Rautuvaaraområdet var förekomstfrekvensen i
Sotkavuomaområdet 196,9 par/km2. På basen av den rikliga förekomsten av fågelarter som finns klassificerade på
IUCN:s röda lista är området för filtreringsanläggningen
(Sotkavuomaområdet) det viktigaste fågelområdet i KolariMuonio -området. I Sotkavuomaområdet finns många vadare
och andra viktiga arter, som t.ex. Brushane (Philomachus pugnax)
(EN), Smalnäbbad simsnäppa (Phalaropus lobatus) (VU), göktyta
(Jynx torquilla) (VU), sädgås (Anser fabalis) (NT) och Tjäder (Tetrao
urogallus) (NT).
Byggandet av filtreringsanläggningen och verksamheten enligt projektalternativen 1A-1C förstör direkt 10-20 ha av fågelbeståndets livsmiljö. Den kan även indirekt orsaka dränering av
Sotkavuomaområdet, vilket leder till att fåglarnas livsmiljö försämras eller eventuellt förstörs.

222

Konsekvenserna
för de häckande
fågelbeståndens
livsmiljöer
av ett byggande
av en filtreringsanläggning i Rautuvaaraområdet, och
dennas verksamhet enligt projektalternativ 1A-1C bedöms till sin betydelse vara
måttliga.
I projektalternativ 4 omfattar industriområdet i Rautuvaara en areal på ungefär 20
ha. Industriområdet omfattar ett anrikningsverk,
laststation för tåg och en filtreringsanläggning,
vilka är tänkta att byggas i närheten av
träskmarken i Sotkavuoma. Då industriområdet inte är beläget i
det egentliga Sotkavuomaområdet, bedöms den direkta konsekvensen för de häckande fågelbestånden vara mindre än i projektalternativen 1A-1C. Den påverkan som ett byggande av
Industriområdet i Rautuvaara, och verksamheten på detta, innebär för häckande fågelbestånd bedöms vara ringa för projektalternativ 4.
Niesabassängen i Rautuvaara
Bassängen i Niesa (Figur 13)
är en konstgjord sjö som har
utvecklats till en regionalt
viktig
häckningsplats för fåglar.
Man känner till att sädgås och svarthakad buskskvätta (Saxicola rubicola), stjärtand (Anas acuta),
storskrake (Mergus merganser), småskrake (Mergus serrator), Vigg
(Aythya fuligula), rödbena (Tringa totanus) och göktyta häckar på
området. Av de nämnda arterna är sädgås och svarthakad buskskvätta sårbara (VU), de övriga är hänsynskrävande (NT).
Möjligen häckar även en mosnäppa (Calidris temminckii) (NT) i
området.
Många andra arter, t.ex. fiskgjuse (Pandion haliaetus) och
Backsvala (Riparia riparia) använder bassängerna som födoområde under sin häckningsperiod. Av detta skäl bedöms
Niesabassängens känslighet vara medelstor.
Byggandet av och verksamheten vid området för anrikningssand i Rautuvaara leder till att häckningsområden för fåglar förstörs, då byggandet av nya bassänger å sin sida bedöms kunna
möjliggöra för några arter att stanna i området. Att Rautuvaara
delvis förstörs som livsmiljö bedöms ha en måttlig konsekvens.

Bild 3‑56. Niesabassängen i Rautuvaara.

Livsmiljöer för flyttfågel samt rastande och ätande fågel
Juvakaisenmaaområdet i Niesa
På basen av en generell undersökning av
området bedöms att i Juvakaisenmaaområdet finns livsmiljöer av samma typ
som i Sotkavuoma kärrmark i Rautuvaara,
men i större omfattning. Det är möjligt
att samma sårbara och hotade arter, som t.ex.
Brushane (EN), Smalnäbbad simsnäppa (VU) och göktyta (VU)
häckar på området, vilket pekar på att områdets känslighet kan
klassas som mellanstor till hög.
Byggande av ett område för anrikningssand i Juvakaisenmaa
förstör en livsmiljö för hotade arter och konsekvensen bedöms
som måttlig.
Ristimellanjänkäområdet – Korridoren för rörlinjen vid Muonio
älv (Projektalternativ 4)
Fågelbeståndet i Ristimellanjänkä består
huvudsakligen av typiska skogs- och
kärrarter. Bland dessa finns hotade och
hänsynskrävande arter: videsparv
(Emperiza
rustica) (VU), Gulärla (Motacilla flava) (VU),
Ängspiplärka (Anthus pratensis) och Lavskrika (Perisoreus infaustus) (NT). Totalt sett bedöms inte Ristimellanjänkä vara av något
speciellt värde för fågelbeståndet och dess känslighet klassas
som låg.
Byggandet av och verksamheten vid en rörlinje orsakar ingen
större förändring i kvaliteten på eller mängden av livsmiljöer för
häckande fågel. Således bör konsekvensen för livsmiljöerna för
häckande fågel bedömas som liten.

Livsmiljöer för flyttfåglar, med låg känslighetsnivå

Projektet är
inte beläget invid något för fåglar viktigt
flyttstråk.
Dock använder en ansenlig mängd strand- och vattenfåglar
området för att rasta och skaffa föda både under vår- och höstflytten. Niesabassängen i Rautuvaara anses vara ett regionalt
viktigt område för föda åt strand- och vattenfågel under flytt. I
projektalternativen 1A och 1C bibehålls Niesabassängen i nuvarande form. I alternativen 1B och 4 minskar bassängens yta då
området för anrikningssand byggs. Byggandet av en kraftledning i transportkorridoren förorsakar en risk för att fåglar kommer att krocka med den. Eftersom inga för fåglar viktiga flyttstråk
går genom området, kommer ökningen i fåglars dödlighet sannolikt att vara liten. Den eventuellt störande effekt som projektet har på flyttfåglar är sannolikt mycket liten och fåglarna kan
enkelt flyga på projektområdet. Konsekvenserna som projektet
medför för flyttfåglarna bedöms som små.
Livsmiljöer som är lämpliga som rastområden för fåglar och för att
skaffa föda
Hannukainenområdet är ingen viktig livsmiljö som rastplats för fåglar. Vattenfåglar
använder
bassängerna i Rautuvaara för
att skaffa föda och som rastplatser
både under höst- och vårflytten. Bassängerna används av arter
som sällan påträffas, som t.ex. årta (Anas querquedula) (VU),
Svarthakedopping (Podiceps auritus) och skedand (Anas clypeata).
På Rautuvaaraområdet, och speciellt vid Niesabassängen,
trivs en ansenlig mängd strandfåglar. Området betraktas även
som ett viktigt rastområde för arktiska strandfåglar. Bland de
fåglar som iakttagits finns bl.a. Brushanar och dvärgmås(Larus
minutus), detta i sådan utsträckning att antalet kan betraktas
som regionalt betydelsefullt.
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Rautuvaaraområdet, och speciellt Niesabassängen, betraktas
till sin känslighet vara på medelstor nivå, eftersom områdena regionalt sett är viktiga rast- och födoplatser för fåglar.
Byggande av området för anrikningssand i enlighet med alternativ 1B och 4 förändrar livsmiljön i Rautuvaara. Konsekvenserna
för fågelpopulationerna bedöms vara måttliga, eftersom antalet rastande fåglar är relativt litet jämfört med storleken på de
fågelpopulationer som normalt lever i området.
3.10.6.4 Fågelbeståndet
I det följande har de konsekvenser som gruvverksamheten
innebär för fågelbeståndet bedömts skilt för hotade och övriga betydande fågelarter. Om inget annat nämns gäller bedömningen för samtliga projektalternativ.

Konsekvenserna för fågelarterna skiljer sig endast lite då man
jämför de olika projektalternativen, även om projektalternativen
1B och 4 innebär större påverkan på hotade, fredade och direktivarter. Konsekvenserna för fåglarna förblir små och i många
fall obetydliga trots att bland de fåglar som påträffas i området
finns speciellt känsliga fågelarter. Storleksklassen på påverkan
varierar från liten till obetydlig, och betydelsen av konsekvenserna för fågelarterna kan därför klassas som små.
Mycket känsliga hotade arter
Även om en till storleksordningen liten påverkan som
en mycket känslig fågelart utsätts för skulle generera
en effekt som till sin betydelse är av måttlig storleksordning, bör man beakta att fåglarna har en förmåga att etablera sig på nya områden och konsekvens därför uppträder på populationsnivå. Därför kan den egentliga konsekvensen bedömas vara från liten till obetydlig.
Bland de hotade arterna finns sårbara (VU) och starkt hotade (EN) arter. Inom projektområdet finns inga akut hotade arter (CR).

Brushanen är inte så vanlig i närheten av projektet, trots att
lämpliga omgivningar för häckning står till buds. Den enda observationen av Brushane har gjorts i Sotkavuoma, men det är
inte lätt att observera Brushane på dess häckningsplatser. Det
är möjligt att antalet häckande par är större än det antal som
har observerats. Brushanen klassas som en art vars känslighet
är hög.
Byggande av en filteringsanläggning enligt projektalternativ 1A-1C eller byggande av industriområdet i Rautuvaara enligt projektalternativ 4 påverkar direkt eller indirekt brushanens
livsmiljö. Byggandet av område för anrikningssand i Rautuvaara
eller Juurakkovuoma påverkar en stor del av brushanens livsmiljö. Även om en liten effekt på en art vars känslighet är hög
anses som en måttlig konsekvens, bedöms konsekvensen för
Brushanen dock vara obetydlig, eftersom i projektområdets
omgivning finns rikligt med livsmiljöer som lämpar sig för brushanen, och till vilka arten kan flytta.
Sårbara arter (VU)
Påverkan på sårbara arter betraktas som liten för samtliga projektalternativ.
Stjärtand (Anas acuta)
Stjärtand är vida spriddon på det norra halvklotet och är en
relativt allmänt förekomande art i Finland. Populationen har
minskat ända sedan 1970-talet. I Finland beräknas för tillfället
finnas 8000 - 15000 häckande par och stjärtanden är klassad
som sårbar art (VU). Det främsta skälet till att arten blivit sällsyntare är en för intensiv jakt. Dessutom har i våtmarks-livsmiljön skett förändringar som minskat förekomsten av arten. Man
vet att ett Stjärtandpar häckar på Rautuvaaraområdet. En studie
har visat att högst fyra fåglar rastar på området. Projektområdet
betraktas inte vara ett viktigt häcknings- och födoområde för
Stjärtand. Av detta skäl bedöms konsekvenserna för den häckande populationen vara obetydliga.

Starkt hotade arter (EN)
Brushane (Philomachus pugnax)
I Finland är Brushanen klassad som starkt hotad (EN). Trots
detta är den relativt allmänt förekommande. Man påträffar 5000
- 8000 par i hela landet. Under de 30 senaste åren har populationen i Finland minskat med upp till 85 %. Orsakerna till den minskade populationen är inte helt klarlagda. Det är dock möjligt att
de miljöförändringar som skett i de områden i Västra Afrika där
arten övervintrar skulle vara orsak till minskningen, och att förlorade livsmiljöer i Finland inte skulle ligga bakom detta.
Bild 3-57. Brushane
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Vigg (Aythua fuligula)
Vigg är relativt allmän och häckar i hela Finland. Under de senaste årtiondena har populationen snabbt minskat, från 120 000
häckande par i slutet av 1990-talet till nuvarande 40 000 - 60 000
par. På grund av den kraftigt minskade stammen klassas viggen
som sårbar art. Orsaken till den minskade stammen är inte känd.
I Norra-Finland är Vigg relativt vanlig i små sjöar och dammar.
Den är inte så vanlig i projektområdet, men i Rautuvaaraområdet
finns åtminstone sju häckande par. Rautuvaara är ett regionalt
viktigt födo- och rastområde för viggen, som tillhör kategorin flyttfåglar. Som mest har 90 viggar observerat i Rautuvaara.
Effekter av projektet ses i området i form av att för häckning
och som födoområden lämpliga livsmiljöer försvinner. De lokala konsekvenserna kan vara betydande. På populationsnivå bedöms konsekvenserna som ringa.
Smalnäbbad simsnäppa (Phalaropus lobatus)
Smalnäbbad simsnäppa är en relativt vanligt häckande art
i Norra-Finland. Det i Sotkavuoma häckande paret utgör ett
av de 7000 - 9000 par av Smalnäbbad simsnäppa som häckar
i Finland. Eftersom stammen har decimerats kraftigt under de
20 senaste åren, klassa Smalnäbbad simsnäppa som sårbar art
(VU). Orsakerna till det minskade antalet individer av arten är
inte känt. Det är möjligt att orsakerna är relaterade till övervintringsförhållandena, eftersom populationen även minskar NorraFinland trots att det där finns rikligt med livsmiljöer som är
lämpliga som häckningsplatser. Det är osannolikt att projektet
skulle ha effekter på Smalnäbbad simsnäppa. Konsekvenserna
är därför obetydliga.

Backsvala (Riparia riparia)
Backsvalan påträffas överallt i Finland. Backsvalornas normala
häckningsplatser utgörs av älvarnas strandbankar, men speciellt
i södra Finland häckar den i grusgropars sluttningar. Den finska
populationen av Backsvalor har minskat från 1980-talets 50 000
- 100 000 par till nuvarande 30 000 - 60 000 par. Backsvalan klassas därför som sårbar art (VU).
Man känner dåligt till orsakerna till den minskade populationen. Det är inte känt att backsvalan skulle häcka i
Hannukainen - Rautuvaara –området. Några backsvalor utnyttjar Rautuvaaraområdet för att skaffa föda. Projektets konsekvenser för Backsvalan bedöms ändå som obetydliga.
Gulärla (Motacilla flava)
Gulärla är en relativt vanligt häckande art i Finland. Eftersom
stammen har minskat med 50 % sedan 1980-talet, klassas den
som sårbar (VU). I Södra-Finland beror det minskade antalet
Gulärlor på ett ändrat bruk av jordbruksmark och förändrade
på kärr belägna livsmiljöer. Det finns även indikationer på att
det finns problem på de områden där arten övervintrar. Även
i Norra-Finland har vissa Gulärlepopulationer blivit mindre.
Gulärlan är ganska vanlig i projektområdet och artfrekvensen
i Hannukainen är 10,4 par/km2och 5,7 par/km2 i Rautuvaara.
Projektet kan komma att innebära ändrade livsmiljöer för arten,
men sannolikt små sådana.
Strömstare (Cinclus cinclus)
Strömstaren är en i Finland sällsynt häckande art. Den häckande populationen utgörs av ungefär 300 par och är koncentrerad till Norra-Finland. Strömstaren klassas som sårbar (VU),
även om den häckande populationen anses stabil. Fågeln är
dock inte så välkänd, och den övervintrande populationen, fåglar som kommer från Norge och Sverige, har blivit färre. Det är
inte känt att Strömstaren skulle häcka i projektområdet, men
sannolikt övervintrar den i litet eller måttligt antal vid Äkäsjoki.
Verkningarna på den häckande populationen är sannolikt obetydliga. Det finns ingen skillnad i konsekvenser av de olika alternativen.

Bild 3-58. Smalnäbbad simsnäppa
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Stenskvätta (Oenanthe oenanthe)
Stenskvättan är en vida utbredd art på norra halvklotet. I Finland
har förekomsten minskat från 1980-talets 300 000 häckande par till nuvarande 50 000 - 100 000 par. Stenskvättan klassas som sårbar (VU). Orsaker till den betydande nedgången i
individantal kan vara förändrade livsmiljöer p.g.a. ändrade sätt
att bedriva jordbruk och eventuellt även ändrade klimatförhållanden i övervintringsområdena i Afrika. Stenskvättan är sällsynt, men regelbundet häckande i projektområdet. Man vet att
Stenskvättan häckar i områden som utsatts för stark mänsklig
aktivitet. Den bygger t.ex. bon vid industriområden och i grusgropar. Konsekvenserna för Stenskvättan bedöms som obetydliga till små.
Den i projektområdet häckande populationen kan eventuellt komma att blir större då den mänskliga aktiviteten på området ökar.

Bild 3-59. Stenskvätta

Hotade rovfåglar

Inom en
radie på
fem kilometer från projektområdet
har man observerat tre hotade och fredade rovfåglars 6 revir.
Häckningsplatserna är belägna utanför projektområdet, men
man har observerat att de häckande individerna jagar inom
Hannukainen- och Rautuvaaraområdet. Av den aktuella rovfågelarten fanns det i Finland ungefär 330 – 400 häckande individer år 2011. De producerade ungefär 200 avkommor.
Populationen var som minst på 1970-talet, då den bestod av lite
mer än 100 par. Aktiva skyddsåtgärder har gjort att populationen långsamt kunnat återhämta sig. Enligt det finländska registret över hotade arter klassas arten som sårbar (VU) och är speciellt skydda.
Den hotade rovfågelarten är speciellt känslig för störningar
under början av häckningsperioden i mars-april. Projektområdet
är relativt långt beläget från de här fåglarnas häckningsplatser. Man kan därför förutse att projektet inte direkt påverkar
artens häckning utom när det gäller buller från sprängningar.
Bullerpåverkan på artens individer bedöms som måttlig relaterat till hur långt projektet i sin helhet är.
Eftersom de hotade rovfåglarna jagar på projektområdet,
kan projektet ha en indirekt effekt på arten genom att minska på mängden byte. Då jaktområdet som rovfåglarna utnyttjar
sträcker sig tiotals kilometer bort, kan den indirekta konsekvensen för arten bedömas som liten för samtliga projektalternativ.
Fågeldirektivarter

Videsparv (Emperiza rustica)
Videsparv är en eurasisk art, vars population har minskat med
två tredjedelar på 30 år. För tillfället utgörs populationen av ungefär 200 000 par. Orsakerna till den minskade populationen är
sannolikt de ändrade övervintringsförhållandena i de nordöstra
delarna av Asien och vid flyttstråken. Videsparven är relativt vanlig i projektområdet. Arttätheten är 2,2 par/km2 i Hannukainen
och 4,0 par/km2 i Rautuvaara. Av detta skäl har projektalternativet 1A mindre lokal påverkan på videsparven än vad som är
fallet för de andra alternativen. På populationsnivå är de konsekvenser som projektet innebär för videsparven små.

EU:s fågeldirektiv,
med vilket man strävar till att skydda
vilda fåglar, berör alla i naturen levande fåglar inom Europeiska Unionens område. I direktivet påpekas även att vilda fåglar, av vilka många är
flyttfåglar, är medlemsstaternas gemensamma arv och att ett
effektivt skydd av dem kräver internationella åtgärder. Bakom
direktivet ligger vetskapen om att det att livsmiljöer försvinner
och förstörs är de allvarligaste hoten när det gäller att kunna
skydda vilda fåglar. Därför betonas i direktivet skydd av både hotade fåglars och flyttfåglars livsmiljöer.
I bilaga I till Europeiska Unionens fågeldirektiv listas 193 arter
eller underarter vilka har särskilt skydd inom unionens område.
Av dessa arter förekommer 62 i Finland och 20 inom projektområdet i Hannukainen.

6) Exakta häckningsplatser och artinformation är hemliga (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 621/1999).

226

Storlom (Gavia arctica)
Storlomen är inte hotad i Finland. Storleken på den häckande
populationen är ungefär 11 000 - 13 000 par. Man vet att tre par
häckar vid bassängerna i Rautuvaara. Konsekvenserna på denna
häckande population bedöms som små.

Stenfalk (Falco columbarius)
Stenfalken är en vida utbredd falk vars population i Finland
utgörs av ungefär 3200 häckande par. Stenfalken uppträder mest frekvent i landet norra delar. Stenfalken är inte hotad. Stenfalken är inte vanligt förekommande på projektområdet, men den har observerats i Rautuvaara. Konsekvenserna för
Stenfalkspopulationen är obetydliga.
Järpe (Bonapa bonasia)
Järpen är vanlig i Finland och har under senaste år spridit
sig norrut. Populationen verkar stabil, och arten bedöms som
livskraftig (LC). Arten är inte speciellt vanlig på projektområdet.
Konsekvenserna för populationen av järpar bedöms som obetydliga.

Bild 3-60. Storlom

Orre (Tetrao tetrix)
Orren är en vanlig art i Finland, med en population på ungefär 600 000 häckande par. Orren är en populär bytesfågel.
Populationen av Orre är betydligt mindre än för 50 år sedan,
och har klassats som hänsynskrävande (NT). Orre häckar sällan
men dock regelbundet inom projektområdet. Konsekvenserna
för populationen är obetydliga.

Sångsvan (Cygnus Cygnus)
Nuförtiden är Sångsvanen en vanlig fågel, vars population
har växt snabbt efter den betydande nedgången på 1950-talet. Populationens storlek är 5000 - 7000 par, och arten är livskraftig i Finland (LC). Projektets konsekvenser för Sångsvanen
är obetyliga.
Salskrake (Mergus albellus)
Salskrake är en euroasiatisk art. I Europa finns häckande populationer endast i Sverige och Finland. Salskrakepopulationen
har blivit större. Numera ligger storleken på 2000 - 3000 par.
Salskraken är inte allmän inom projektområdet, men vid bassängerna i Rautuvaara har fyra häckande par observerats. På populationsnivå är konsekvenserna för Salskraken små.
Fiskgjuse (Pandion haliaetus)
Fiskgjusen är en kosmopolitisk art, som i Finland har en stabil population på ungefär 1200 häckande par. Fiskgjusen klassas som hänsynskrävande art (NT). Man känner inte till att fiskgjusen skulle häcka på projektområdet, men den utnyttjar bassängerna i Rautuvaara för att äta och den har sannolikt ett bo
någonstans i närheten. Fiskgjusen är relativt känslig för störningar, speciellt under den tid den ruvar. Det är därför möjligt
att projektet i viss mån kan ha negativa effekter på fiskgjusen.
Konsekvenserna på populationsnivå kan bedömas som små.
Havsörn (Haliaeetus albicilla)
Havsörnen är en rovfågel med bred utbredning vars population i Finland har vuxit. Numera ligger antalet på ungefär 350
par. Havsörnen bedöms som en sårbar art (VU). Populationen i
Europa utgörs av 5000 - 6600 par. Havsörn häckar inte på projektområdet och är ingen vanligt förekommande flyttfågel där.
Konsekvenserna för Havsörnen bedöms som obetydliga.

Bild 3-61. Orre
Bild 3-62. Fiskgjuse
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Tjäder (Tetrao urogallus)
Tjäderpopulationen minskade med 70 % från 1960-talet fram
till 1990-talet. Under de senaste 20 åren har populationen varit
stabil, och för närvarande bedöms storleken på populationen
ligga på 300 000 par. Tjäder förekommer inte allmänt inom projektområdet, men den häckar regelbundet där och populationens förekomstfrekvens är högre än för orren. Det är osannolikt att projektet skulle påverka Tjäderpopulationen, och konsekvenserna är således obetydliga.
Trana (Grus grus)
Tranpopulationen har ökat kraftigt och består numera av
30 000 - 40 000 par. Tranan är sällsynt inom HannukainenRautuvaara -området, och projektet påverkar inte den häckande populationen. Konsekvenserna har därför bedömts vara
obetydliga.
Ljungpipare (Pluvialis apricaria)
Ljungpiparen är en euroasiatisk art, med population i Europa
på 460 000 par. Populationen i Finland på 50 000 - 80 000 par
håller eventuellt på att minska, men den betraktas i alla fall inte
vara hotad. Ljungpiparen är sällsynt i både Rautuvaara- och
Hannukainenområdet. Det är sannolikt att projektet skulle påverka populationen av ljungpipare. Konsekvenserna är därför
obetydliga.

Bild 3-63. Ljungpipare

Smalnäbbad simsnäppa
Se sårbara arter (VU).
Silvertärna (Sterna paradisaea)
Populationen av Silvertärna i Finland utgörs av 60 000 - 90
000 par och stammen betraktas som stabil. I Norra-Finland har
populationen av silvertärna minskat, men fågeln är fortfarande mycket vanligt förekommande. Silvertärnan häckar inte regelbundet i Hannukainen-Rautuvaara –området och den har
inga viktiga rast- eller födoplatser där. Projektets konsekvenser
för populationen av silvertärna är obetydliga.
Hökuggla (Surnia ulula)
Den häckande populationen av hökuggla bedöms variera mellan 1000 och 6000 par. Hökugglan är mycket beroende av näringsförhållandena. Arten bedöms inte som hotad.
Undersökningar har visat att hökuggla förekommer både i
Hannukainen- och Rautuvaaraområdet. Om man beaktar hur
oregelbundet den uppträder (se textrutan här invid), betraktas de konsekvenser projektet innebär för hökugglan ändå som
obetydliga.

Det är känt att storleken på sorkpopulationerna
varierar i cykler på 3-5 år. Förekomsten av ugglor är starkt kopplad till deras huvudsakliga föda,
d.v.s. sorken. Pärlugglan är speciellt specialiserad på sork, och då tillgången på födan är riklig kan häckningstätheten vara hög. År 2011 var
ett topp-år när det gäller sorkförekomst, och i
Hannukainen-Rautuvaaraområdet registrerades
hela 17 stycken pärlugglerevir. Under fördelaktiga förhållanden är pärlugglan den i Finland
mest förekommande ugglan, upp till 3000 8000 par.
Under de senaste 30 åren har populationen
minskat i Finland. Numera klassas pärlugglan som en hänsynskrävande (NT) art. Det är
även känt att hökugglan och jordugglan lever i
Hannukainen – Rautuvaara-trakten. Trakten kan
anses som relativt viktig för ugglor.

Brushane
Se. Starkt hotade arter.
Grönbena (Tringa glareola)
Av alla Finlands strandfåglar har Grönbenan den största häckande populationen, 350 000 - 400 000 häckande par.
Grönbenans population har minskat med ungefär en tredjedel
under de senaste 430 åren, men arten klassas trots detta som
livskraftig (LC). Populationstätheten är störst i Norra-Finland.
Grönbenan är också den vanligaste strandfågeln i projektområdet. Den häckande populationen är stor och de konsekvenser
projektet innebär på populationsnivå är obetydliga.
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Pärluggla (Aegolius funereus)
Då goda näringsförhållanden är rådande är pärlugglan den
mest rikligt förekommande ugglan i Finland. Storleken på den
häckande populationen ligger på 3000 - 8000 par, men under
de senaste 30 åren har populationens storlek generellt minskat
och för tillfället bedöms pärlugglan som en hänsynskrävande
art (NT). Pärlugglan häckar i Hannukainen - Rautuvaara –området, men på populationsnivå kan de konsekvenser som projektet innebär i form av minskat antal livsmiljöer betraktas som
små.

Spillkråka (Dryocopus martius)
Spillkråka är en i Finland allmänt häckande fågel, med undantag för landets norra del. Storleken på populationen är 30 000
- 50 000 par och arten klassas inte som hotad. Arten är sällsynt
i projektområdet och har observerats i Rautuvaaraområdet vid
ett tillfälle. Konsekvenserna för spillkråkan bedöms som små.

Bild 3-64 . Spillkråka

Tretåig hackspett (Picoides tridactylus)
Populationen av tretåig hackspett i Finland utgörs av 20 000
- 30 000 häckande par och stammen anses stabil. Tretåig hackspett är sällsynt i projektområdet. Ett par har dock observerats
i Sotkavuoma. Projektets konsekvenser för populationen av tretåig hackspett bedöms som små.
Blåhake (Luscinia svecica)
Blåhaken är en euroasiatisk art och dess utbredningsområde i Finland omfattar landets nordliga delar. Sedan 1980-talet
har Blåhakepopulationen minskat med ungefär 50 % och arten klassas som hänsynskrävande (NT). Blåhake är en sällsynt
häckande art i Rautuvaaraområdet, och den har inte påträffats
i Hannukainenområdet. Projektets konsekvenser för arten är
obetydliga.

3.10.7 Åtgärder för att lindra konsekvenserna
Åtgärder för att lindra konsekvenser, samt de restkonsekvenserna, vilka kan förverkligas av den som ansvarar för projektet, gäller på samma sätt för alla livsmiljöer och arter.
Den projektansvariga har begränsade möjligheter att lindra
konsekvenserna för olika livsmiljöer och arter. Konsekvenserna
för livsmiljöer och arter har man dock försökt minimera genom
noggrann planering av hela infrastrukturen och placeringen
av alla system. Även transportrutterna och – korridorerna har

planerats och placerats så att projektets konsekvensobjekt beaktats. Projektalternativ 4 har utvecklats på basen av feedback
på och information som erhållits från projektalternativ 1A-1C.
Alternativ 4 lindrar vissa konsekvenser, t.ex. effekter på källor i
naturtillstånd.
Hotade naturtyper, speciellt brunmossar, och många källor i
naturtillstånd, är belägna direkt under för projektet viktig infrastruktur, eller direkt invid denna. Konsekvenser för dessa brunmossar och naturkällor kan inte undvikas, beroende på storleken på den förändring som dessa områden utsätts för och verksamhetens karaktär. Åtgärder som är väsentliga för projektet är
t.ex. färdigställandet av arbetsplatsområdet, byggande av vägar
och infrastruktur samt utbyggande av ett vattenhanteringssystem för gruvverksamheten.
Största delen av de livsmiljöer som är fredade med stöd av
skogslagen ligger utanför direkt påverkan från projektet, och
det är osannolikt att de skulle utsättas för indirekta negativa
konsekvenser. Om påverkan är direkt riktad mot någon livsmiljö, finns det inte i efterhand metoder för att kunna lindra konsekvenserna.
En förekomst av lappnycklar hamnar under det östra området för sidosten och en förekomst av Myrstarr hamnar under
området för anrikningssand i Rautuvaara (projektalternativ 1B
och 4). Det är inte möjligt att ändra projektplanen så att dessa
förekomster inte skulle påverkas. Den projektansvariga kan
kompensera för den orsakade skadan t.ex. genom att i samarbete med NTM-centralen befrämja skyddande av ersättande förekomster.
En förekomst av låsbräken har observerats i projektområdet,
för vilken konsekvenserna och risken för förlust kan minskas genom en effektiv planering av projektets infrastruktur, främst genom placeringen av skyddsstaketet och speciell försiktighet under byggnadsskedet. Den projektansvariga kan gärda in förekomstområdet för att bevara förekomsten av låsbräken. I detta
fall fungerar även projektalternativ 4, där det område som projektet tar i anspråk blir mindre, som en lindrande åtgärd.
I alternativ 4 kommer förekomsterna av lappranunkel i
Niesajokis flodområde att kunna bevaras.
I alla projektalternativ kommer oundvikligen för fåglar viktiga
livsmiljöer att gå förlorade. Konsekvenserna för fågelbeståndet
som gruvprojektet ger upphov till är huvudsakligen direkta konsekvenser orsakade av att livsmiljöer försvinner. Dessa effekter
kan inte lindras. Indirekt påverkan, speciellt i form av buller, kan
mildras. En hotad rovfågel, vilken man vet lever i närheten av
projektområdet, är speciellt känslig för störningar under den period den ruvar. Om kraftigt buller (sprängningar o.s.v.) kan undvikas under denna period, minskas den negativa påverkan som
denna hotade art utsätts för.
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3.10.8 Restkonsekvenser efter stängningsfasen
Resterande direkta effekter på livsmiljöerna orsakade av projektets infrastruktur, t.ex. dagbrott, områden med sidosten och
transportkorridorerna, utgör oåterkalleliga förluster. I denna bedömning betraktas alla djur- och växtarter samt naturtyper som
är belägna innanför det med staket omgärdade området, eller
är beroende av det nämnda område, som permanent förstörda.
Ingen art med koppling till dessa livsmiljöer kommer att återvända till dessa platser, och förlusten kan anses vara permanent.
Störningar i form av buller, och som området utanför staketet
utsätts för, upphör efter att gruvan stängts, vilket gör det möjligt
för artbeståndet att återhämta sig.
Konsekvenserna av att grundvattennivån sjunker och älvarnas strömningar och vattenkvalitet ändras minskar gradvis efter gruvans nedläggningsfas. Av detta skäl återgår de livsmiljöer
som hamnat utanför det ingärdade området och områdets infrastruktur, och som indirekt påverkats indirekt, till sitt naturliga
tillstånd före gruvverksamheten. Arter som utsatts återhämtar
sig till största del.
När gruvans stängningsåtgärder är genomförda, börjar
inom projektområdet bildas naturliga, för de södra delarna
av Lappland och det norra barrskogsbältet typiska livsmiljöer.
Dessa livsmiljöer bedöms utvecklas under tidens gång. Det är
också sannolikt att artbeståndets diversitet och förekomstfrekvens kan jämföras med diversiteten och förekomstfrekvensen
inom andra motsvarande områden.

3.10.9 Osäkerhetsfaktorer
Arterna kan reagera på förändringar i livsmiljöer och biotoper
på sådana sätt som inte förutsetts i denna bedömning. Påverkan
på populationer i form av buller och direkt förlust av livsmiljöer kan vara större än vad som uppskattats. Av projektet oberoende faktorer, som förändringar i övervintringsförhållanden för
smalnäbbad simsnäppa i Afrika, kan minska artbestånden och
öka artens känslighet för förändringar i de områden de lever i
sommartid.
Informationen som gäller artens förekomst är baserad på offentligt tillgänglig databaser och på fältarbete. I denna information kan ingå osäkerhet. Informationen är också beroende av
när utredningarna har utförts och uppgifterna kan ändras med
tiden. Detta i sin tur ökar osäkerheten i bedömningen.
I modellerna som använts vid bedömningen (damm, buller
o.s.v.) ingår förenklingar, vilket också ökar osäkerheten i bedömningen.
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3.11 Natura 2000-områden
Projektet i Hannukainen är beläget inom natura 2000-området Muonioälvs–Torne älvs avrinningsområde. På den svenska sidan finns Natura-2000-området Torne och Kalix älvsystem och
i närheten av sandmagasinet i Rautuvaara ligger natura 2000-området Niesaselkä. Påverkan på
närliggande Natura 2000-områden kan enligt naturvårdsslagen (1096/1996) 65 § bedömmas
som en del av miljökonsekvensbedömningen. Natura 2000-bedömningen kan även utföras
som en separat bedömning eller som en del av tillståndsförfarandet.
Northland kommer senare att utföra en Natura 2000-bedömning som antingen ansluts till
denna MKB eller alternativt utförs som eget förfarande separat från MKB-beskrivningen. Vid
bedömningen kommer man att koncentrera sig på det alternativ för vilket miljötillstånd kommer att sökas. I detta kapitel presenteras lite bakgrundsinformation gällande Natura-värden
som kommer att bedömas, samt juridisk bakgrunden till en Natura 2000-bedömning. Någon
egentlig bedömning kommer alltså inte att presenteras i detta kapitel, utan i nämnda separata
rapport rörande Natura 2000-bedömningen.
De bedömda konsekvenserna kommer i denna miljökonsekvensbeskrivning främst att vara
baserade på presenterade konsekvensbedömningar. Planering av åtgärder som mildrar skadliga verkningar blir preciserade innan man går över till tillståndsfasen.

3.11.1 Konsekvensområde
Natura 2000-områden belägna inom projektets verkningsområde är
• Muonio älv–Torne älv vattenområdets Natura-område
(Finland)
• Natura området Torne och Kalix älvsystem (Sverige)
• Niesaselkä Natura-område
Projektets läge i förhållande till ovan nämnda Natura
2000-områden presenteras i följande figur (Figur 3-65).
Projektets konsekvenser för Natura 2000-områdena, vilka
kommer att bedömas i separat Natura 2000-bedömning, beror
huvudsakligen på:
• Tömning av stenbrotten i byggnadsskedet (endast alternativ 1A–1C),
• Åtgärder inom avrinningsområdet under tiden då gruvan är verksam,
• Effekter av dränering från området för anrikningssand och översvämningar i dagbrotten efter att gruvan
stängts, samt
• Damm under byggnads-, drifts- eller nedläggningsskedet.
De olika projektalternativens konsekvenser för ytvatten och
vattenlevande organismer har bedömts i kapitel 3.9.

Gruvverksamheten kan komma att orsaka problem med
damm främst för Natura-området i Niesaselkä, som är beläget
sydost om sandmagasiet i Rautuvaara. Med tanke på en spridning av damm har det störst betydelse vilka metoder som används för att hindra och/eller minska problemen med dammet.
Påverkan på växtlighet orsakas av såväl små som stora partiklar, samt av eventuella skadliga ämnen som bundits till dessa.
Partiklar med en diameter på 8-10 µm täpper till växternas porer och ger en nedsatt fotosyntes och förändringar i ämnesomsättningen. Detta kan leda till minskad tillväxt och påverka förhållanden mellan förekomster av olika arter i växtsamhället. Då
de försvagas är växterna också mer mottagliga för patogener
och skadedjur. När det gäller exponering via marken har partikelstorleken ingen betydelse då de skadliga ämnena infiltreras i
marken med regnvatten.

Enligt vattenlagen (587/2011) 3 § avses med vattendrag en sjö, damm, å, bäck eller annat naturligt
vattenområde samt konstgjord sjö, kanal och annat
motsvarande konstgjort vattenområde. Rännilar, diken och källor betraktas dock inte som vattendrag.
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Bedömningen av konsekvenserna gäller vattendrag enligt
vattenlagen inom Muonio älv–Torne älv vattenområdets Natura
2000-område; vattendrag som tillhör någon annan helhet av
Natura 2000-område blir utanför bedömningen.

Bild 3‑65. Natura 2000-områden i närheten av projektområdet.
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I Niesaselkäområdet inriktas konsekvensbedömningen på
naturtyper och arter som är i enlighet med habitatdirektivet.
Projektets hydrologiska konsekvenser på den finska sidan
gäller vattendragen Valkeajoki, Kuerjoki, Äkäsjoki, Niesajoki och
Muonio älv samt i alternativ 1C även för Ylläsjoki. Härtill finns

inom verkningsområdet flera olika vattenlagsenliga dammar,
sjöar och bäckar (Figur 3-66). På den svenska sidan påverkas den
del av Muonio älv som kommer att ligga mellan Äkäsjokis mynning och Botteviken.

Bild 3‑66. Natura 2000-områden relaterade till i MKB-beskrivningen presenterade alternativ.
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3.11.2 Grunder för bedömningen
Med hjälp av Nätverket Natura 2000 skyddas naturtyper, arter
och deras livsmiljöer som avses i EU:s habitatdirektiv (892/43/
ETY) och fågeldirektiv (79/409/ETY) vilka finns inom områden
som anmälts eller föreslagits för medlemsstaternas områden.
Medlemsstaterna har skyldighet att se till att den s.k. Natura
2000-bedömningen förverkligas vid förberedande av och beslut gällande projekt och planer, så att det garanteras att de naturresurser av vilken anledning området bevarats eller föreslagits att bevaras i nätverket inte signifikant försvagas. Verksamhet
som minskar skyddsvärdet är förbjuden både inom området
och utanför dess gränser. Det, d.v.s. när naturvärden minskar eller avsevärt minskar, finns inte angivet i habitat- eller fågeldirektivet.
För ett område som ingår i nätverket skall ett skydd som motsvarar skyddsmålen förverkligas. På vilket sätt det förverkligas påverkar bl.a. de åtgärder
som är möjliga inom respektive
Natura 2000-område. Skyddet
av Natura 2000-områden inom
vilket konventionell markanvändning starkast begränsats har
förverkligats i stöd av naturvårdslagen.

3.11.3 Använt bedömningsmaterial
Vid Natura 2000-bedömningen kommer man att utnyttja bedömning av konsekvenser för ytvatten (kapitel 3.9) samt modellresultaten för damm (Kapitel 3.4). Dessutom används vid bedömningen den biotopinformation som kan erhållas från den
Forsstyrelsens databaser.

3.11.4 Natura 2000-bedömningens juridiska
grund
Vid en Natura 2000-bedömning tillämpas habitatdirektivet,
Finlands naturvårdslag samt den svenska miljöbalken.

3.11.5 Habitatdirektivet
Målsättningen med habitatdirektivet (892/43/ETY) är skydda de
naturtyper och de vilda djur och växter som nämns i direktivet samt deras livsmiljöer. Genom åtgärder i enlighet med direktivet strävar man till att säkerställa en gynnsam skyddsnivå
för de naturtyper och arter som Europeiska gemenskapen betraktar som viktiga. Centrala åtgärder är grundande av Natura
2000-områden, ett system för strängt skydd av arter samt reglering av utnyttjandet. I habitatdirektivets bilagor är det naturtyper som samhället betraktar som viktiga i Finland och Sverige
listade, vilket är:
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Bilaga I, 69 naturtyper i Finland, 88 naturtyper i Sverige,
skyddssätt Natura-områden (SCI-områden, Sites of
Community Importance)
• Bilaga II, 88 arter i Finland, 104 arter i Sverige, skyddssätt
Natura 2000-områden (SCI-områden, Sites of Community
Importance)
Bilagorna till habitatdirektivet upptar naturtyper och arter
• som löper risk att förvinna från sina naturliga utbredningsområden,
• för vilka bestånden är små eller sådana för vilka utbredningsområdena är små,
• som är goda exempel på det naturgeografiska områdets
särdrag, eller
• som är endemiska arter.
En del av de naturtyper och arter som nämns i direktivet är
definierade som prioriterade och de är utmärkta med en stjärna
(*) i direktivets bilaga I och II. Samhällethar där ett särskilt ansvar
för att dessa livsmiljöer och arter skyddas.
Ifall naturtypens areal minskar, konstateras det i direktivet:
"Varje händelse som orsakar en minskning av arealen för
den naturtyp som ligger till grund för etableringen av området
kan betraktas som en försvagning. T.ex. så bör betydelsen av en
minskad areal för en naturtyp bedömas i förhållande till hela
den areal den omfattar på området, med beaktande av skyddsnivån för ifrågavarande naturtyp."
•

3.11.6 Den finska miljövårdslagen
Alltid då ett tillståndsärende eller ett myndighetsärende avgörs
måste bestämmelserna gällande Natura-nätverk i kapitel 10 i
naturvårdslagen (1096/1996) följas. I de flesta lagar som på ett
eller annat sätt reglerar verksamhet som eventuellt förändrar
markanvändningen eller naturen har en bestämmelse om detta med hänvisning till 65 ja 66 § i naturvårdslagen tagits med.
Bestämmelserna i 65 och 66 § i naturvårdslagen innebär i
korthet att projekt eller planer inte ensamma eller tillsammans
på ett betydande sätt får minska de naturvärden för vilkas skull
de har införlivats i nätverket Natura 2000. Om det är sannolikt
att sådana konsekvenser uppkommer måste konsekvenserna
bedömas. Tillstånd kan beviljas eller plan kan godkännas först
då bedömnings- eller remissförfarandet visar att konsekvenserna inte är betydande. Det blir då fråga om, utöver verksamheter
som påverkar Natura 2000-området, också sådana projekt som
ligger utanför området men som har konsekvenser som sträcker
sig in på Natura 2000-området.

3.11.7 Den svenska miljölagen
I svensk lagstiftning behandlas nätverket natura 2000 i
Miljöbalkens 7 kap. § 28–29 (Tabell 3-70).

Tabell 3‑70. Den svenska Miljöbalken, d.v.s. miljölagen, på svenska och finska.

Miljöbalken på svenska

Miljöbalken på finska

Särskilda skyddade områden

Erityisesti suojellut alueet

28 § Regeringen får förklara ett naturområde som särskilt skyddsområde, om
området enligt direktiv 79/409/EEG är särskilt betydelsefullt för skyddet av vilda fåglar.

28 § Hallitus voi julistaa luonnonalueen erityiseksi suojelualueeksi, jos alue direktiivin 79/43/ETY mukaisesti on erityisen merkityksellinen villien (luonnonvaraisten) lintujen suojelulle.

Ett område som enligt artikel 4.4 i direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter har valts ut som ett område av intresse för gemenskapen skall av regeringen förklaras som särskilt bevarandeområde.

Hallitus julistaa alueen, joka luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja
kasviston suojelusta annetun direktiivin 92/43/ETY 4.4 artiklan nojalla on valittu yhteisön tärkeänä pitämäksi, yhteisön erityiseksi suojelualueeksi.

Regeringen får efter samråd med kommissionen upphäva en förklaring enligt
första eller andra stycket, om områdets naturvärden inte längre motiverar en
sådan förklaring. Lag (2001:437).

Hallitus voi, neuvoteltuaan komission kanssa, lakkauttaa ensimmäisen tai toisen momentin nojalla annetun julistuksen, jos alueen luonnonarvot eivät enää
vastaa sellaista julistusta. Laki (2001:437).

28 a § Tillstånd krävs för att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på
ett betydande sätt kan påverka miljön i ett naturområde som har förtecknats
enligt 27 § första stycket 1 eller 2.

28 a § Toiminnan harjoittamiselle tai sellaisiin toimenpiteisiin ryhtymiselle, jotka voivat merkittävällä tavalla vaikuttaa ympäristöön 27 §:n 1 tai 2 momentin
mukaisesti luetteloidulla luonnonalueella, edellytetään lupaa.

Tillstånd enligt första stycket krävs inte för verksamheter och åtgärder som direkt hänger samman med eller är nödvändiga för skötseln och förvaltningen av
det berörda området. Lag (2001:437).

Direktiivistä johtuvalle taikka kyseistä aluetta koskevalle hoidolle tai hallinnolle
välttämättömälle toiminnalle tai toimenpiteille ei edellytetä lupaa ensimmäisen
momentin nojalla. Laki (2001:437).

28 b § Tillstånd enligt 28 a § får lämnas endast om verksamheten eller åtgärden ensam eller tillsammans med andra pågående eller planerade verksamheter eller åtgärder inte

28 b § Lupa 28 a §:n nojalla voidaan antaa vain, jos toiminta tai toimenpiteet yksin tai yhdessä toisten nykyisten tai suunniteltujen toimintojen tai toimenpiteiden kanssa eivät

1. kan skada den livsmiljö eller de livsmiljöer i området som avses att skyddas,

1. voi vahingoittaa alueen suojeltavaksi tarkoitettua elinympäristöä tai elinympäristöjä,

2. medför att den art eller de arter som avses att skyddas utsätts för en störning som på ett betydande sätt kan försvåra bevarandet i området av arten eller arterna. Lag (2001:437).
29 § Trots bestämmelserna i 28 b § får tillstånd enligt 28 a § lämnas, om
1. det saknas alternativa lösningar,
2. verksamheten eller åtgärden måste genomföras av tvingande orsaker som
har ett väsentligt allmänintresse och
3. de åtgärder vidtas som behövs för att kompensera för förlorade miljövärden
så att syftet med att skydda det berörda området ändå kan tillgodoses.
Ett beslut om tillstånd med stöd av första stycket får lämnas endast efter regeringens tillåtelse. Lag (2001:437).
29 a § Om ett tillstånd lämnas efter regeringens tillåtelse enligt 29 §, är den
som ansökt om tillståndet skyldig att bekosta de kompensationsåtgärder som
anges i beslutet om tillstånd.
Första stycket gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att kräva att
sökanden skall stå för kostnaderna. Vid avvägningen skall särskilt beaktas det
allmänintresse som avses i 29 § första stycket 2. Lag (2001:437).
29 b § Frågor om tillstånd enligt 28 a § prövas av länsstyrelsen i det län där
det berörda området finns.
För en verksamhet eller åtgärd som omfattas av tillståndsplikt eller dispensprövning till följd av bestämmelserna i 9 kap. eller 11-15 kap. skall dock frågan
om tillstånd enligt 28 a § prövas av den myndighet som prövar den andra tillståndsfrågan eller dispensen.
Innan myndigheten meddelar sitt beslut, skall den länsstyrelse som avses i första stycket beredas tillfälle att yttra sig. Lag (2001:437).

2. aiheuta suojeltavaksi tarkoitetun lajin tai lajien altistumista häiriölle, joka
merkittävällä tavalla voi vaikeuttaa lajin tai lajien säilymistä alueella. Laki
(2001:437).
29 § Huolimatta 28 b §:n määräyksistä voidaan lupa 28 a §:n nojalla myöntää, jos
1. jos vaihtoehtoisia ratkaisuja ei ole
2. toiminta tai toimenpiteet on pakko suorittaa yleisen edun kannalta pakottavista syistä ja
3. ryhdytään menetettyjen luonnonarvojen kompensoimiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin niin, että pyrkimys suojella kyseistä aluetta voidaan kuitenkin
tyydyttää.
Päätös ensimmäisen momentin nojalla annetusta luvasta voidaan antaa vain
hallituksen suostumuksen jälkeen. Laki (2001:437).
29 a § Jos lupa annetaan hallituksen suostumuksen jälkeen 29 §:n nojalla, on
luvanhakija velvollinen kustantamaan ne kompensointitoimenpiteet, jotka lupapäätöksessä määrätään.
Ensimmäinen momentti pätee siinä laajuudessa, jota hakijan vastattavaksi vaadittavista kustannuksista ei voi pitää kohtuuttomana. Harkinnassa on erityisesti
otettava huomioon 29 §:n 1 momentin 2. kohdassa. Laki (2001:437).
29 b § Lupaa koskevat kysymykset 28 a §:n nojalla tutkitaan kyseisen alueen
läänin lääninhallituksessa.
Toiminnalle tai toimenpiteille, jotka sisältävät 9 luvun tai 11-15 luvun määräyksistä johtuvia lupavelvoitteita tai poikkeusharkintaa, tutkii kuitenkin 28 a §:n
lupakysymyksen toista lupakysymystä tai poikkeusta tutkiva viranomainen.
Ennen kuin lupaviranomainen antaa päätöksen tiedoksi, on ensimmäisessä
momentissa tarkoitetulle lääninhallitukselle varattava tilaisuus lausua asiassa.
Laki (2001:437).
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3.11.8 Naturtyper och arter
Torne – Muonioälvs vattenområde (FI301912, SCI), Finland
Av Torne-Muonio älvs Natura 2000-område hör cirka 70 procent
till den boreala och 30 procent till den alpina
zonen, och det ligger inom områden tillhörande kommunerna Enontekis, Kittilä, Kolari, Muonio, Pello, Torneå och
Övertorneå (Figur 3-65). Natura 2000-området omfattar vattendragen Torne och Muonio älv, markområdena kring älvarna ingår inte i skyddsområdet. Skyddsområdet ligger vid riksgränsen mellan sverige och finland, och vattendragen som ingår i
Natura 2000-området är vissa en del av avrinningsområden i
både Finland och Sverige.
Natura-området är skyddat i enlighet med habitatdirektivet
(SCI) och områdets naturvärden baseras på bilaga I (naturtyper)
och bilaga II (arter) till habitatdirektivet. Torne älvs-Muonio älvs
avrinningsområde är även skyddat med stöd av vattendirektivet.
Naturtypen Fennoskandinaviska naturliga älvleder omfattar
100 % av Natura 2000-området. Finländska myndigheter har
klassat det ekologiska tillståndet i älven som gott (vid klassificeringen använd används omdömena utmärkt, god, nöjaktig,
försvarslig, dålig). I motsatts till Sverige har Finland fått undantagstillstång från kraven på specialskyddsområden i bilaga II till
habitatdirektivet. Detta innebär att laxen inte är fredad inom de
finska Natura 2000-områdena, även om laxen och andra viktiga fiskslag nämns som indikatorer på bra vattenkvalitet inom
Natura-området Torne-Muonioälvs vattenområde. Torne älvsMuonio älvs avrinningsområde utgör också livsmiljö för uttern.
Uttern upptas bland arterna i bilagor II och IV(a) till habitatdirektivet. I Finland klassas uttern inte tillhöra de utrotningshotade
arterna, men den har klassat tillhöra de arter vars bestånd skall
följas upp i hela landet (NT).

Torne och Kalix älvsystem (SE0820430, SCI), Sverige
Torne älv och Kalix älv (Figur 3-65) bildar tillsammans ett av
Europas största vattensystem som inte har reglerats för att utnyttjas för produktion av vattenkraft. Älvsystemet bildar också ett av de mest förgrenade vattendragen i världen. Området
utgör ett viktigt lekområde för lax och öring, och laxen hör till
arterna i bilaga II till habitatdirektivet som ligger till grund för
skyddandet av Natura 2000-området. Av älvsystemet ligger 40
% inom den alpina zonen och 60 % inom den boreala zonen.
Torne älv tar sin början i sjön Torneträsk. Endast älvfårorna, inga
strandområden, ingår i Natura 2000-området, med undantag
för älven Könkämäjoki.
Natura 2000-området skyddas med stöd av habitatdirektivet (SCI) och områdets naturvärden grundar sig på bilaga I (arter) och bilaga II (naturtyper) till habitatdirektivet. Naturtypen
Fennoskandinaviska naturliga älvleder omfattar 100 % av Natura
2000-området. Av arterna i bilaga II till habitatdirektivet påträffas utter, stensimpa, lax, flodpärlmussla, stenflodtrollslända och
venhavre. Älvarna utgör viktiga flyttrutter för många flyttfåglar
och olika öar i älvarna utgör viktiga häckningsplatser för fåglar.
Lax, utter och sten-simpa uppträder både i den alpina och i den
boreala zonen.
Niesaselkä (FI1300706, SCI), Finland
Natura 2000-området i Niesaselkä är skyddat i enlighet med
habitatdirektivet och ligger ungefär 2 kilometer sydost om
Rautuvaaraområdet. Niesaselkä omfattas även av skyddsprogrammet för gammelskogar (AMO120248). Områdets skogar
är 150–200 år gamla barrskogar, med speciellt rik förekomst av
sälg. Inom området förekommer även några gamla aspdungar.
Naturtyper listade i bilaga I till habitatdirektivet presenteras
i följande tabell (Tabell 3-71). Tre naturtyper skall i första hand
skyddas; EU har speciellt ansvar för skyddande av dessa naturtyper. Inom Natura 2000-området har inga observationer av arter
i bilaga II till habitatdirektivet gjorts, men inom området finns förekomster av många utrotningshotade kärlväxter och svampar.

Tabell 3‑71. Naturtyper upptagna i bilaga I till habitatdirektivet som förekommer i Niesaselkä Natura-område, *prioriterade naturtyper.

Naturtyp
Oligotrofa-mesotrofa sjöar
Små åar och bäckar
Myrar och strandmyrar
Källor och källkärr
Sankmarker
Aapamyrar
Silikatberg
Borealiska naturskogar
Lundar
Beskogade kärr
Ingen naturtyp
Totalt
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Kod
3130
3260
7140
7160
7230
7310*
8220
9010*
9050
91D0*
-

Prioriterade
naturtyper, ha
<1
<1
21
<1
2
382
<1
1324
3
40
188
1962

Övriga naturtyper inom samma helheter
som prioriterade naturtyper, ha

<1

110
111

3.12 Konsekvenser för markanvändning, bebyggelse och detaljplanering
Markanvändning
En förändrad markanvändning påverkar ett område som är viktigt för skogsbruk och renskötsel,
men mindre viktigt för turism och reakreation. Mark- och fastighetsförvärven kommer att ha
en tillfällig effekt på markanvändningen, i mest betydande utsträckning för byn Hannukainen
och fritidsboendet vid och utnyttjandet av ån Äkäsjoki för rekreationsändamål. Konsekvensen
är stor inom gruvdistriktets område, och mildras på längre avstånd. Totalt sett kan konsekvensen anses vara betydande.
Bebyggelse
När det gäller konsekvenser för den byggda miljön i byn Hannukainen, före begränsande
åtgärder, så kan denna anses betydande. De lindrande åtgärder och ersättningsåtgärder som
Northland har utvecklat kommer dock att mildra största delen av effekterna, och efter kompensationen kan konsekvenserna anses vara måttliga.
De olika alternativen för anrikningssandsbassängen i Rautuvaara (VE1B och VE4) påverkar
knappt överhuvudtaget den byggda miljön, eftersom området för de planerade bassängerna
för anrikningssand redan i detta skede utgör område för deponering av anrikningssand och
det inte finns någon bosättning i närheten.
Planläggning
Alternativen 1A, 1B och 4 är i enlighet med landsskapsplanen. Alternativet 1C förutsätter en
ändring i landskapsplanen.
Alla projektalternativ förutsätter på samma sätt uppgörande av en generalplan. Gränser och
innehåll i generalplanen är olika för de olika alternativen. Alternativ 1A samt eventuellt alternativ 1B och 1C förutsätter en delgeneralplan för både Muonio och Kolari. VE4 förutsätter en
delgeneralplan endast för Kolari.
Grundandet av en gruva och gruvverksamheten förutsätter inte att en detaljplan uppgörs
för området. Dock förutsätter produktion och byggande av kontor och lagerbyggnader att en
detaljplan för industriområdena i Hannukainen och Rautuvaara uppgörs. En detaljplan är också
nödvändig för att kunna ändra strandplanering som är i kraft inom områden som ingår i gruvbrottets säkerhetsområden.

3.12.1 Konsekvensorsakare
Projektets planerade åtgärder orsakar ändringar i markanvändning, den byggda miljön, samt förutsätter ändrad planläggning eller utvidgad såda. Tillträdet till gruvområdet begränsas
med t.ex. stängsel. Markförvärv, och byggande av industriområden, avfallshanteringsanläggningar och infrastruktur kommer
att ändra markanvändningen i området och skapa nya byggda
miljöer.
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3.12.2 Konsekvensområde
Hannukainenområdet
Verkningsområdet i Hannukainen-området definieras på basen av områdesbegränsningarnas (staket) omfattning, omfattningen av skyddsområden och omfattningen på eventuella
ändringar i landskapsplan, generalplan och detaljplan.
Rautuvaaraområdet
Verkningsområdet i Rautuvaaraområdet definieras på basen
av områdesbegränsningarnas (staket) omfattning, omfattningen av skyddsområden och omfattningen på eventuella ändringar i landskapsplan, generalplan och detaljplan.
Juvakaisenmaaområdet
Verkningsområdet i Juvakaisenmaaområdet definieras på
basen av områdesbegränsningarnas (staket) omfattning, omfattningen av skyddsområden och omfattningen på eventuella
ändringar i landskapsplan, generalplan och detaljplan.

3.12.3 Använda bedömningsmetoder och material
Bland metoderna som utnyttjats ingår:
• Bedömning av gällande markanvändning och detaljplanering
• Kartläggning av bostadsbyggnader, affärsutrymmen och
fritidsfastigheter
Följande information och databaser har använts vid utvärderingen:
• Topografiska kartor, flygfotografier o.s.v.
• Oiva-databasen
• Information insamlad i området, bl.a. fotografier
• Projektplanerna gällande Hannukainen
• fältbesök

3.12.4 Konsekvensobjekt
Hannukainenområdet
Markanvändning
Nuvarande markanvändning
i
Hannukainenområdet är huvudsakligen skogsbruk
och
renskötsel.
Lokalbefolkningen, och i någon mån även turister, utnyttjar även
skogen för rekreation och periodvis insamling av naturprodukter inom ramen för allemansrätten. Områdena kan fritt utnyttjas, med undantag för det gamla gruvområdet. Invid Äkäsjoki i
byn Hannukainen finns permanenta fastigheter och fritidsfastigheter samt även några affärsverksamheter med anknytning
till turism. På det nuvarande gruvområdet i Hannukainen finns
två dagbrott, stenbrotten i Laurinoja och Kuervaara, ett område för sidosten samt närliggande områden som utnyttjats som
en del av gruvan. Krossverket som producerar grus är beläget
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på det gamla området för sidosten. Regionväg 940 går invid
ån Äkäsjoki.
Byggd miljö
Existerande byggd miljö utgörs av permanenta fastigheter i
byn Hannukainen, fritidsbostader invid ån Äkäsjoki samt av regionväg 940.
Planläggning
En gällande landskapsplanen, liksom även generalplanen,
finns för hela Hannukainenområdet. Fritidsbostäderna invid ån
Äkäsjoki finns detaljerat beskrivna i strandplanen för Äkäsjoki.
Rautuvaaraområdet
Markanvändning
Den nuvarande
markanvändningen
i
Rautuvaara utgörs närmast av
gammal gruvinfrastruktur.
Området utgör en del av renarnas betesmarker, en del av den
existerande bassängen för anrikningssand medräknad. Renarna
samlas vid den gamla bassängen för anrikningssand speciellt
under insekttider på sommaren för att kunna komma undan
mygg och knott. Lokalt boende och turister utnyttjar de omkringliggande skogarna under sin fritid och för säsongvis insamling av naturprodukter, och dessa är fritt tillgängliga. På det nuvarande gruvområdet i Rautuvaara finns två dagbrott, industribyggnader, närliggande områden som används som en del av
den existerande bassängen för anrikningssand och närliggande
områden som används som en del av gruvan. Järnvägen från
Kolari har sin slutpunkt på Rautuvaaraområdet.
I den nordöstra delen av bassängen för anrikningssand i
Rautuvaara finns ett avloppsreningsverk där man renar avfallsvatten från Äkäslompolo- och Ylläsjärviområdet. En ombyggnad av anläggningen är under planering.
Den byggda miljön
På Rautuvaaraområdet finns ingen permanent eller fritidsbosättning. Den byggda miljön utgörs av övergivna gruvbyggnader, vägsystemet och av järnvägen Kolari-Rautuvaara.
Planläggning
Landskapsplanen gäller för hela Rautuvaaraområdet. I landsskapsplanen är Rautuvaaraområdet delvis område för samhällsteknisk service och delvis för gruvverksamhet.
För delar av Rautuvaaraområdet finns en gällande generalplan. För området där fabriksverksamheter är placerad finns ingen i kraft varande generalplan.

Juvakaisenmaaområdet

3.12.6 Konsekvensobjektets känslighet

Markanvändning
Juvakaisenmaaområdet är ett skogs- och träskområde som huvudsakligen utnyttjas för skogsbruk
och periodvis av lokalt boende och turister för insamling av naturprodukter.

Påverkningsobjektets känslighet bestäms av nuvarande markanvändning, typ av och omfattning på byggd miljö samt av
eventuellt existerande lanskaps-, general- och detaljplaner
(Tabell 3-73). Då kriterierna definieras skall expertkunskap och
tilläggsobservationer beaktas.

Den byggda miljön
Inom Juvakaisenmaaområdet finns ingen byggd miljö.
Detaljplanering
I landskapsplanen har markanvändningen för Juvakaisenmaa
inte definierats.

3.12.5 Konsekvensområdets storlek
Storleken på påverkan av ändrad markanvändning definieras
på basen av arten av, samt omfattningen, utsträckningen och
reversibiliteten på förändringen. Storleken av påverkan på den
byggda miljön definieras genom att jämföra omfattningen på
förändringen mot omfattningen på och typen av nu byggd miljö.
Storleken på förändringarna i planerna för projektområdet beror bland annat av nivån på de nuvarande planerna.
Ändringar i detaljplaner uppskattas få större effekter än ändringar i lanskapsplanen. De kriterier för storleken på påverkan
som används vid bedömningen finns presenterade nedan i tabell 3-72.
Kompletterande synpunkter och expertkunskap har beaktats
vid fastställandet av kriterierna i tabellen.
Tabell 3‑72. Kriterier för konsekvensernas storleksklasser som använts vid bedömningen.

Liten

Medelstor

Stor

Är till nackdel för aktuell markanvändning, eller kvaliteten på markanvändning har försämrats.

Stor nackdel för områdets nuvarande markanvändning eller så har kvaliteten på markanvändningen sjunkit markant.

Den nuvarande markanvändningen på området är
inte längre möjlig.

Den nuvarande byggda miljön har något förändrats, utveckling begränsas.

Nuvarande byggda miljö har förändrats, utvecklingen har avstannat.

Verksamheten är i linje med eller avviker något från nuvarande planering på lanskaps-, general- eller detaljplanenivå.

Verksamheten avviker tydligt från nuvarande
planering på landskaps-, general- eller detaljplanenivå.

Förändring, olägenheten är kortvarig, under fem år.

Förändring, nackdelen är övergående, under
högst 30 år.

Den nuvarande byggda miljön bortskaffas, utvecklingen upphör bestående.
Verksamheten strider mot nuvarande planläggning på landskaps-, general- eller detaljplanenivå.
Förändring, nackdelen är långvarig, över 30 år.
Ursprunglig markanvändning återkommer inte.

Tabell 3‑73. Kriterier för känslighet som beaktas vid bedömningen.

Definiering av känslighet

Låg

Medelstor

Hög

Markanvändning

Skogsbruk, rekreation, allemansrätt,
periodisk insamling av naturprodukter

Stark turism, renskötsel,
vägar

Naturpark, betydande markanvändning relaterad till turism

Byggd miljö

Industriområden, fabriker

Fritidsbosättning

Fast bosättning

Detaljplanering

Landskapsplan i bruk

Generalplan i bruk

Detaljplan i bruk
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3.12.7 Konsekvensbedömning
3.12.7.1 Konsekvenser för markanvändningen
Hannukainenområdet och transportkorridoren
Alternativen 1A-1C och 4

Hannukainenområdet inhägnas. På detta sätt hindras åtkomst av ett område som tidigare
främst utnyttjades för skogsbruk och renskötsel.
Sidostensområden, industriområdet och annan infrastruktur
kommer att ändra markanvändningen. Förändringsområdet
kommer att vara större i alternativ 1A och påverkan därmed
mera betydande speciellt med tanke på renskötsel.
Markanvändningen runt nu existerande stenbrott kommer
långt att vara den samma i den planerade som i den tidigare
gruvverksamheten.
Grundande av en skyddszon på Hannukainenområdet förutsätter att permanenta och fritidsfastigheter samt affärsfastigheter förvärvas för tid som gruvverksamhet skall bedrivas.
Objekten för ändringar är byn Hannukainen och fritidsbosättning invid ån Äkäsjoki på ett avstånd av ungefär en kilometer
från gruvans dagbrott. Vad gäller stenbrott och områden för
sidosten är ändringen av markanvändningen permanent. Det
nuvarande skogsområdet ändras till att utgöra gruvområde. Då
gruvverksamheten har avslutats skall projektområdet återställas
i enlighet med nedläggningsplanen. Markanvändningen efter
detta avviker på ett betydande sätt från den nuvarande markanvändningen. Den omedelbara omgivningen kring stenbrotten i Hannukainen och Kuervitikko kommer att genomgå bestående förändringar när det gäller markanvändning och eventuellt i form av långvarigt begränsat tillträde, i form av t.ex. staket.
I gruvområdets omgivning kommer förändringarna i markanavändning i skyddszonen att vara långvariga, men tillfälliga, och vara i 10–30 år. Markanvändningen i skyddszonen kan
återgå till nuvarande huvudsakliga användningsändamål. När
skyddszonen inte längre behövs, planläggs områdets markanvändning och man detaljplanerar på nytt.
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Förändringar
i
mark användning
i
Hannukainenområdet kan anses påverka ett vitt område, och påverkar främst lokalt boende, ägare till fritidbostäder, renskötare samt lokala affärsidkare. Konsekvenserna
kan anses vara betydande.
Trafikkorridorens effekt begränsas till ett litet område,
men kan försvåra renskötseln på området via barriäreffekt. Transportkorridorens konsekvenser på markanvändningen kan således anses måttliga.
För projektalternativen ALT 1B och 1C samt ALT 4 är påverkan
i gruvområdet i Hannukainen betydligt mindre, speciellt inom
Muonio kommuns område, än i alternativet ALT 1A. I ALT1A och
i viss mån även i ALT1B och 1 C skulle man bli tvungen till ändrad
markanvändning även inom Muonio kommuns område. ALT4
är planerat på basen av VE1-alternativet och innebär många fördelar gällande markanvändning jämfört med de andra alternativen:
• Renskiljningsplatsen nära kommungränsen blir utanför
gruvområdet.
• Området som inhägnas för gruvverksamheter är mindre
än för de andra alternativen.
• Gruvområdet är till ytan mindre och även området som
skall generalplaneras är mindre jämfört med övriga alternativ.

Rautuvaaraområdet

3.12.7.2 Konsekvenser för den byggda miljön

Alternativ 1A, 1C

Hannukainenområdet och transportkorridoren

I alternativen 1A och 1C,
kommer ett område omfattande ungefär 10–20 hektar
skog invid
järnvägen att ändras till industriområde. Den nuvarande bassängen för anrikningssand och markanvändningen inom gruvområdet i Rautuvaara ändras inte. Konsekvensen
bör anses vara ringa.
Alternativ 1B, 4
Markanvändningen inom nuvarande
bassäng för anrikningssand förblir den
samma för alternativ 1B och 4. Den nya
bassängen för anrikningssand är i huvudsak belägen ovanpå den nuvarande
bassängen. Det markområde som det föreslagna området för
anrikningssand, och övriga avfallsområden, kräver, överskrider i
viss mån omfånget på nuvarande bassäng för anrikningssand.
Utvidgningsområdet utgör skogsbruks- och renskötselområde.
Ett inhägnande av området för anrikning hindrar tillträde till
området.
Avfallsvattenreningsverkets verksamhet och utvidgning är möjlig. Det bör säkras att renat avfallsvatten
kan ledas vid sidan av området för anrikningssand.
Ändringen i markanvändning har uppskattats långvarig.
Ändringarna i markanvändning inom området för anrikningssand i Rautuvaara kan anses små, eftersom den nya markanvändningen till stora delar är av sammas lag som den tidigare
gruvrelaterade markanvändningen.
I alternativ 4 byggs även ett anrikningsverk och andra
industrianläggningar på Rautuvaaraområdet. Således
skapas ett betydande industriområde på området.
Det är beläget på ett skogsbruksområde mellan landsvägen
och järnvägen. Området kan även användas för att anrika malm
från andra gruvor. Förändringen är således långvarig och konsekvenserna kan anses vara betydande.
Juvakaisenmaaområdet
Alternativ 1C
Den nuvarande markanvändningen i
Juvakaisenmaa är huvudsakligen skogsbruk. Etablering av en inhägnad bassäng
för anrikningssand på området ändrar planläggningen till
avfallshantering och industriell verksamhet och
begränsar samtidigt tillträdet för det periodiska insamlandet av naturprodukter och för utnyttjande i rekreationssyfte. Utnyttjandet av området är inte omfattande och
förändringen är tillfällig, vilket skulle indikera en måttlig konsekvens.

Alternativen 1A-1C och 4

Grundande
av skyddszoner och Northlands förvärv av bostadsbyg g nader, affärs- och fritidsfastigheter (Tabell 3-74) på ifrågavarande område kommer att påverka den byggda miljön. Byggandet
av centralindustriområdet kommer skapa en ny byggd miljö
som inte tidigare har funnits på området. Förändringarna kommer att vara långvariga, men inte irreversibla, och bestå i 10–30
år. Påverkan kan anses betydande. De mildrande och kompenserande åtgärder som Northland utvecklat kommer dock att
mildra största delen av effekterna, och efter kompensationerna
kan konsekvenserna anses måttliga.
Tabell 3‑74. Antalet bostadsbyggnader, affärslokaler och tomter i närheten av
projektområdet (Northland Mines Oy 2013).

Fastigheter som skall förvärvas
Bostader för fast boende
Fritidsfastigheter
Affärsfastigheter
Detaljplanerade obyggda tomtfastigheter

St.
11
35
6
42

Byggandet av transportkorridoren skapar ett nytt element,
av typ byggd miljö, i omgivningen. Inga fastigheter är belägna i korridoren. Förändringen är tillfällig, för ungefär 20 år.
Transportkorridorens konsekvenser på den byggda miljön kan
anses vara ringa.
Rautuvaaraområdet
Alternativen 1A-1C och 4

De nuvarande industribyggnaderna blir kvar på sina
gamla platser
och i närheten av järnvägen Rautuvaara – Kolari kommer att
byggas ett nytt industriområde på ungefär 10 – 20 hektar, beroende på alternativ. I närheten av Rautuvaaraområdet finns inga
bostadsbyggnader. Konsekvenserna på den byggda miljön kan
anses ringa.
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Juvakaisenmaaområdet
Alternativ 1C
Rörsystemet till hanteringsområdet för
anrikningssand i Juvakaisenmaa kommer att följa regionväg 940, vilket indikerar att förändringen blir liten. På området för anrik ningssand, som är beläget långt från exister a n d e
byggnader och konstruktioner, kommer
inga betydande byggnader eller konstruktioner att byggas, vilket visar på att konsekvenserna kommer att bli ringa.
3.12.7.3 Konsekvenser för planläggningen
Hannukainenområdet (ALT1A-C och 4)
Planerade åtgärder
för
Hannukainenområdet är i
samtliga alternativ i enlighet med
landskapsplanen, med undantag för alternativ 1C (Bild 3-67). För området uppgörs en delgeneralplan för gruvområdet i Hannukainen och en detaljplan
för gruvindustriområdet (alternativen 1A, 1B, 1C och 4).
En detaljplan uppgörs för stranddetaljplaneområdet med fritidsfastigheter invid Äkäsjoki, med vilken markanvändningen
planläggs på nytt för att möjliggöra byggandet av en skyddszon.
• I ALT1A skulle bassängen för anrikningssand sträcka sig
till Muoniosidan, av vilket skäl man även skulle behöva
uppgöra en delgeneralplan på Muonio kommuns sida.
Eventuellt borde även i alternativen 1B och 1C en delgeneralplan uppgöras för Muoniosidan.
• I alternativ 4 behöver område för vilket generalplan skall
utformas inte sträcka sig till Muoniosidan.
• ALT 4 är långt i enlighet med alternativ 1B, i VE 1B är industriområdet i Hannukainen större än i alternativ ALT 4,
eftersom här även ett anrikningsverk ingår.
• I ALT 4 blir flygfältsområdet utanför område för vilket generalplan skall utformas.
• I ALT 4 är det område i Hannukainen för vilket generalplan skall uppgöras mindre än för de andra alternativen.
• I ALT 4 blir renskiljningsplatsen i norr utanför område för
vilket generalplan skall utformas.
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Rautuvaaraområdet (ALT1A-C ja 4)

De planerade
åtgärderna för
Rautuvaaraområdet är i
alla alternativ i
enlighet med landskapsplanen. I alternativen
1B och 4 är bassängen för anrikningssand delvis placerad på
området för samhällsteknisk försörjning (ET), men trots förändringen kan avloppsreningsverkets verksamhet fortsätta. Den
delgeneralplan för Hannukainen som skall utarbetas kommer
även att innefatta Rautuvaaraområdet. För det industriområde
som planeras i Rautuvaara förutsätts för samtliga alternativ en
detaljplan. I VE4 är industriområdet i Rautuvaara större, eftersom
i detta alternativ även ett anrikningsverk har placerats i
Rautuvaara.
• I generalplanen anvisa nya järnvägsförbindelser som
verkställer landskapsplanen.
• Industriområdet i Rautuvaara detaljplaneras till de delar
som bebyggs (området invid vägen).
• I generalplanen anges även rörledningar och nuvarande
avloppsreningsverk.
Juvakaisenmaaområdet (ALT1C)
Landskapsplanen upptar inte Juvakaisenmaa som
gruvområde. Om detta alternativ väljs, måste landskapsplanen ändras och utvidgas för att omfatta en
placering av en bassäng för anrikningssand. En generalplan behövs även för denna plats, men ingen
detaljplan.
• I detta skede sträcker sig område för vilket delgeneralplan bör utarbetas inte ända till Juvakaisenmaa.

Hannukaisen alue
VE 1a, 1b, 1c ja 4

Rauruvaaran alue
VE 1b ja 4

Juvakaisenmaan alue
VE 1c

Bild 3‑67. Gällande landskapsplan för projektområdet och placeringen av olika projektalternativ.
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