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1 Inledning 
Kaunis Iron AB har under 2018 påbörjat verksamhet vid Tapuligruvan och Kaunisvaara 
anrikningsverk utanför Kaunisvaara, 20 km norr om Pajala i Norrbottens län (Figur 1).  
 

 

 
Figur 1. I utkanten av Kaunisvaara, cirka 20 km norr om Pajala, ligger Tapuligruvan som 2018 öppnats på nytt. Området 
där gruvverksamhet bedrivs är ungefär 900 ha stort (inom svart streckad linje i nedre kartan). 

 
Planer finns på en utvidgning av gruvverksamheten vid Tapuligruvan med brytning av 
järnmalmsfyndigheterna vid Sahavaara, Palotieva och Tapuli. Som en del av Kaunis Iron 
AB:s kommande ansökan om nytt miljötillstånd har ett antal miljöundersökningar utförts 
i området kring Kaunisvaara och Tapuli gruva.  
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På uppdrag av Golder Associates AB har Pelagia Nature & Environment AB och Calluna 
AB fått i uppgift att utföra häckfågelinventering inom ett 110 km2 stort inventeringsområde 
vid gruvområdet och Kaunisvaara (Figur 2). Inventeringsområdet omfattade delvis 
påverkad mark och mark som kan komma att påverkas vid en fortsatt gruvutvidgning. 
Inventeringen utfördes i slutet av maj och i mitten av juni 2019. 
 

 
Figur 2. Kartan visar inventeringsområdet (grönstreckad linje) där häckfågelinventeringen utfördes i maj och juni år 
2019. Svartstreckad linje visar Tapuli gruvområde med anrikningsverk och sandmagasin.  

 
Syftet med inventeringen var att samla in bakgrundsinformation om förekomst och 
utbredning för ett antal prioriterade häckande fågelarter. Urvalet av arter baserades på tre 
huvudfaktorer som inkluderade fågelarter som är: (1) listade i artskyddförordningen 
(Svensk författningssamling 2007), (2) rödlistade (Gärdenfors 2015), (3) och/eller arter som 
har en vikande populationsstorlek regionalt och nationellt. Urvalet utmynnade i totalt 32 
arter som ingick i utredningen (Tabell 1). 
 
Resultaten från inventeringarna kommer att användas som bakgrundsinformation i en 
större artskyddsutredning, vilken utgör en del av den fortsatta tillståndsprocessen för den 
planerade gruvverksamheten. Artskyddsutredningen kommer att omfatta prioriterade 
växt-, djur- och fågelarter som kommer att analyseras tillsammans med relevanta 
vegetations- och miljövariabler. 
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Revirhävdande och sjungande/spelande skogshöns, ugglor och hackspettar har tidigare 
under år 2019 (25 mars till den 9 maj) inventerats inom samma område (Pelagia 2019). 
Några observationer av skogshöns, ugglor och hackspettar som noterades i samband med 
häckfågelinventeringen kommer även att redovisas i föreliggande PM. Förutom de 
prioriterade fågelarterna så noterades även alla andra förekommande vanliga sjungande 
och/eller revirhävdande fåglar.  
 
Tabell 1. Listan visar de 32 prioriterade fågelarterna som ingick i utredningen. Spelande och revirhävdande skogshöns, 
ugglor och hackspettar har även inventerats under perioden mars till maj år 2019 inom samma inventeringsområde 
(Pelagia 2019).  

Artnamn Rödlistan 2015 Artskyddsförordningen 

Blå kärrhök NT X 

Blåhake   X 

Brushane VU  

Buskskvätta NT   

Dvärgsparv VU  

Grönbena   X 

Hökuggla  X 

Jorduggla   X 

Lappmes VU  

Lappuggla NT X 

Mindre hackspett NT  

Nordsångare EN   

Orre  X 

Ortolansparv VU X 

Pilgrimsfalk NT X 

Pärluggla   X 

Slaguggla  X 

Smålom NT X 

Sparvuggla  X 

Spillkråka NT X 

Stenfalk  X 

Stjärtand VU   

Storspov NT  

Sångsvan   X 

Sädgås NT X 

Sävsparv VU   

Tajgablåstjärt EN  

Tjäder   X 

Trana  X 

Tretåig hackspett NT X 

Videsparv VU X 

Ängspiplärka NT X 

 

2 Bakgrund och genomförande 
Inventeringsområdet omfattar ett ca 110 km2 stort område bestående av Tapuli 
gruvområde, våtmarker, skog och vatten. Altituden i inventeringsområdet varierar från 
160 m över havet vid Kaunisjärvi till berget Sahavaara med 244 m över havet. Tapuli 
gruvområde omfattar ca 900 ha och innefattar bland annat dagbrott, anrikningsverk, sand- 
och klarningsmagasin samt vägar. Inventeringsområdet ligger i ett relativt flackt 
moränterränglandskap bestående av vidsträckta våtmarker med insprängda barr- och 
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lövskogspartier samt skogsmark. Inom området finns sjöarna Kaunisjärvi, Ruttijärvi, 
Vähäjärvi, Tolppajärvet, Haukijärvet och Salmijärvet samt vattendragen Kaunisjoki, 
Aareajoki, Mellajoki, Patojoki och Suksijoki. Kaunisjoki avvattnas nedströms till 
Muonioälven som rinner ihop med Torneälven sydost om Pajala.  
 
Inventeringsområdet är beläget i ett mycket stort våtmarkskomplex bestående av fyra stora 
våtmarker; Kokkovuoma, Tapulivuoma, Ahvenvuoma och Salmivuoma (se Figur 2). 
Landskapsbilden vid gruvan karakteriseras av stora blöta öppna myrar med trädklädda 
myrholmar. Våtmarkerna är variationsrika myrområden bestående av topogena kärr 
(plana till svagt sluttande) med mjukmattemyrar som har en variation av öppna stora 
strängflarkkärr, strängblandmyr, blandmyr, trädbevuxen våtmark, källkärr, gölar och 
småtjärnar. Speciellt inom Ahvenvuoma och Salmivuoma finns det ett flertal större och 
mindre tjärnar (Figur 3).  
 

 
Figur 3. Större tjärn i nordvästra delen av Salmivuoma. Bilden är fotograferad den 16 juni 2019. 

 
Fastmarken inom inventeringsområdet är bevuxen med tall- och granskog med en relativt 
stor variation i lövinslag (glasbjörk, gråal, asp och sälg) samt insprängda mindre myrar. 
Överlag dominerar tallskog och då främst på mager torr mark eller på och kring 
myrmarker.  
 
Grandominerade bestånd finns mestadels i fuktdråg, sumpskogar, terrängsvackor och 
kring vattendrag (Figur 4). Skogen är till största del brukad med unga (30- till 70-åriga) 
tallbestånd, men åldern varierar med allt från nyplanterade bestånd till drygt hundraåriga 
skogar. Nyupptagen hyggesmark finns på relativt stor andel av skogsmarken inom 
området. På ett flertal ställen i avverkade bestånd har enstaka eller grupper av tall lämnats, 
vilka ofta är ca 120–150 år gamla. 
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Figur 4. Äldre granskog längs Suksijoki. 

 
Fältinventeringen utfördes den 28–31 maj samt den 13–17 juni av inventerare från Pelagia 
Nature & Environment AB och Calluna AB (Tabell 2). 
 
Tabell 2. Det var sju olika inventerare från Pelagia Nature & Environment samt Calluna AB som utförde 
fältinventeringen i maj och/eller juni. 

Namn Företag  28–31 maj  13–17 juni 

Jörgen Olsson Pelagia Nature & Environment x x 

Ulf Sperens Pelagia Nature & Environment x x 

Anna Sundelin Pelagia Nature & Environment x  
Dag Österlund Pelagia Nature & Environment x  
Mattias Edman Pelagia Nature & Environment  x 

Olof Rosenqvist Calluna AB x x 

Erik Edvardsson Calluna AB x   

 
Inventeringen utfördes längs 17 delsträckor (fågelrutter) om totalt 167 km (Figur 5, Tabell 
3). En viktig förutsättning vid valet av inventeringsmetod och inventeringsupplägg var att 
den ska vara möjlig att upprepa vid framtida inventeringar.  
 
Inventeringsrutterna bestämdes utifrån tre grundkriterier: 
 

(i) Rutterna placerades först ut efter ett fast 2 x 2 km rutnät  
(ii) Rutterna justerades så att respektive rutt skulle följa större vattendrag som 

exempelvis Aareajoki, Kaunisjoki och Patojoki  
(iii) Rutterna skulle även passera lämpliga sjöar och gammal/äldre skog dock utan att 

avvika allt för mycket från 2 x 2 km rutnätet 
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Figur 5. Inventeringsområdet med de 17 (270–287) fågelrutterna (rödstreckade linjer). Rutnätet har storleken 2 x 2 km 
och rutterna följer förutom rutnätet, större vattendrag och gammal/äldre skog. Svartstreckad linje visar Tapuli 
gruvområde. 

 
Tabell 3. Tabell med de 17 fågelrutterna samt längd (km) som inventerades. 

Fågelrutt Inventerad sträcka (km)   Fågelrutt Inventerad sträcka (km) 

270 9.5  279 5.7 

271 11.3  280 9 

272 10  282 10.1 

273 12.5  283 7.4 

274 10.4  284 10.2 

275 12.1  285 9.3 

276 12.6  286 9.7 

277 9.1  287 7.4 

278 10.5       

 
Några delsträckor fick även justerad sträckning på grund av besvärliga vattenförhållanden 
som exempelvis mycket blöta våtmarkspartier vid Kokkovuoma i nordvästra delen av 



Häckfågelinventering i området kring Kaunisvaara, Pajala kommun, år 2019 

 10/16 
 

inventeringsområdet och i norra delen av Tapulivuoma samt på några ställen vid 
Ahvenvuoma. Rutterna har även avrundade hörn för att minimera dubbelräkning av arter 
mellan rutterna. Alla delsträckorna inventerades vid både maj- och juniinventeringarna. 
Inventeringen utfördes vanligtvis mellan klockan 04:00 och 10:00, några enstaka rutter 
påbörjades 03:40 och pågick till 10:30. Samtliga delsträckor utom rutt 273 inventerades i 
båda riktningarna, dvs inventerades rutten medsols i maj utfördes inventeringen motsols 
i juni. Utöver fågelrutterna utfördes extra fågelinventeringar av sjöarna; Kaunisjärvi och 
Ruttijärvi samt i några av de större myrtjärnarna i Kokkovuoma (Palosaajovuoma) och i 
Ahvenvuoma.  
 
Vädret var vid de flesta inventeringstillfällena bra med mestadels klart väder och svag till 
måttlig vind. Vid två inventeringsdagar i maj var det övergående lättare regn eller 
regnskurar. Temperaturen var vid alla inventeringstillfällen normal för årstiden med en 
variation mellan +2 och +18 grader. Alla observerade arter noterades: antal individer för 
respektive art, position (GPS-koordinat i SWEREF99 TM) och häckningskriterium 
modifierat efter svensk fågeltaxerings häckningskriterier (Tabell 4)  
 
Tabell 4. 13 av de 20 häckningskriterierna som användes vid häckfågelinventeringen i inventeringsområdet, 
modifierade från svensk fågelinventerings häckkriterielista.  

Kod  Häckningskriterier 

2 Arten observerad under häckningstid i lämplig biotop 

3 Spel/sång 

4 Par i lämplig häckningsbiotop 

5 Permanent revir 

6 Parningsceremonier och spel 

7 Besök av sannolik boplats 

8 Upprörd eller varnande 

10 Bobygge 

11 Avledningsbeteende 

13 Nyligen flygga ungar eller dunungar 

16 Föda åt ungar 

18 Ruvande fågel 

19/20 Bo med ägg eller ungar 

 

3 Resultat och diskussion 
Nedan följer en översiktlig resultatredovisning då föreliggande resultat senare kommer att 
ingå i en omfattande artskyddsutredning med avseende på fåglar, djur och växter.  
 
Resultat kommer att omfatta både en allmän resultatredovisning av fågelfaunan dvs. alla 
arter noterade inom inventeringsområdet samt en redovisning av de prioriterade arterna 
enligt Tabell 1. Revirhävdande och spelande hönsfågel (tjäder, orre) samt hackspettar 
(mindre hackspett, spillkråka, tretåig hackspett) har inventerats under april/maj 2019 och 
finns presenterade i en separat rapport (Pelagia 2019).  

3.1 Allmän beskrivning av fågelfaunan 
Resultaten bygger på inventeringar från 17 delsträckor (fågelrutter) inventerade under åtta 
inventeringsdagar med fyra till sex inventerare per dag. Totalt noterades 95 fågelarter, av 
dessa är 20 arter rödlistade och 19 arter finns upptagna i Artskyddsförordningen (Tabell 5). 
Några av de vanligaste arterna var bergfink, bofink, enkelbeckasin, grönbena, lövsångare, 
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rödvingetrast, sävsparv och trädpiplärka. En artnotering motsvara oftast en 
sjungande/spelande/revirhävdande individ eller ett par.  
 
Tabell 5. Statuskolumnen anger en uppskattning om hur vanlig arten varit i inventeringsområdet. Statusuppskattningen 
är gjord så att enskilda väl avgränsade observationer klassats enligt följande:  Enstaka = 1–4 observationer, Mindre 
allmän = 5–20 observationer, Allmän = 21–50 observationer och Mycket allmän fler än 50 observationer. En 
observation motsvarar i merparten av alla fall ett revir. I kolumnen Häckande, markerar ett (X) att arten bedöms vara 
häckfågel och ett (t) att arten är tillfälligt förekommande. I kolumnen Rödlistan anges om arten finns upptagen i 
Rödlistade arter i Sverige 2015 (Gärdenfors 2015) med respektive hotkategori där följande kategorier använts: NT (nära 
hotad) och VU (sårbar). En markering med ett kryss i kolumnen Artskyddsförordningen anger att fågelarten finns 
upptagen i Artskyddsförordningen (Svensk författningssamling 2007).  

Artnamn  Status Häckande Rödlistan Artskyddsförordningen 

Backsvala Allmän X NT  

Bergfink Mycket allmän X     

Björktrast Allmän X   

Blå kärrhök  Enstaka X NT X 

Blåhake Enstaka X  X 

Bläsand Enstaka X     

Bofink Mycket allmän X   

Brushane Enstaka X VU X 

Buskskvätta Mindre allmän X NT  

Bändelkorsnäbb Enstaka t     

Dalripa Mindre allmän X   

Domherre Enstaka X     

Drillsnäppa Enstaka X   

Dubbeltrast Mindre allmän X     

Duvhök Enstaka X NT  

Dvärgbeckasin Enstaka X     

Dvärgsparv Mindre allmän X VU  

Enkelbeckasin Allmän X     

Fiskgjuse Enstaka X  X 

Gluttsnäppa Enstaka X     

Gransångare Enstaka X   

Grå flugsnappare Allmän X     

Gråsiska Enstaka X   

Gräsand Enstaka X     

Grönbena Mycket allmän X  X 

Grönfink Enstaka X     

Grönsiska Mycket allmän X   

Gulärla Mycket allmän X     

Gulsparv Enstaka X VU  

Gök Allmän X     

Hussvala Enstaka X VU  

Jorduggla Enstaka X   X 

Järnsparv Enstaka X   

Järpe Mindre allmän X   X 

Knipa Mindre allmän X   

Korp Mindre allmän X     

Kricka  Mindre allmän X   

Kråka Mindre allmän X     

Kungsfågel Enstaka X VU  

Ladusvala Mindre allmän X     

Lappmes Enstaka X VU  

Lavskrika Mindre allmän X     

Ljungpipare Enstaka X  X 

Lövsångare Mycket allmän X     
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Artnamn  Status Häckande Rödlistan Artskyddsförordningen 

Mindre hackspett Enstaka X   

Mindre korsnäbb Enstaka X     

Mosnäppa Enstaka t   

Myrsnäppa Enstaka X     

Orre Mindre allmän X  X 

Pilgrimsfalk Enstaka X VU   

Ringduva Enstaka X   

Rosenfink Enstaka X VU   

Rödbena Enstaka t   

Rödhake Mindre allmän X     

Rödstjärt Mycket allmän X   

Rödvingetrast Mycket allmän X     

Salskrake Enstaka X  X 

Sidensvans Mindre allmän X     

Silvertärna Enstaka X  X 

Sjöorre Mindre allmän t     

Skata Enstaka X   

Skogssnäppa Mindre allmän X     

Skrattmås Enstaka X   

Smålom Enstaka X   X 

Småspov Enstaka X   

Sparvhök Enstaka X     

Spillkråka Enstaka X NT X 

Stenfalk Enstaka X   X 

Storspov Mindre allmän X NT  

Större hackspett Enstaka X     

Större korsnäbb Enstaka X   

Svarthakedopping Enstaka X   X 

Svartsnäppa Enstaka X   

Svartvit flugsnappare Mindre allmän X     

Sångsvan Allmän X  X 

Sädesärla Mindre allmän X     

Sädgås Allmän X NT  

Stjärtand Enstaka X VU   

Sävsparv Mycket allmän X VU  

Sävsångare Enstaka X     

Talgoxe Mindre allmän X   

Talltita Mindre allmän X     

Taltrast Allmän X   

Tjäder Allmän X   X 

Tofsvipa Enstaka X   

Tornfalk Enstaka X     

Trana Allmän X  X 

Tretåig hackspett Enstaka X NT X 

Trädpiplärka Mycket allmän X   

Varfågel Enstaka X     

Videsparv Allmän X VU  

Vigg Allmän X     

Vitkindad gås Enstaka t   

Ängspiplärka Mindre allmän X NT   

Ärtsångare Enstaka X     
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3.2 Prioriterade arter 
24 av de 32 prioriterade arterna noterades, av de åtta arterna som inte påträffades var fem 
ugglor (hökuggla, lappuggla, pärluggla, slaguggla sparvuggla), de övriga tre arterna var 
nordsångare, ortolansparv och tajgablåstjärt vilka alla är ovanliga Pajala kommun.  
 
Trana och vadare  
Med mer än 150 noteringar var grönbena en av de vanligaste förekommande arterna i 
våtmarkerna inom inventeringsområdet (Figur 6). Trana med 42 noteringar var även den 
relativt vanlig på våtmarkerna medan storspov och brushane förekom sporadiskt med 19 
respektive 5 noteringar.  
 

 
Figur 6. Kartan visar de prioriterade vadarna och trana noterade inom inventeringsområdet. Svart linje visar dagens 
utbredning av gruvområdet. En symbol motsvarar ofta en sjungande/spelande/revirhävdande individ eller ett par.  
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Tättingar 
Bland tättingarna var sävsparv med 170 noteringar den absolut vanligaste fågelarten 
(Figur 7). Den var speciellt vanlig längs med vattendrag med täta videsnår som exempelvis 
utmed Kaunisjoki, Aareajoki, Mellajoki och Suksijoki där det tidigare varit vida 
myrslåtterängar. Detta gäller även för dvärgsparv (18 noteringar) som nästan uteslutande 
förekom i närheten av vatten i flerskiktad, äldre gles sumpig granskog, ofta med stort 
lövinslag. Videsparv var även den relativt vanlig inom inventeringsorådet med 68 
noteringar. Den förekom i liknande miljöer som dvärgsparv i blöta, slutna 
barrskogsbestånd med täta videsnår både utmed vattendrag och i de stora 
våtmarkskomplexen med omväxlande öppen myr och skog/sumpskog.  
   

 
Figur 7. Kartan visar förekomst av tättingar inom inventeringsområdet. Svart linje visar dagens utbredning av 
gruvområdet. En symbol motsvarar ofta en sjungande/spelande/revirhävdande individ eller ett par.  
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Ängspiplärka noterades mest i öppen våtmark och totalt gjordes 17 noteringar. 
Buskskvätta noterades på 18 ställen och då mestadels på hyggen eller igenväxande 
odlings-/myrmark. Blåhake och lappmes noterades bara på ett ställe vardera. Inom 
inventeringsområdet har lappmes noterats på några lokaler (5–6) i samband andra 
undersökningar. 
 
Rovfåglar, sångsvan, sädgås, stjärtand och jorduggla 
Bland de prioriterade rovfågelsarterna var stenfalk vanligast förekommande med tre 
noteringar. En pilgrimsfalk noterades i de södra delarna av Tapulivuoma och en blå 
kärrhökhane stöttes i de sydvästra delarna av inventeringsområdet norr om Salmijärvet 
(Figur 8).  
 

 
Figur 8. Kartan visar noterade rovfåglar samt sångsvan, sädgås och stjärtand inom inventeringsområdet. Svart linje 
visar dagens utbredning av gruvområdet. En symbol motsvarar ofta en sjungande/spelande/revirhävdande individ eller 
ett par.  
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Sångsvan var relativt vanlig inom inventeringsområdet med 23 noteringar. Den förekom 
dels i sjöar och lugnflytande sträckor i de större vattendragen som exempelvis Suksijoki, 
Aareajoki och Kaunisjoki samt vid stora blöta partier i ett flertal av våtmarkerna inom 
inventeringsområdet. 26 noteringar av sädgås gjordes inom inventeringsområdet men det 
exakta antalet är troligtvis större. Flera av observationerna var par eller ruvande honor. 
Det förekom även ett ca 20 tal sädgäss inom området som inte verkade häcka. För att mer 
exakt kunna fastställa antalet sädgäss behövs mer riktade inventeringar, dels tidigare när 
gässen anländer till området i början utav maj och kanske även senare i samband med att 
gässen ruggar. Stjärtand noterades på tre ställen. En hona noterades vid Salmijärvet och en 
hona noterades i Haukijärvet i de västra delarna av inventeringsområdet. En 
stjärtandshane noterades vid Tapulivuoma söder om sandmagasinet. En trolig häckning 
av jorduggla noterades söder om Tapulivuoma och en jorduggla födosökte söder om 
Kaunisvaara. 
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