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1 Uppdraget 
Kaunis	Iron	AB	(KIAB)	ansöker	om	ett	nytt	tillstånd	enligt	miljöbalken	vilket	omfattar	brytning	
av	järnmalmsfyndigheterna	Tapuli,	Palotieva	och	Sahavaara	samt	bearbetning	av	malmen	i	
Kaunisvaara	anrikningsverk	i	Pajala	kommun.	För	tillståndet	upprättas	en	
miljökonsekvensbeskrivning	(Golder	2019)	och	i	samband	den	tas	också	ett	antal	olika	
underlagsutredningar	fram.	En	av	dessa	är	en	Natura	2000-	och	artskyddsutredning	som	
Calluna	tog	fram	i	juli	2019	i	samband	med	att	tillståndsansökan	lämnades	in	(Askling	m.fl.	
2019).	I	denna	utredning	konstaterades	att	det	fanns	ett	behov	av	att	inventera	närområdet	
kring	Kaunisvaara	eftersom	den	sökta	verksamheten	kan	komma	att	påverka	fladdermöss.	Då	
samtliga	fladdermöss	omfattas	av	artskyddsförordningen	4§	är	verksamhetsutövaren	skyldig	att	
utreda	eventuella	konsekvenser.	Calluna	fick	i	uppdrag	av	KIAB	att	utföra	inventeringen	under	
yngelsäsongen	2019.	I	denna	fladdermusinventering	presenteras	resultaten	av	den	
inventeringen	och	dessa	resultat	kommer	också	att	ligga	till	grund	för	en	kommande	
uppdatering	av	Natura	2000-	och	artskyddsutredningen.	

2 Inventeringens utförande 

2.1 Genomförande  
Calluna	genomförde	en	artinventering	av	fladdermöss	enligt	Naturvårdsverkets	
rekommenderade	undersökningstyp	för	artinnehåll.	Inventeringen	omfattade	momenten	
”automatisk	registrering	av	ultraljud”	samt	”lyssning	med	ultraljudsdetektor”	(Naturvårdsverket	
2012).	De	ultraljudsdetektorer	som	användes	för	automatisk	registrering	av	fladdermöss	var	
autoboxar	(modell	Pettersson	D500X)	samt	den	manuella	Pettersson	D240X	som	har	
inspelningsmöjligheter	och	tidsexpansion.	Metoden	beskrivs	översiktligt	nedan.	

Autoboxinventering	genomfördes	31	juli	till	1	augusti	under	goda	väderförhållanden	med	
tillräckligt	varma	nätter	och	vindstyrkor	under	7	m/sek,	ingen	nederbörd	eller	dimma,	vilket	
borgar	för	att	inventeringen	ska	ge	en	tillräckligt	god	bild	av	fladdermusförekomsten	i	området	
under	den	viktiga	reproduktionsperioden.	Totalt	användes	nio	stycken	autoboxar	som	
placerades	ut	enligt	figur	1.	

Inför	utsättningen	av	autoboxar	och	manuella	inventeringsslingor	har	inventeraren	studerat	
kartor	och	flygbilder	över	området	samt	översiktligt	besökt	de	platser	som	bedömts	vara	
intressantast	utifrån	kartor	och	flygbilder.	Därefter	har	de	platser	som	bedömts	ha	störst	
potential	att	vara	fladdermushabitat	valts	ut	för	placering	av	autoboxar.	Den	manuella	
linjetaxeringen	utfördes	i	Kaunisvaara	och	Sahavaara	byar	och	framgår	också	av	figur	1.	De	var	
till	för	att	fånga	upp	individer	som	möjligen	använder	byggnader	och	odlingslandskapet	för	
kolonier	respektive	jaktmiljöer.	Fördelen	med	autoboxar	är	att	man	kan	ha	kontinuerlig	
registrering	under	hela	natten,	på	flera	olika	platser	inom	inventeringsområdet	samtidigt.	
Autoboxarna	kan	också	vara	utplacerade	under	flera	nätter	och	vid	denna	inventering	var	de	
utplacerade	under	de	två	nätterna	den	31	juli	och	1	augusti.	Valet	av	tidpunkt	för	inventeringen	
är	att	det	under	denna	period	brukar	vara	som	störst	aktivitet	kring	kolonier	då	ungarna	börjar	
bli	flygga	samtidigt	som	nätterna	börjar	bli	mörkare	igen	efter	midsommarljuset.	Fördelen	med	
den	manuella	inventeringen	är	att	man	kan	röra	på	sig	och	täcka	ytor	vilket	är	fördelaktigt	i	
miljöer	där	kvaliteterna	är	mer	jämnt	spridda	såsom	de	är	i	bymiljöerna.	Kombinationen	av	
dessa	två	inventeringsmetoder	är	mycket	lämpliga	för	att	få	en	god	bild	av	den	lokala	
fladdermnusfaunan.	

De	inspelade	ljuden	analyserades	i	sin	tur	med	hjälp	av	dataprogrammet	Batsound	4.	
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Figur 1. Översikt över området med placeringen av de nio autoboxarna (röd prick med boxnummer) samt de 
slingor som inventerades manuellt (orange).  

3 Inventeringsresultat och slutsatser 

3.1 Biotoper och kvaliteter i inventeringsområdet  
I	Norrlnads	inland	är	fladdermöss	ofta	knutna	till	äldre	odlingslandskap	och	kulturbygder	och	
då	gärna	i	kombination	med	sjöar,	vattendrag,	våtmarker	och	sumpskogar.	De	miljöer	som	
valdes	ut	för	inventering	innehåller	alla	någon	av	dessa	egenskaper	och	framgår	av	figur	1.	
Nedan	beskrivs	alla	inventeringsmiljöer.	

3.1.1. Linjetaxeringsslingor 
• Sahavaara	by	är	ganska	utbredd	till	ytan	och	innehåller	ett	flertal	äldre	gårdsmiljöer	med	

ekonomibyggnader	som	har	potential	för	kolonier.	Ingen	betesdrift	förekommer	och	
jordbruksdriften	är	extensiv	där	intrycket	är	att	många	av	åkerskiftena	hålls	öppna	för	
landskapets	skull.	En	av	de	intressantaste	miljöerna	är	kring	kyrkan	där	också	en	
autobox	placerades	(figur	2).	

• Kaunisvaara	by	är	också	relativt	utbredd	men	har	större	ytor	med	odlingslandskap	och	
därtill	flera	äldre	gårdsmiljöer.	Närheten	till	Kaunisjärvi	som	är	en	näringsrik	och	grund	
sjö	är	också	intressant	ur	fladdermussynpunkt.	
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Figur 2. Kyrkomiljön i Sahavaara bedömdes som en av de intressantaste i byn. 

3.1.2. Lokaler för autoboxar 
• B10	placerades	längs	en	stryckande	del	av	Kaunisjoki.	Omgivningarna	är	lövrika	och	det	

förekommer	både	öppna	våtmarker,	stillastående	vatten	och	lövsumpskog,	vilket	är	
gynnsamma	jaktmiljöer.	Avståndet	till	Sahavaara	by,	där	potential	för	
fladdermuskolonier	finns,	är	heller	inte	stort.	Autoboxen	placerades	i	en	björk	nära	ett	
raserat	överfall	i	Kaunisjoki	och	bör	ha	kunnat	registrera	jagande	och	sträckande	
individer	längs	vattendraget	(figur	3	och	4).	

• B16	placerades	i	en	alléplantering	längs	kyrkan	i	Sahavaara.	Intill	finns	goda	jaktmiljöer	
och	kyrkan	är	i	sig	intressant	som	yngelplats	(figur	2	och	5).	

• B1	lokaliserades	också	längs	Kaunisjoki	men	ett	antal	kilometer	nedströms	B10	och	i	en	
helt	annan	typ	av	miljö.	Längs	denna	sträcka	är	Kaunisjoki	långsamflytande	och	
meandrande	i	moiga-sandiga	sediment.	I	omgivningen	finns	mest	tallskog	och	öppna	
våtmarker	vilket	inte	är	helt	idealiskt	men	i	den	nedskurna	ravinen	finns	viden	och	
lövträd	i	en	smal	bård	vilket	ändå	bedömdes	ha	en	viss	potential	som	fladdermusmiljö	
(figur	6).	

• B2	placerades	längs	en	ladugårdslänga	inne	i	Kaunisvaara	by	i	den	del	som	bedömdes	ha	
de	äldsta	byggnaderna	och	därmed	möjligen	lämpligast	för	eventuella	kolonier.	Kring	
gårdarna	finns	vallodlingar,	gårdsträd	och	trädgårdar.	

• B12	sattes	i	ett	videbuskage	alldeles	intill	den	näringsrika	sjön	Kaunisjärvi.	Tanken	var	
att	detektera	individer	som	nyttjar	jaktmiljöer	längs	sjön.	
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Figur 3. Kaunisjoki nedströms det raserade överfallet väster om Sahavaara by. Omgivningarna är lövrika och 
erbjuder goda jaktmiljöer för fladdermöss. 

		
	Figur 4. Placeringen av autobox B10 i en björk strax 
intill Kaunisjoki. 

	

Figur 5. B16 syns hängande i björkallén längs kyrkan 
i Sahavaara 
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Figur 6. Kaunisjoki öster om Kaunisvaara. I denna del meandrar vattendraget och är nedskuret i sediment med 
sandig-moig karaktär. Denna del av Kaunisjoki är fattigare på löv men en bård av björk och viden förekommer. 

• B17	och	B11.	I	våtmarkerna	kring	verksamhetsområdet	finns	flera	myrgölar	som	bitvis	
omgärdas	av	lövrik	skog.	Normalt	är	myrgölar	ingen	viktig	jaktbiotop	för	fladdermöss	
men	med	tanke	på	att	det	kring	Kaunisvaara	finns	både	grönsten	och	kalksten	
placerades	ett	par	autoboxar	även	i	kanten	av	ett	par	myrgölar.	B17	sattes	i	den	myrgöl	
som	ligger	strax	sydväst	om	anrikningsverket	(figur	7	övre)	och	B11	i	ett	
myrgölskomplex	ytterligare	någon	kilometer	västerut	(figur	7	nedre).	

• B5,	slutligen,	placerades	längs	med	Aareajoki	i	ett	lugnflytande	parti	omgivet	av	en	
lövridå,	lövsumpskog	och	en	öppen	tomtmark	intill	ett	fritidshus	(figur	8).	I	fokus	var	att	
detektera	individer	som	jagar	längs	Aareajoki.	
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Figur 8. Även myrgölarna kring Kaunisvaara undersöktes. I övre bilden den närmsta gölen som ligger sydväst om 
anrikningsverket (B17) och nedre bilden från ett myrgölskomplex längre västerut (B11. 
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Figur 8. B5 placerades längs en lugnflytande del av Aareajoki med mycket lövträd i omgivningarna. 

3.2 Funna arter och slutsatser 
Vid	inventeringen	gjordes	inga	fynd	av	fladdermöss.	Med	tanke	på	inventeringsinsatsen	med	nio	
autoboxar	kompletterad	med	manuella	inventeringsslingor	i	byarna	Kaunisvaara	och	Sahavaara	
under	två	nätter	under	optimal	tidpunkt	och	väderförhållanden	är	det	inte	särskilt	sannolikt	att	
någon	större	förekomst	av	fladdermöss	förekommer.	Det	är	inte	helt	förvånande	eftersom	vår	
allra	nordligaste	fladdermusart,	nordfladdermus,	har	sina	nordligaste	utposter	i	landet	på	
samma	breddgrader.	Den	närmaste	lokalen	är	Masugnsbyn	i	Kiruna	kommun	men	utan	att	ha	
varit	där	föreställer	vi	oss	att	det	finns	ännu	bättre	platser	för	både	jakt	och	kolonier	där.	Kort	
sagt,	i	utkanten	av	utbredningsområdet	krävs	mycket	hög	kvalitet	på	platser	för	kolonier	och	
jaktmiljöer.	Dessutom	är	det	sannolikt	att	dessa	behöver	finnas	nära	varandra	vilket	inte	riktigt	
är	fallet	kring	Kaunisvaara.	I	inre	Norrland	är	det	i	princip	endast	byggnader	som	utnyttjas	för	
kolonier	och	då	behöver	dessa	befinna	sig	tillräckligt	nära	goda	jaktmiljöer.	Kaunisvaara	är	den	
lokal	som	har	störst	förutsättningar	med	tanke	på	att	Kaunisjärvi	sannolikt	har	hög	
insektsproduktion	samtidigt	som	äldre	byggnader	finns	inne	i	byn.	Avståndet	är	dock	någon	
kilometer	vilket	kan	vara	för	stort.	

Slutsatsen	är	att	det	kring	Kaunisvaara	inte	finns	någon	koloni	eller	större	förekomster	av	
fladdermöss.	Möjligen	kan	området	utnyttjas	av	enstaka	individer	eller	tillfälliga	besökare,	men	
det	är	helt	klart	så	att	området	saknar	högre	värden	för	fladdermöss.	
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