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1 Inledning 
I norra delen av Hemavans tätort planeras för nytt bostadsområde, nytt liftsystem och nya 
skidnedfarter som i vissa delar berör Natura 2000-området Vindelfjällen (Figur 1).   
 

 
Figur 1. Ny planerad verksamhet i form av bebyggelse, liftar och skidnedfarter i norra delen av Hemavan 
som i vissa delar berör Natura 2000-området Vindelfjällen (grön polygon i nedre kartbild). 

 
På uppdrag av Hemavan Alpint AB har Pelagia Nature & Environment AB fått i uppdrag 
att inventera förekommande Natura 2000-naturtyper och utpekade arter (Länsstyrelsen 
Västerbotten 2018, Europeiska gemenskapernas råd 1992 & 2006) för Natura 2000-området 
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som berörs samt bedöma vilken påverkan anläggandet av liftar och skidnedfarter kan ha 
på Natura 2000-området.  

2 Genomförande 
Utöver det område som direkt berörs av planerna på liftar och skidnedfarter har även en 
intilliggande buffertzon i Natura 2000-området inventerats (Figur 2).  
 

 
Figur 2. Utöver det område av Natura 2000-området Vindelfjällen som direkt berörs av planerna på nya 
liftar och skidnedfarter (mörkgrön polygon) inventerades även en buffertzon (ljusgrön polygon) inom 
Natura 2000-området. 

 
Inventeringen utfördes av Gunhild Israelsson och Ulf Sperens (Pelagia Nature & 
Environment AB) den 24–26 juni respektive den 14–15 augusti 2019. 
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3 Natura 2000-naturtyper 
Fem Natura 2000-naturtyper identifierades vid inventeringen. Alpina rishedar (4060) utgör 
merparten av naturtyperna (Figur 3). I en svacka i terrängen mellan Storkittelhobben och 
Öörjelnjuenie löper ett stråk av Alpina videbuskmarker (4080) i nord–sydlig riktning 
(Figur 3). Alpina silikatgräsmarker (6150) är till största del knutna till Storkittelhobbens 
sydväst- och västsluttningar (Figur 3). Utbredningen av naturtypen Öppna mossar och 
kärr (7140) är mest frekvent förekommande i inventeringsområdets södra del, men finns 
ställvis i fjällbjörkskogen i norra delen av inventeringsområdet (Figur 3). Naturtypen 
Fjällbjörkskog (9040) är mer eller mindre sammanhängande på lägre nivåer i norra 
respektive södra delen av inventeringsområdet (Figur 3). 
 
Observera att den beskrivna utbredningen av respektive naturtyp är schematisk då 
övergångar mellan olika naturtyper är frekvent förekommande. Likaså att det inom en 
naturtyp finns mindre partier av andra naturtyper. Den schematiska utbredningen av 
naturtyper ska ses som en viss naturtyps huvudsakliga förekomst. 
 

 
Figur 3. En schematisk beskrivning av Natura 2000-naturtypers huvudsakliga utbredning inom 
inventeringsområdet. 

 
I nedanstående underkapitel beskrivs respektive naturtyp. 
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3.1 Alpina rishedar (4060) 
På lägre altitud domineras den alpina risheden av halvmeterhöga dvärgbjörkar och enar 
med ett fältskikt av kråkbär, blåbär, odon och kruståtel (Figur 4). Enstaka buskar av 
lappvide och ripvide samt trädformade fjällbjörkar förekommer ställvis. 
 

 
Figur 4. Naturtypen Alpina rishedar domineras av dvärgbjörk och en på lägre altitud. I fältskiktet 
förekommer mestadels kråkbär, blåbär, odon och kruståtel. 

 
På högre altitud övergår den Alpina risheden till en mer eller mindre lågvuxen matta 
dominerad av kråkbär (Figur 5) med blåbär och kruståtel som följearter. Ställvis är 
förekomsten av ripbär, lappljung, krypljung och odon relativt god. Styvstarr förekommer, 
men endast fläckvis.  
 
I öppna partier av den alpina heden är förekomsten av grå- och gulvit renlav relativt god 
(Figur 5). 
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Figur 5. I höjdlägen domineras naturtypen Alpina rishedar av kråkbär med följearterna blåbär och kruståtel 
samt inslag i varierande grad av ripbär, lappljung, krypljung, styvstarr och odon. Även grå- och gulvit renlav 
förekommer relativt god omfattning. 

 
På både lägre och högre altitud förekommer vindblottor med ett tunt jordtäcke och berg i 
dagen. Växtligheten är lågvuxen men förhållandevis artrik jämfört med den 
kråkbärsdominerade heden. Arter som förekommer på vindblottor är till exempel 
dvärgvide, lopplummer, mattlummer, klynnetåg, fjällgröna, kattfot, styvstarr, lappljung 
och mossljung (Figur 6). 
 

 
Figur 6. På vindblottor förekommer bland annat dvärgvide, klynnetåg, fjällgröna (vänster bild) och 
fjällummer (höger bild). 
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I och med att ett flertal mindre bäckar, mer eller mindre vattenförande under sommaren, 
genomkorsar naturtypen Alpina rishedar uppstår andra växtbetingelser än de som finns 
på den öppna torra heden och andra naturtyper tillåts utbreda sig inom den alpina heden. 
Kring bäckarna, företrädesvis i deras övre lopp men även längre nedströms på vissa 
platser, antar växtligheten formen av naturtypen Alpina silikatgräsmarker (Figur 7) med 
arter som fjällkåpa, fjällnoppa, fjällviol, fjällvårbrodd, gullris, ögontröst, ormrot, styvstarr 
och tuvtåtel. Generellt i bäckarnas nedre lopp minskar utbredningen av gräs och örter till 
förmån för buskar och naturtypen uppvisar drag av Alpina videbuskmarker med rik 
förekomst av lapp- och ripvide (Figur 7).  
 

 
Figur 7. Inom naturtypen Alpina rishedar förekommer mindre arealer av andra naturtyper som Alpina 
silikatgräsmarker (vänster bild) respektive Alpina videbuskmarker (höger bild). 

3.2 Alpina videbuskmarker (4080) 
Ett område mellan bergen Storkittelhobben och Öörjelnjuenie domineras mestadels av 
vide, framförallt ripvide och lappvide, och bedöms tillhöra naturtypen Alpina 
videsbuskmarker (Figur 8). I fältskiktet förekommer mestadels kråkbär och blåbär med 
inslag av odon, en, dvärgbjörk och kruståtel. På fuktiga ställen finns sporadiska 
förekomster av bland annat kung Karls spira, smörblomma och tuvtåtel.   
 

 
Figur 8. Naturtypen Alpina videbuskmarker med en dominans av framförallt ripvide och lappvide. 

3.3. Alpina silikatgräsmarker (6150) 
Inom inventeringsområdet har naturtypen Alpina silikatgräsmarker sin hudsakliga 
utbredning vid Storkittelhobbens sydväst- och västsluttningar där snön smälter sent på 
våren. Naturtypen ger ett ängsartat intryck med stor förekomst av ormbunkar, gräs, 
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halvgräs och örter (Figur 9). Arter som var vanligt förekommande i naturtypen var 
fjällbräken (Figur 9), fjällvårbrodd, dvärgvide, ormrot, styvstarr, fjällkåpa (Figur 9), 
ängssyra, smörblomma, fjällfibbla och stjärnbräcka. 
 

 
Figur 9. I Storkittelhobbens sydväst- och västsluttningar fanns den huvudsakliga utbredningen av 
naturtypen Alpina silikatgräsmarker, vilka ger ett ängsartat intryck. Fjällbräken (nedre vänstra bilden) och 
fjällkåpa (nedre högra bilden) var två vanligt förekommande arter i naturtypen. 

3.4 Öppna mossar och kärr (7140) 
Naturtypen Öppna mossar och kärr förekommer som soligena kärr (sluttande 
myr/backkärr) mestadels i inventeringsområdets norra respektive södra del. I norra delen 
ligger de soligena kärren som öar inne i fjällbjörkskogen, medan de i söder ligger i 
anslutning till åsar med fjällbjörkskog (Figur 10) som både går i sluttningens riktning men 
även på tvären. Detta innebär att de soligena kärren ställvis breder ut sig längs efter 
sluttningen respektive nedför sluttningen, vilket ger området ett mosaikartat intryck.  
 
Förutom den rent fysiska skillnaden hur de soligena kärren är utformade i landskapet 
mellan den norra och södra delen så skiljer de sig åt i en aspekt av dominerande flora. I 
den norra delen av inventeringsområdet är det flaskstarr som dominerar de soligena 
kärrren. I söder finns vissa soligena kärr som domineras av flaskstarr medan andra 
domineras av rundstarr. Ytterligare en skillnad mellan de två områdena är att Jungfru 
Marie nycklar var betydligt vanligare i de soligena kärren i södra delen av 
inventeringsområdet jämfört med den norra. Vitmossor dominerade bottenskiktet i de 
soligena kärren men ställvis, gärna vid vattenspeglar, förekom korvskorpionmossa, röd-
/späd skorpionmossa och piprensarmossa. 
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Figur 10. Naturtypen Öppna mossar och kärr uppträder som öar i fjällbjörkskogen i norra delen av 
inventeringsområdet (övre bilden), medan i den södra delen uppträder naturtypen mellan ryggar och åsar 
glest beväxta med fjällbjörk (nedre bilden). 
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3.5 Fjällbjörkskog (9040) 
Sammanhängande områden med naturtypen Fjällbjörkskog finns väl utbildad i den norra 
delen av inventeringsområdet (Figur 11). I den södra delen är fjällbjörkskogen 
koncentrerad till ryggar och åsar i landskapet där de bildar mer eller mindre täta bestånd 
(Figur 11).  
 

 

 
Figur 11. Naturtypen Fjällbjörkskog bildar en tämligen enhetlig skog i den norra delen av 
inventeringsområdet (övre bilden), medan den i södra delen är hänvisad till åsar och ryggar i landskapet 
(nedre bilden). 
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Gemensamt för alla områden med fjällbjörkskog är att fältskiktet till största del består av 
trivalarter som gullris, blåbär, kråkbär, ekbräken, en, kruståtel, vårfryle och hönsbär. 

4 Natura 2000-arter 
Av de utpekade arterna för Natura 2000-området Vindelfjällen (Länsstyrelsen 
Västerbotten 2018) påträffades ljungpipare, blåhake (Figur 12) och hökuggla i området. 
Hökuggla, en vuxen fågel tillsammans med en flygg unge, observerades i norra delen av 
inventeringsområdet, men då hökuggla är skyddsklassad i Artportalen visas inte 
observationen i kartan nedan.  
 

 
Figur 12. Påträffade utpekade Natura 2000-arter inom inventeringsområdet (grön polygon). Röda cirklar 
visar bedömda revir av ljungpipare och blå cirklar visar bedömda revir av blåhake. Hökuggla är också 
påträffad men observationen är inte markerad i kartan då hökuggla är en skyddsklassad art. 

5 Påverkan på Natura 2000-området Vindelfjällen 
Utifrån förutsättningen att de planerade liftarna och skidnedfarterna utgör en påverkan på 
Natura 2000-området Vindelfjällen görs en bedömning av hur stor denna påverkan kan 
vara. 

5.1 Påverkan på Natura 2000-naturtyper och Natura 2000-arter 
Först och främst kan konstateras att fyra av fem identifierade Natura 2000-naturtyper kan 
komma att påverkas. Endast naturtypen Alpina videbuskmarker ligger utanför 
påverkansområdet från liftar och skidnedfarter (Figur 13).  
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Av de fyra Natura 2000-naturtyperna som kan komma att påverkas är det naturtypen 
Alpina rishedar som påverkas av det planerade liftsystemet samt merparten av 
skidnedfarterna, medan övriga naturtyper påverkas i mindre omfattning (Figur 13). 
 

 
Figur 13. Påverkansområde av planerade liftsystem och skidnedfarter på de olika Natura 2000-
naturtyperna inom Natura 2000-området Vindelfjällen. 

 
Utifrån en grov skattning på kartan av den areal som liftsystem och skidnedfarter utgör så 
påverkas naturtyperna i Natura 2000-området Vindelfjällen som berörs av 
exploateringsplanerna till mindre än 1 promille av den totala förekomsten av en viss 
naturtyp inom Natura 2000-området Vindelfjällen.  
 
Av de funna utpekade Natura 2000-arterna är det endast hökuggla som kan komma i 
beaktande för påverkan. Det förutsetts då att liftar och skidnedfarter nyttjas före 
häckningssäsong för arterna blåhake och ljungpipare och att ingen påverkan därmed sker 
på dessa arter. För hökuggla är det dock tveksamt om någon påverkan alls kommer att ske 
då fyndet av hökuggla ligger på långt avstånd från påverkansområdet. 

5.2 Bedömning 
En lokal habitatförlust av fyra Natura 2000-naturtyper i Natura 2000-området Vindelfjällen 
kommer att ske vid genomförandet av det planerade nya liftsystemet och de planerade 
skidnedfarterna. Denna förlust är dock mycket liten (mindre än en promille) i förhållande 
till den totala areal av respektive naturtyp som finns inom Natura 2000-området 
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Vindelfjällen. Den påverkan som kan uppstå påverkar Natura 2000-naturtyper som areellt 
utgör de sex mest utbredda naturtyper av tjugosex utpekade naturtyper inom Natura 2000-
området Vindelfjällen (Länsstyrelsen Västerbotten 2018).  
 
En viss påverkan på de funna Natura 2000-arterna blåhake och ljungpipare kan komma att 
ske om anläggningsarbeten sker under arternas häckningstid. Under drift bedöms ingen 
påverkan ske såvida inte liftar och nedfarter nyttjas under arternas häckningstid (cirka 
mitten av maj till mitten av juli), vilket då kan innebära störning. 

5.3 Slutsats 
Slutsatsen är att ingen betydande påverkan kommer att ske på Natura 2000-området 
Vindelfjällen. Bevekelsegrunden för detta är att den lokala habitatförlusten i förhållande 
till hela arealen av respektive naturtyp inom Natura 2000-området Vindelfjällen är mycket 
liten. Ingen av de mer sällsynta naturtyperna påverkas. Inga av de funna Natura 2000-
arterna hökuggla, blåhake och ljungpipare bedöms påverkas under förutsättningar att 
anläggningsarbeten sker utanför häckningstid samt att liftsystem och skidnedfarter inte 
nyttjas under häckningstid (gäller blåhake och ljungpipare). 
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