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1  INLEDNING 
Vatten & Miljöbyrån har på uppdrag av Botnia Exploration Holding AB utfört en 

naturvärdesinventering (NVI) inom koncessionsområdet Fäbodtjärn, Vindelgransele. Arbetet utfördes 

under september 2014 samt oktober 2015.  

Det flacka och till stora delar våtmarksdominerade koncessionsområdet där sjön Lill-Fäbodtjärn ingår 

utgör det område som inventerats. Området ligger nedanför sluttningen av höjdområdet Fäboliden på 

södra sidan av Vindelälven vid Vindelgransele. Området ligger ca 6 mil nordnordväst om Lycksele och 

drygt 2 mil västsydväst om Malå. Området ligger ovanför högsta kustlinjen vilket medför att det till 

stora delar är morändominerat. 

Området kring Lill-Fäbodtjärn ligger inom vegetationszonen som kallas den nordliga barrskogszonen 

eller mellanboreala zonen samt inom naturgeografiska regionen som benämns ”Norra Norrlands och 

Finlands barrskogsområden och bergkullsslätter”. Den kännetecknas av vågig bergkullterräng, 

dominerad av granskog, barrblandskog eller tallskog. Dessutom karaktäriseras landskapet av olika typer 

av torvmarker som har stor utbredning och utgörs av kärr, blandmyrar, backmyrar samt plana mossar 

omgivna av kärrpartier. De skogsklädda bergen når uppemot 600 meter över havet och dalgången vid 

Vindelälven ligger på knappt 300 meter över havet.  

Området ligger inom Vindelälvens avrinningsområde. Vindelälven är före sitt sammanflöde med 

Umeälven oreglerad samt en av våra nationalälvar som skyddas mot framtida vattenkraftsutbyggnad (4 

kap. 6§ Miljöbalken). Vindelälven och dess biflöden är med stöd av art- och habitatdirektivet ett 

utpekat Natura 2000-område. Det som har legat till grund för utpekandet är förekomst av naturtyperna 

”större naturliga vattendrag av fennoskandisk typ” och ”vattendrag med flytbladsvegetation och 

akvatiska mossor” samt förekomst av arterna lax, stensimpa, utter, bred gulbrämad dykare och 

flodpärlmussla.  

Från Lill-Fäbodtjärn rinner Kvarnbäcken som mynnar ut i Vindelälven knappt 300 meter nedströms 

vägbron över Vindelälven i Vindelgransele. De nedre delarna av Kvarnbäcken ingår i Vindelälvens 

Natura 2000-område.  

Närmaste naturreservat är Hällbergsträsks naturreservat och Natura 2000-område som ligger drygt 2 

km nordväst om Lill-Fäbodtjärn. 

2 METODIK OCH UTFÖRANDE 
Naturvärdesinventeringen är genomförd i två steg. Först genomfördes en naturvärdesinventering på 

förstudienivå där dokumenterad information om naturen kontrollerades inom ett större område kring 

Lill-Fäbodtjärn med stöd av bland annat artportalen, skogsdataportalen, miljödataportalen och 

vattenkartan. Sedan genomfördes en naturvärdesinventering på fältnivå med översiktlig 

detaljeringsgrad1. Fältarbetet utfördes 11-12 september 2014 för området kring Lill-Fäbodtjärn och i 

angränsande områden den 8 oktober 2015. Eftersom området framförallt inventerats med avseende på 

ingående naturtyper och biotoper får bedömningarna ses som preliminära med avseende på 

artförekomster, framförallt för mossor och fåglar.  

Vid första fältarbetet togs vattenprover på tre provlokaler i Kvarnbäcken samt i Lill-Fäbodtjärn (se 

Figur 1) och kiselalger samlades in vid två provlokaler i Kvarnbäcken. 

                                                      
1 Svensk standard, SS 199000:2014. Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) – 
Genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning 
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2.1 Naturvärdesbedömning 

Naturvärdet har bedömts med hjälp av bedömningsgrunderna biotop och art, vilket ger områdets 

betydelse för biologisk mångfald. Naturvärdena har fått en bedömning i antingen lågt naturvärde, 

påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3), högt naturvärde(naturvärdesklass 2) samt högsta 

naturvärde(naturvärdesklass 1). Särskild vikt har lagts på att hitta viktiga biotoper med naturlighet, lång 

kontinuitet, strukturer och element, naturgivna förutsättningar och förekomst av nyckelarter. För skog 

innebär det bland annat att viktiga strukturer och element är stående och liggande död ved i olika 

nedbrytningsstadier, gamla grova träd, naturlig luckighet och skiktning i skogen.  

2.2 Vattenprover och kiselalger  

Vattenprover togs på tre provpunkter i Kvarnbäcken samt i Lill-Fäbodtjärn, se Figur 1, och skickades 

till Alcontrol för analys. Analyser enligt paket för recipientvatten baspaket samt 11 metaller utfördes.  

Kiselalger samlades in från två provlokaler i Kvarnbäcken genom att stenar borstades rena i en balja 

för att sedan konserveras i 70-procentig denaturerad etanol. Kiselalgsproverna skickades till Pelagia 

Miljökonsult AB för standardanalys samt deformationsanalys (400 skal). 

 

Figur 1. Vattenprover togs i Lill-Fäbodtjärn samt i Kvarnbäcken i punkterna P1, P2 och P3. Kiselalger 
samlades in vid punkterna P2 och P3. Kartan visar även väg 1003 som sträcker sig från sydväst mot nordost 
samt den mindre Slirviksvägen som ansluter mot väg 1003 öster om P2. 
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3 INVENTERINGSOMRÅDET 
Inventeringsområdet för förstudienivån avgränsas av Lill-Fäbodtjärn i väst, i nordost av Slirviksvägen 

(se Figur 1) samt i sydost av våtmarkerna/gamla odlingsmarkerna sydost om vägen mellan 

Vindelgransele och Bjurås (Väg 1003) (se Figur 1 och 2). Tidigare genomförd inventering gör att 

inventeringsområdet för fältnivån främst berör området kring våtmarken i nordväst samt området 

sydost väg 1003 (se Figur 2). 

 

Figur2. Karta över inventeringsområdet för fältnivån, det vill säga det område som inventerades i fält. 
Områdena med endast kantlinjer är de områden som inventerades i oktober 2015 och det streckade 
området är det som inventerades i september 2014. 

Området ligger ovanför högsta kustlinjen där morän och torv dominerar jordarterna. Våtmark 

dominerar i området kring Lill-Fäbodtjärn och sluttningarna ned mot Slirviksvägen domineras av skog. 

En enkel traktorväg leder fram till Lill-Fäbodtjärn och det planerade gruvområdet.  

Det område som inventerats i fält under 2014 omfattar cirka 25 hektar(se Figur 2) samt delar av 

Kvarnbäcken och dess närområde. Stora delar av närområdet kring koncessioinsområdet är påverkat 

av tidigare genomförda dikningar och sänkningar av Lill-Fäbodtjärn. Syftet med dessa har varit att 

förbättra möjligheterna till myrodling och slåtter på våtmarkerna. Den dikade våtmarken är bevuxen 

med lågvuxen björk som har gallrats. Lill-Fäbodtjärn är en mycket grund tjärn som saknar fisk (se 

Figur 3). Vid mätningarna, som genomfördes 2014, när vattennivåerna var relativt låga, hittades ett 
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maximalt djup på 1,65 meter. Innan tjärnen sänktes fanns det fisk i den, åtminstone abborre, enligt 

markägare i området.  

Det område som inventerats i fält under 2015 omfattar cirka 20 hektar(se Figur 2). 

Sydost väg 1003 ligger det område som inventerades i oktober 2015. Området är tydligt påverkat av 

tidigare genomförda dikningar samt vattennivåsänkningar i våtmarken närmast vägen. Dessa har 

genomförts för bruka marken för odling/slåtter. Lämningar efter lador och gärdsgårdar finns även 

inom området. De markområden som använts för odling håller nu på att växa igen (se Figur 4).  

Figur 3. Lill-Fäbodtjärnen. 

 

Figur 4. Igenväxande odlingsmark med relativt välbehållen lada. 

http://intranet.vmbyran.se/14086/Projektbilder/DSC_0045.JPG
http://intranet.vmbyran.se/15124/Projektbilder/2015-10-08/DSC_0253.JPG
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Kvarnbäcken rinner från Lill-Fäbodtjärn ned till Vindelälven. Fem gånger passerar den under väg 1003. 

Vägtrummorna vid provlokalen P2 är underdimensionerade, och klarar inte att ta emot hela 

vattenflödet vid höga vattenflöden. Denna bedömning görs utifrån muntliga uppgifter från markägare 

om att problem uppstått vid vägen under snösmältningen samt att trumman är liten i förhållande till 

bäckens storlek. Precis nedströms den sista vägen som bäcken rinner under innan den når Vindelälven 

finns en lämning av en kvarn eller ett sågverk vid bäcken. Vegetationen blir frodigare längre nedströms 

i bäcken med inslag av mer gräs och lövträd. 

I området förekommer älg, björn, räv, skogshare, mård och ekorre samt smågnagare. Vid 

inventeringarna observerades bland annat korp, talgoxe, lavskrika, talltita samt spillning efter 

skogshöns, bland annat orre. Hackspår efter hackspett förekommer på enstaka träd i området. 

Inventeringen genomfördes i september/oktober och fågellivet i området var då begränsat.  

Inom hela inventeringsområdet finns inga sedan tidigare utpekade nyckelbiotoper eller höga 

naturvärden. Våtmarksområdet kring Lill-Fäbodtjärn har i våtmarksinventeringen för Västerbottens län 

bedömts ha låga naturvärden (klass 4). 
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4 RESULTAT 
Det inventerade området har delats in i 8 delområden, se Figur 5.  

 

Figur 5. Karta med inventeringens 8 delområden markerade. 

4.1 Våtmarken i nordväst (delområde 1 och 2)  

Våtmarken på 1,5-2 ha, delområde 1, är en blandmyr med några tydliga strängar och flarkar. Nydragen 

skogsbilväg finns i anslutning till våtmarkens södra del (Figur 5). Våtmarken bedöms ha ett visst 

biotopvärde och lågt naturvärde. Skogsmarken runt våtmarken, delområde 2, är tydligt påverkad av 

skogsbruk med avverkade ytor söder och väster om våtmarken. Skogsmarken bedöms ha lågt 

naturvärde. Inga naturvärdesobjekt är avgränsade inom inventeringsområdet. Området inventerades i 

oktober 2015. 
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Figur 5. Södra sidan av våtmarken med den närliggande skogsbilvägen i bakgrunden. 

4.2 Området sydost väg 1003(delområde 3-6) 

Området är i sin helhet tydligt påverkat av tidigare genomförda dikningar. Området avvattnas till 

Kvarnbäcken via en mindre våtmark med öppen vattenspegel nära väg 1003. 

Våtmarken, delområde 3, är tydligt sänkt och spåren efter sänkningen syns tydligt i våtmarkens kantzon 

och mynning till Kvarnbäcken (Figur 6). Där bäcken från Lill-Fäbotjärnen rinner genom våtmarken 

växer bladvass. Våtmarken bedöms ha ett visst biotopvärde. 

Delområde 4-6 består mer eller mindre av tidigare jordbruksmark med varierande grad av igenväxning. 

I delområde 4 sker igenväxningen med framförallt björk och inslag av gran (Figur 7). 

Delområde 5 består av igenväxande odlingsmark samt granskog med inslag av björk.  

Delområde 6, den östligaste delen, består av igenväxande odlingsmark med fläckvis förekomst av 

piprensarmossa och purpurvitmossa. Blodrot förekommer glest i området.  

Inga naturvärdesobjekt är avgränsade inom inventeringsområdet. Området bedöms ha lågt naturvärde. 

Området inventerades i oktober 2015. 

http://intranet.vmbyran.se/15124/Projektbilder/2015-10-08/DSC_0261.JPG
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Figur 6. Våtmark med öppen vattenspegel nära väg 1003, delområde 3. 

 

 

Figur 7. Igenväxande odlingsmark på sydöstra sidan av väg 1003, delområde 4. 

4.3 Vid Lill-Fäbodtjärn (delområde 7 och 8)  

Området bedöms ha lågt naturvärde, eftersom det är tydligt påverkat av skogsbruk och dikningar. 

Skogsmarkerna är påverkade av skogsbruk och allmän skötsel. Inslaget av äldre träd är som störst på 

myrholmen närmast tjärnen samt i skogsstråket sydost om tjärnen, men även dessa områden är tydligt 

påverkade av skötsel. Inga naturvärden knutna till naturskogar uppmärksammades vid inventeringen. 

Våtmarkerna är påverkade av tidigare sänkning av tjärnen samt de dikningar som är genomförda. De 

områden som brukats tidigare för slåtter håller på att växa igen med framförallt björk. Inga 

naturvärdesobjekt är avgränsade inom inventeringsområdet.  
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Området kring Lill-Fäbodtjärn utgör ett kantområde i ett större våtmarkskomplex (Långmyran och 

myren vid Lill-Fäbodtjärn i Västerbottens våtmarksinventering) där det förekommer små tjärnar, 

småvatten samt myrholmar i våtmarken. Det bidrar till en mosaik av miljöer i ett landskapsperspektiv. 

Landskapsobjektet inom inventeringsområdet omfattar våtmarken, Lill-Fäbodtjärn samt myrholmen 

söder om tjärnen (Figur 8). Området inventerades i september 2014. 

Delar av skogen och myren är avverkad i anslutning till den nya skogsbilvägen som går in i området 

(oktober 2015).  

 

Figur 8. Karta som visar inventeringsområdet för fältnivån samt avgränsningen av landskapsobjektet kring 
Lill-Fäbotjärnen. 

4.4 Kvarnbäcken 

Nedan redovisas beskrivningar av bäcken vid de punkter som markeras i Figur 1. Vid 

inventeringstillfället var vädret klart och vattennivåerna i bäckarna var låga. 

P1- Hela bäckfåran är kraftigt påverkad av gamla tiders uträtning och dikning. Området är flackt och 

strömhastigheten är relativt låg. Provpunkten ligger nedströms inflödet från Lill-Fäbodtjärnen och 

cirka 2 meter uppströms tillrinnande dike. Endast provtagning på vattenkemi utfördes eftersom lokalen 

har litet vattendjup och saknar stenar och lämplig vegetation för provtagning av kiselalger. 
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P2- Bäckfåran rinner parallellt med skogsbilvägen och är inte påverkad av rätning eller rensning och 

vattnet är strömmande till forsande. Bäcken är cirka en meter bred och vattendjupet i genomsnitt 

knappt en decimeter. Bäckbotten består till största delen av sten med inslag av grus. En del mossor 

förekommer och en svag påväxt av alger. Bäcken omges av blandskog med dominans av björk och 

gran förutom där vägen passerar i närområdet. Vid bäcken finns bland annat midsommarblomster och 

älggräs.  

P3- Bäckfåran är inte påverkad av rätning eller rensning och vattnet är strömmande (Figur 9). Bäcken 

är cirka en meter bred och vattendjupet i genomsnitt cirka 1,5 decimeter. Bäckbotten består till största 

delen av sten med inslag av grus, sand och finsediment. En del mossor förekommer och svag påväxt av 

alger. Här omges bäcken av barrblandskog med dominans av gran och björk med någon enstaka al. 

Små rönnar och sälgar förekommer. Vegetationen är lite frodigare än längre uppströms med större 

inslag av gräs och halvgräs kring bäcken. 

Antalet noterade kiselalgsarter var 18 (P2) och 22 (P3) och kiselalgsindexet IPS var 19,8 för båda 

provlokalerna. Det ger statusklass hög enligt bedömningsgrunderna. Surhetsindexet ACID var 6,2 (P2) 

och 5,8 (P3), vilket ger en surhetsklass på nära neutralt respektive måttligt surt enligt 

bedömningsgrunderna. Andelen deformerade skal var låg och tyder på att det inte är någon tydlig 

miljöpåverkan i vattendraget. 

 

Figur 9. Kvarnbäcken vid provpunkt P3. 

Bedömning av Kvarnbäcken 

Kvarnbäcken är en liten bäck som är tydligt påverkad av dikning och sjösänkning i de övre delarna 

samt uträtningar i delar av bäcken. De mellersta delarna omges av barrskog och barrblandskog samt 

hyggen. Nedersta delarna av bäcken, innan utflödet i Vindelälven, rinner förbi åkermark och bäcken 

omges av lövträd och frodigare vegetation. Här finns också lämningar efter en kvarn.  

Förutsättningarna för fisk i bäcken är mycket små, eftersom bäcken har litet vattendjup och det 

förekommer flera vandringshinder. Eventuell uppvandring av fisk hindras effektivt av kvarnlämningen 

http://intranet.vmbyran.se/14086/Projektbilder/2014-09-11_12/IMG_2147.JPG
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som ligger bakom en gammal ladugårdsbyggnad precis nedströms sista vägtrumman innan bäcken når 

Vindelälven. Detta är förmodligen ett totalt vandringshinder utifrån vad som kunde ses vid 

inventeringstillfället.  

Utifrån kiselalgsanalyserna är vattnet måttligt surt till nära neutralt vilket överensstämmer med de 

uppmätta pH-värdena på 6,2-7,1 samt alkalinitet på 8,8-22 mg HCO3/l från vattenanalyserna2. 

Kiselalgsindexet, IPS, indikerar hög statusklassning på Kvarnbäcken. 18 kiselalgsarter vid P2 samt 22 

kiselalgsarter vid P3 fanns i proverna och skaldeformationsanalysen visade på ingen tydlig 

miljöpåverkan3. Resultaten från vattenanalyserna har jämförts med halterna som anges i 

”Bedömningsgrunder för miljökvalitet- Sjöar och vattendrag. Rapport 4913”. Utifrån detta är halterna 

för koppar, kadmium, bly, krom och nickel låga. Arsenikhalterna är låga till måttligt höga, med en 

högsta halt på 14 µg/l. Arsenikhalterna redovisas i Figur 10. Högsta uppmätta aluminiumhalten var 170 

µg/l. Utifrån den första provtagningen kan man se att Lill-Fäbodtjärn har ett starkt färgat vatten (hög 

absorbans) och att det förekommer arsenik i måttligt höga halter. Övriga parametrar finns redovisade i 

analysrapporterna4.  

 

Figur 10. Diagram över arsenikhalterna vid provtagningspunkterna Lill-Fäbodtjärn, P1, P2 och P3. 

Naturvärdena för Kvarnbäcken består i dess funktion som avvattning av området samt en något rikare 

vegetation kring bäcken. Dessutom har den hög statusklassning utifrån kiselalgsanalysen. 

5 SAMLAD NATURVÄRDESBEDÖMNING 
Området som ligger inom hela inventeringsområdet får i sin helhet lågt naturvärde utifrån utförd 

preliminär bedömning. Inga kända förekomster av hotade arter finns i området. Kärlväxtfloran 

undersöktes översiktligt och inga signalarter eller särskilt hänsynskrävande eller sällsynta arter hittades. 

Delområdena 2 och 3, som inventerades i oktober 2015, bedöms ha visst biotopvärde eftersom de är 

våtmarker. Landskapsobjektet, delområde 8, får anses utgöra den del av området som med den 

närliggande våtmarken kan bidra till naturvärden i området. Kvarnbäcken har mycket begränsade 

                                                      
2 Analysresultat från Alcontrol, rapportnummer: 21565443-21565446, 2014. Umeå. 
3 Kiselalger i Kvarnbäcken. Analysrapport till Vatten & Miljöbyrån, 2014-10-27. Pelagia Miljökonsult. 
4 Analysresultat från Alcontrol, rapportnummer: 21565443-21565446, 2014. Umeå. 
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förutsättningar att hysa förekomst av fisk. Kiselalgsanalyserna indikerar att bäcken har hög status samt 

att det inte förekommer någon tydlig miljöpåverkan. 

6 FÖRSLAG PÅ SKADELINDRANDE ÅTGÄRDER 
Undvik gråbergsupplag på våtmark. Gråbergsupplag bör ligga torrt och vara tillgängligt för att kunna 

nyttjas som material till lämpliga ändamål.  

Minska den framtida belastningen på Kvarnbäcken genom att utforma gruvans olika verksamheter, 

samt klarningsdamm, så att rent vatten direkt kan ledas till Kvarnbäcken vid behov.  
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1 Inledning 
På ömse sidor om Vindelälven vid Vindelgransele, Lycksele kommun (Figur 1) planerar 
Botnia Exploration AB gruvdrift i två områden. Härefter benämnda delområde Fäbodtjärn 
respektive delområde Vargbäcken. 
 

 
Figur 1. Inom grön cirkel nära Vindelgransele finns planer på gruvdrift i två olika områden. 

 
Sedan tidigare har naturvärdesinventeringar utförts i hela eller delar av dessa delområden. 
Inom ramen för provbrytning naturvärdesinventerades Vargbäckens koncessionsområde 
inklusive vattendraget Vargbäcken år 2010 (Enetjärn Natur AB 2010), dock inte utifrån 
metoden Svensk Standard 1990000:2014 (SIS 2014), varför Botnia Exploration AB lät 
Pelagia Nature & Environment AB år 2016 utföra inventeringen på nytt och då i enlighet 
med Svensk Standard (Figur 2). Den resulterande naturvärdesbedömningen från 2016 års 
inventering återfinns som Bilaga 1. 
 
I delområdet Fäbodtjärn utfördes en naturvärdesinventering i enlighet med Svensk 
Standard år 2014 och 2015 av ett cirka 50 ha stort område (Vatten & Miljöbyrån 2016) (Figur 
2). Ett kompletterande område om cirka 150 ha i anslutning till detta område inventerades 
år 2016 av Pelagia Nature & Environment AB (Figur 2). Resultatet från Pelagias inventering 
återfinns som Bilaga 1. 
 
År 2017 utförde Pelagia Nature & Environment AB en kompletterande 
naturvärdesinventering vid delområdena Fäbodtjärn och Vargbäcken (Figur 2) på 
uppdrag av Ramböll Sverige AB, vilken redovisas i innevarande rapport. 
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Figur 2. Utförda naturvärdesinventeringar inom delområdena Fäbodtjärn (A) och Vargbäcken (B). I delområdet 
Fäbodtjärn har naturvärdesinventeringar utförts år 2014 och 2015 (grå polygon), år 2016 (grön polygon) och år 2017 
(orange polygon). I delområdet Vargbäcken har naturvärdesinventeringar utförts år 2010 tillika år 2016 (grön polygon 
och grön linje), samt år 2017 (orange polygon). 

2 Genomförande 
Föreliggande naturvärdesinventering har utförts enligt Svensk Standard 199000:2014 (SIS 
2014) där inventeringen har skett på fältnivå med detaljeringsgraden detalj (kapitel 4.1 – 
4.4 i Svensk Standard). Tilläggen Naturvärdesklass 4 (kapitel 4.5.2 i Svensk Standard) och 
Detaljerad redovisning av artförekomst (kapitel 4.5.5. i Svensk Standard) har beaktats vid 
inventeringen. Detaljerad redovisning av artförekomst är översända till uppdragsgivaren 
i form av GIS-skikt. 
 
Innevarande naturvärdesinventering utgörs av kompletterande områden (orange 
polygoner i Figur 2) till redan naturvärdesinventerade områden i delområdena Fäbodtjärn 
och Vargbäcken. Naturvärdesinventerade områden innefattar koncessionsområdena med 
tillhörande område för övrig verksamhet knuten till gruvdrift. 
 
Naturvärdesinventeringen är utförd den 12-13 juni 2017 av Jörgen Olsson och Ulf Sperens 
(Pelagia Nature & Environment AB). 
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3 Kända naturvärden 
Vindelälven tillhör en av de fyra nationalälvarna i Sverige och är enligt 4 kapitlet 6§ 
Miljöbalken (Svensk författningssamling 1998) ett riksintresse för vattendrag och skyddad 
mot framtida vattenregleringar eller vattenöverledningar för kraftändamål, vilket 
inkluderar tillhörande vattenområden, källflöden och biflöden. Med andra ord inkluderas 
i stort sett hela avrinningsområdet i detta skydd, varför de två delområden Fäbodtjärn och 
Vargbäcken ligger inom det utpekade området som riksintresse för vattendrag 
(Naturvårdsverket 2017).  
 
Vindelälven är dessutom utpekat som ett Ramsarområde (Naturvårdsverket 2017), det vill 
säga ett viktigt våtmarksområde i enlighet med Ramsarkonventionen (Ramsar 2017), samt 
även Natura 2000-område. Ramsarområdet och Natura 2000-området Vindelälven 
inkluderar själva älven och dess biflöden, men inte avrinningsområdet som helhet. Därav 
följer att endast Vargbäcken och Kvarnbäcken, som rinner upp inom delområdet 
Fäbodtjärn, samt även Fäbodtjärnen med tillflöden ingår i Ramsarområdet och Natura 
2000-området Vindelälven. 
 
Slutligen är Vindelälven utpekat som ett riksintresse för naturvård vari själva älven med 
dess större biflöden och dalgångar ingår (Naturvårdsverket 2017). I detta utpekade område 
som riksintresse för naturvård ingår endast Vargbäckens och Kvarnbäcken nedre lopp.  
 
I övrigt berörs inte de båda delområdena av någon form av skyddad natur. Närmaste 
skyddade områden, Vindel-Storforsens naturreservat och Hällbergsträsk naturreservat 
ligger knappt tre kilometer från delområdet Fäbodtjärnen respektive tre till fem kilometer 
från delområdet Vargbäcken.  
 
En av Sveaskog utpekad nyckelbiotop ligger i delområdet Fäbodtjärns södra del (Figur 3). 
 

 
Figur 3. Lördagsmyran i södra delen av delområdet Fäbodtjärn är av Sveaskog utpekad som en nyckelbiotop (grön 
polygon). Grön linje markerar delområdet Fäbodtjärnen. 
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Data från Artportalen (2017) och ArtDatabanken (2017) visar inte på några redan kända 
förekomster av rödlistade eller skyddsklassade arter i något av delområdena. 
 
Våtmarksinventeringen, VMI, (Länsstyrelsen Västerbottens län 1993) bedömde 
naturvärdet av myrkomplexet kring Långmyran och Lill-Fäbodtjärn (Figur 4) som ett 
objekt med låga kända naturvärden (Klass 4 av fyra klasser). Bedömningen motiverades 
med att det fanns en generell påverkan av anslutande hyggen, diken samt nedlagda 
odlingar. 
 

 
Figur 4. Myrkomplexet Långmyran och myr vid Lill-Fäbodtjärn (brun polygon) bedömdes av Våtmarksinventeringen ha 
låga kända naturvärden (Klass 4). Grön linje markerar delområdet Fäbodtjärn. 

 
Det våtmarkskomplex, Vargbäcksmyran, Storstenmyran och Fräkenmyran som inkluderar 
delar av vattendraget Vargbäcken (Figur 5) bedömdes av Våtmarksinventeringen som ett 
objekt med vissa naturvärden (Klass 3 av fyra klasser). I beskrivningen av objektet står att 
det är svag generell påverkan från dikning och att det finns nedlagda odlingar, samt 
hölador. I beskrivningen nämns inget om skogen i kantzonerna som för objektet vid 
delområdet Fäbodtjärn. 
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Figur 5. Myrkomplexet Vargbäcksmyran, Storstenmyran och Fräkenmyran (brun polygon), som inkluderar delar av 
vattendraget Vargbäcken bedömdes av Våtmarksinventeringen ha vissa naturvärden (Klass 3). Gröna linjer markerar 
delområdet Vargbäcken. 

4 Bedömningsgrunder och naturvärdesklasser 
Den naturvärdesbedömning som gjorts i denna rapport följer svensk standard för 
naturvärdesinventering SS199000:2014 (SIS 2014), där betydelsen av ett geografiskt område 
för den biologiska mångfalden bedöms. 
 
Naturvärdesbedömning görs utifrån bedömningsgrunderna art och biotop (område med 
enhetlig miljö och artsammansättning). 
 
De båda bedömningsgrunderna samverkar (Figur 6). Förekomst av vissa arter är ett kvitto 
på vilka kvaliteter en biotop har. De kvaliteter en biotop har kan i sin tur tala om hur bra 
biotopen bör fungera som livsmiljö för olika arter. Ju fler sällsynta och mer specialiserade 
arter desto högre kvalitet torde en biotop ha. Mer allmänt förekommande arter som inte 
ställer några speciella krav på sin livsmiljö säger mindre om den plats de förekommer på. 
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Figur 6. Förhållandet mellan bedömningsgrunderna art och biotop och deras utfall i naturvärdesklasser. Motsvarar 
schema i Svensk Standard för naturvärdesinventering (SIS 2014), men är modifierad med avseende på färger. 

 
De båda bedömningsgrunderna bidrar även var för sig till biologisk mångfald. Mer 
välutvecklade biotoper och sällsynta biotoper bidrar mer till mångfald av ekosystem än 
vanligare biotoper gör. Sällsynta arter ger ett mervärde till biologisk mångfald.  
 
Naturvärdesbedömningen utifrån art och biotop resulterar i fem kategorier enligt följande:  

• Högsta naturvärde – naturvärdesklass 1, vilket till exempel kan innebära att en 
biotop (område med enhetlig miljö och artsammansättning) är nationellt eller 
internationellt sällsynt eller hotad (till exempel vissa Natura2000-naturtyper) 
och/eller att hotade arter förekommer.  

• Högt naturvärde - naturvärdesklass 2. Varje enskilt område med denna 
naturvärdesklass bedöms vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk 
mångfald på regional eller nationell nivå. Till exempel kan Skogsstyrelsens 
nyckelbiotoper vara exempel på sådana områden. 

• Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3. Varje enskilt område av en viss 
naturtyp med denna naturvärdesklass behöver inte vara av särskild betydelse för 
att upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller global nivå, men det 
bedöms vara av särskild betydelse att den totala arealen av dessa områden 
bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller 
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förbättras. Skogsstyrelsens naturvärdesobjekt kan vara exempel på sådana 
områden. 

• Visst naturvärde – naturvärdesklass 4. Naturvärdesklass 4 är användbar för 
områden som tydligt påverkats av mänsklig aktivitet men där det trots allt finns 
biotopkvaliteter eller arter av viss positiv betydelse för biologisk mångfald, t.ex. 
äldre produktionsskog med flerskiktat trädbestånd men där andra värdestrukturer 
och värdeelement saknas. Naturvärdesklass 4 motsvarar inte någon klass i de större 
nationella inventeringar som gjorts. Naturvärdesklass 4 motsvarar ungefär 
områden som omfattas av generellt biotopskydd men som inte uppfyller kriterier 
för högre naturvärdesklass. 

• Lågt naturvärde, är områden som i sitt nuvarande tillstånd inte eller endast i ringa 
omfattning bidrar till biologisk mångfald, som till exempel ung produktionsskog, 
intensivt brukad åkermark eller liknande. 

5 Naturvärdesbedömning 
I de två delområdena där kompletterande naturvärdesinventering utförts bedömdes ett 
enda område inneha naturvärden inom naturvärdesklasserna 1-4. I delområdet 
Vargbäcken bedömdes ett område inneha Högt Naturvärde (naturvärdesklass 2) (Figur 7). 
Området bestod av äldre delvis grovstammig skog med rödlistade tickor och/eller lavar, 
myr med rikkärrskaraktär och en drygt medelålders barrblandskog med sälg som hyste 
doftticka som av ArtDatabanken (2017) klassat arten som sårbar (VU). 
 

 
Figur 7. Det enda området (grön polygon) som bedömdes inneha något naturvärde inom naturvärdesklasserna 1-4 vid 
naturvärdesinventeringen år 2017 av delområdena Fäbodtjärn och Vargbäcken var området mellan Villmyran och 
Svallmyran inom delområdet Vargbäcken. Området bedömdes ha Högt naturvärde (naturvärdesklass 2) och vara av 
särskild betydelse för att upprätthålla biologiska mångfald på både regional nivå och nationell nivå. Gröna linjer 
markerar delområdet Vargbäcken. 

 
Även om området med naturvärde som helhet innefattade flera olika biotoper, så 
bedömdes området ändock utgöra en sammanhängande enhet, då de olika ingående 
biotoperna gränsade till varandra. Områdets biotoper kan indelas i fyra typer, äldre 
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grovstammig barrskog, gammal klen barrblandskog i backmyr, myr med rikkärrskaraktär 
och barrblandskog med doftticka. 

5.1 Äldre grovstammig barrskog 
I den norra delen av området som bedömdes ha Högt naturvärde (naturvärdesklass 2) 
består biotopen av äldre grovstammig barrskog (Figur 8). 
 

 
Figur 8. Blå polygon visar utbredningen av biotopen med äldre grovstammig barrskog inom området med Högt 
naturvärde (grön polygon). Grön linje markerar delområdet Vargbäcken. 

 
Skogen är en flerskiktad barrblandskog med en del grova granar och tallar (Figur 9), samt 
med ett visst inslag av björk.  Inga färska stubbar påträffades i området, men en del äldre 
stubbar förekom som visar att viss plockhuggning förekommit. 
 

 
Figur 9. Barrblandskogen var flerskiktad, vilket indikerar naturlig föryngring, samt att en del grova granar och tallar 
förekom. Den svarta mappen är 32 cm bred. 

 
Hänglaven garnlav som av ArtDatabanken (2017) klassats som nära hotad (NT) förekom 
på ett flertal ställen (Figur 10). Död ved i form av lågor var ställvis vanligt där minst fem 
av lågorna hyste granticka som av ArtDatabanken (2017) klassats som nära hotad (NT). 
Dessutom noterades vedsvampen rynkskinn som av ArtDatabanken (2017) klassats som 
sårbar (VU) på en låga (Figur 10). 
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Figur 10. Den rödlistade arten garnlav (överst till vänster), i kategorin nära hotad (NT), förekom på ett flertal ställen i 
skogen. Död ved i form av lågor var ställvis vanligt förekommande. På en av dessa lågor noterades den rödlistade, i 
kategorin sårbar (VU), vedsvampen rynkskinn (nedersta bilden). 
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5.2 Gammal klen barrblandskog i backmyr 
I en backmyr finns ett skogsparti med ett flertal gamla manlavsbehängda tallar och granar 
som gränsar till delområdet Vargbäcken (Figur 11). Vissa granars och tallars utseende ger 
ett ålderdomligt intryck. 
 

 

 
Figur 11. Blå polygon visar utbredningen av biotopen med gammal manlavsbehängd barrblandskog inom området med 
Högt naturvärde (grön polygon). Grön linje markerar delområdet Vargbäcken. Vissa granar ger ett intryck av att ha 
stått på platsen under lång tid under magra förhållanden i och med att de är smala och rikt manlavsbehängda. Även 
vissa tallar som inte längre växer på höjden utan har en flat krona skvallrar om att de rotat sig för många år sedan. 
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I området förekommer en del björk, samt enstaka sälgar. På en äldre sälg växte lavarna 
skrovellav och lunglav som av ArtDatabanken (2017) klassats i kategorin nära hotad (NT) 
(Figur 12).  
 

 
Figur 12. Både lunglav och skrovellav växte på en äldre sälg i området med barrblandskog i backmyr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Utökad naturvärdesinventering, Vargbäcken och Fäbodtjärn, Vindelgransele år 2017 

 15/18 
 

5.3 Myr med rikkärrskaraktär 
Mellan den äldre grovstammiga skogen och gammal klen barrblandskog i backmyr ligger 
en myr som ger ett orört intryck och har ur pH-synpunkt en viss rikkärrskaraktär, vilket 
förekomst av korvskorpionmossa indikerar (Figur 13). Ur ett regionalt perspektiv kan 
myren med rikkärrskaraktär bidra till den biologiska mångfalden, då myrar med 
rikkärrskaraktär är ovanligare i Västerbottens inland jämfört med de mer vanligt 
förekommande fattigkärren. 
 

 

 
Figur 13. Blå polygon visar utbredningen av biotopen myr med rikkärrskaraktär där bland annat brunmossan 
korvskorpionmossa växte i blöta partier inom området med Högt naturvärde (grön polygon). Grön linje markerar 
delområdet Vargbäcken. 
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5.4 Barrblandskog med doftticka 
I en cirka 70-80 årig barrblandskog med stort inslag av björk fanns en gammal sälg som 
var bevuxen med åtta fruktkroppar (fyra stora och fyra små) av vedsvampen doftticka som 
av ArtDatabanken (2017) klassats som sårbar (VU) (Figur 14). 
 

 
Figur 14. Blå polygon visar utbredningen av biotopen barrblandskog med doftticka inom området med Högt naturvärde 
(grön polygon). Grön linje markerar delområdet Vargbäcken. Doftticka i nedre bilden. 
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Resultat av 2016 års naturvärdesbedömning 

5 Naturvärdesbedömning Fäbodtjärn 
Sammanfattningsvis bedömdes 7 områden ha naturvärden i enlighet med 
inventeringsmetoden Svensk Standard (SS 1990000:2014) vid naturvärdesinventeringen av 
projektområdet Fäbodtjärn (Figur 8). Ett område, Lördagsmyran) bedömdes ha Högt 
naturvärde (naturvärdesklass 2), två områden bedömdes ha Påtagligt naturvärde 
(naturvärdesklass 3) och fyra områden bedömdes ha Visst naturvärde (naturvärdesklass 
4).  
 

 
Figur 8. Sju områden inom projektområdet Fäbodtjärn bedömdes ha naturvärden där ett 
område bedömdes ha Högt naturvärde (naturvärdesklass 2, grön polygon), två områden 
bedömdes ha Påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3, gula polygoner) och fyra områden 
bedömdes ha Visst naturvärde (naturvärdesklass 4, orange polygoner). Beskrivning till 
respektive område följer nedan i nummerordning. 

5.1 Högt naturvärde 

5.1.1 Objekt 1, Lördagsmyran 
Ett objekt, Lördagsmyran (Figur 9), bedömdes ha Högt naturvärde (naturvärdesklass 2). 
Enligt Skogsstyrelsen (2016) finns nästan 200-åriga tallar på Lördagsmyran. Vissa tallar var 
spärrgreniga och relativt grova. Dessutom fanns enstaka torrakor, samt tallar med 
uthackade bohål (så kallade hålträd). Myren har dessutom viss rikkärrskaraktär som 
piprensarmossa (Paludella squarrosa) och korvskorpionmossa (Scorpidium scorpioides) 
indikerar. Området är av Sveaskog utpekat som nyckelbiotop. 
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Figur 9. Lördagsmyran (grön polygon), som av Sveaskog pekats ut som en nyckelbiotop 
bedömdes ha Högt naturvärde (naturvärdesklass 2) med avseende på ett flertal värdeelement, 
som till exempel torrakor och hålträd. 

5.2 Påtagligt naturvärde 

5.2.1 Objekt 2, Myr vid Flottatjärnen 
Myren vid Flottatjärnen är till stora delar en sträng-flarkmyr. Det vill säga upphöjda 
mestadels risklädda mot vattenriktningen tvärgående strängar som däremellan avgränsas 
av vattenfyllda partier (Figur 10). Med andra ord ser myren randig ut ur ett fågelperspektiv.  
 
Myren vid Flottatjärnen ingick i det av Våtmarksinventeringens bedömda område som 
även inkluderade Långmyran och myren kring Lill-Fäbodtjärnen som bedömdes som ett 
objekt med låga naturvärden bland annat beroende på förekomst av anslutande hyggen, 
diken samt nedlagda odlingar. Förvisso finns spår av myrodlingen kvar, men i övrigt ser 
myren vid Flottatjärnen tämligen opåverkad ut.  
 
Den del av myren som inte berörs av resterna av myrodlingen (Figur 10) bedömdes ha 
Påtagligt värde (naturvärdesklass 3). Skälen härtill är att myren ger ett orört intryck och är 
ur pH-synpunkt ett intermediärt kärr, vilket förekomst av guldspärrmossa (Campylium 

stellatum), korvskorpionmossa, mässingmossa (Loeskypnum badium), knoppvitmossa 
(Sphagnum teres), rostvitmossa (Sphagnum fuscum), krokvitmossa (Sphagnum subsecundum), 
och purpurvitmossa (Sphagnum warnstorfii) indikerar. Ur ett regionalt perspektiv kan det 
intermediära kärret bidra till den biologiska mångfalden, då intermediära kärr är ovanligare 
i Västerbottens inland jämfört med de mer vanligt förekommande fattigkärren. Äldre tallar 
som av utseendet uppskattades vara betydligt äldre än 100 år fanns spridda på myren och 
längs Flottartjärnens västra strand (Figur 10). Enstaka torrakor förekom. Dessutom fanns 
den nära hotade (NT) arten ladlav (Cyphelium tigillare) på en antropogen struktur i form 
av en gränsstolpe (Figur 10).  
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Figur 10 . Myren vid Flottatjärnen (gul polygon) bedömdes ha Påtagligt naturvärde 
(naturvärdesklass 3) utifrån till synes orörd sträng-flarkmyr med en artförekomst som visade 
på ett intermediärt kärr, förekomst av äldre tallar inklusive torrakor, samt förekomst av den 
rödlistade arten ladlav. 

5.2.2 Objekt 3, granskog sydväst Långmyran 

Ett mindre skogsområde med relativt äldre träd sydväst om Långmyran (Figur 11) 
bedömdes ha Påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3). Skogen är delvis en 
barrblandskog med övervägande gran, delvis en gransumpskog. I området fanns ett flertal 
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äldre sälgar där många var beväxta med den nära hotade (NT) arten lunglav (Lobaria 
pulmonaria) (Figur 11). Enstaka grova granar (cirka 40 cm diameter i brösthöjd) förekom 
och på några av dessa växte den nära hotade (NT) arten garnlav (Alectoria sarmentosa). 
Även färska spår av den nära hotade (NT) arten tretåig hackspett noterades på ett fåtal 
granar. Ålder, struktur och förekomst av rödlistade arter utgjorde bevekelsegrund för 
naturvärdesbedömningen. 
 

 

 
Figur 11. Ett mindre skogsområde (gul polygon) med relativt gamla träd och förekomst av 
gamla sälgar som i flera falla var påväxta med den rödlistade arten lunglav bedömdes ha 
Påtagligt naturvärde (Naturvärdesklass 3). 
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5.3 Visst naturvärde 

5.3.1 Objekt 4, Långmyran 

Långmyran uppvisar ungefär samma struktur och artsammansättning som myren vid 
Flottatjärnen med det enda undantaget att ingen rödlistad art kunde noteras från området 
(Figur 12). Därav följer att Långmyran bedömdes utifrån samma kriterier, men i avsaknad 
av rödlistad art bedömdes naturvärdet till Visst naturvärde (naturvärdesklass 4). 
 

 

 
Figur 12.Långmyran (gul polygon) bedömdes ha Visst naturvärde (naturvärdesklass 3) utifrån 
till synes orörd sträng-flarkmyr med en artförekomst som visade på ett intermediärt kärr och 
förekomst av äldre tallar inklusive torrakor 

5.3.2 Objekt 5, liten myr med järnockra 

I en liten i övrigt trivial myr fanns ett litet utströmningsområde med järnockra (Figur 13) 
där det i kanten växte arter som oftast förekommer i intermediära kärr eller rikkärr som 
till exempel gyllenmossa (Tomentypnum nitens), guldspärrmossa, purpurvitmossa och 
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krokvitmossa. Enbart utifrån förekomsten av dessa arter bedömdes området ha Visst 
naturvärde (naturvärdesklass 4), trots att området är mycket litet. 
 

 

 
Figur 13. Ett litet område på en trivial myr med järnockrautfällning (orange polygon) och arter 
som oftast förekommer i intermediära kärr eller rikkärr bedömdes ha Visst naturvärde 
(naturvärdesklass 4). 

5.3.3 Objekt 6, gransumpskog söder om vägen till Tväråträsk 

I en mindre än en hektar stor gransumpskog söder om vägen till Tväråträsk noterades 
förekomst av enstaka grova granar (cirka 40-45 cm diameter i brösthöjd), en granticka på 
en granlåga och enstaka bålar av garnlav (Figur 14). Både granticka (Phellinus chrysoloma) 
och garnlav är rödlistade i kategorin nära hotade (NT). Trots områdets ringa storlek och 
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få individer av rödlistade arter bedömdes området ändock ha Visst naturvärde 
(naturvärdesklass 4) och därmed kunna bidra lokalt till biologisk mångfald. 
 

 

 
Figur 14. En areellt liten gransumpskog (orange polygon) med fynd av två rödlistade arter, 
granticka och garnlav (nedre bilden), bedömdes ha Visst naturvärde (naturvärdesklass 4). 
 

5.3.4 Objekt 7, gransumpskog norr om vägen till Tväråträsk 

Även denna gransumpskog (Figur 15), liksom gransumpskogen söder om vägen (objekt 
6) är areellt liten med vissa grövre träd, om än inte lika grova som i objekt 6. Även i denna 
gransumpskog noterades en förekomst av den nära hotade arten (NT) granticka, samt 
enstaka förekomster av den likaledes nära hotade arten garnlav. Därutöver fanns ett fåtal 
torrakor. Utifrån samma bedömning som för objekt 6, så bedömdes detta område ha Visst 
naturvärde (naturvärdesklass 4). 
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Figur 15. En areellt liten gransumpskog (orange polygon) med fynd av två rödlistade arter, 
granticka (nedre bilden) och garnlav, bedömdes ha Visst naturvärde (naturvärdesklass 4). 

6 Naturvärdesbedömning Vargbäcken 
Sammanfattningsvis bedömdes 3 områden ha naturvärden i enlighet med 
inventeringsmetoden Svensk Standard (SS 1990000:2014) vid naturvärdesinventeringen av 
projektområdet Vargbäcken (Figur 16). Ett område, nedre delen av Vargbäcken, 
bedömdes ha Påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3) och två områden bedömdes ha 
Visst naturvärde (naturvärdesklass 4).  
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Figur 16. Tre områden inom projektområdet Vargbäcken bedömdes ha naturvärden där ett 
område bedömdes ha Påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3, gul polygon) och två områden 
bedömdes ha Visst naturvärde (naturvärdesklass 4, orange polygoner). Beskrivning till 
respektive område följer nedan i nummerordning. 

6.1 Påtagligt naturvärde 

6.1.1 Objekt 1, nedre delen av Vargbäcken  

Vargbäcken rinner upp från den gamla myrodlingen vid Fräkenmyran. I dess övre lopp är 
Vargbäcken en mycket liten bäck, men där skoterleden korsar Vargbäcken i punkten med 
koordinaterna N7226284, E655648 (SWEREF99 TM) blir bäcken lite bredare. Framför 
allt får bäcken påfyllning av tillrinannde vatten från diken och mindre bäckar i denna punkt 
vilket innebär att Vargbäcken från korsningen med skoterleden och nedströms svämmar 
över under vårfloden och bildar på vissa sträckor flera bäckfåror. En tydlig gödslingseffekt 
kan ses på den omgivande vegetationen då förekomsten av högörter är högst påtaglig 
nedströms jämfört med sträckan uppströms korsningen med skoterleden (Figur 17). 
 
Arter som kärrfibbla, torta, nordisk stormhatt, ormbär, vänderot, borsttistel, älggräs och 
skogsnäva förekommer rikligt i översvämningszonen (samt en och annan tibast och 
dvärglummer), men inte utanför översvämningszonen där den typiska blåbärstypen med 
blåbär, kruståtel, skogsstjärna, revlummer, vårfryle med flera lågvuxna arter dominerar.  
 
I bottenskiktet noterades signalarterna grov husmossa (Hylocomiastrum pyrenaicum) som 
indikerar fuktiga och mineralrika miljöer och källpraktmossa (Pseudobryum cinclidioides) 
som indikerar skogsmark med mer eller mindre ostörd hydrologi. Även de mindre vanliga 
arterna kranshakmossa (Rhytidiadelphus triquetrus) och rostmossa (Marsupella spp.) förekom 
ställvis riklig utefter bäcken. 
 
Där Vargbäcken rinner fram antar skogen ett flertal olika skepnader. I dess översta lopp 
rinner bäcken genom en tämligen fattig gransumpskog med stort inslag av glasbjörk för 
att vidare rinna genom det område som av Våtmarksinventeringen bedömdes ha visst 
naturvärde, där Vargbäcken idag kantas av hyggen ända fram till bäckkanten (Figur 17). 
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Nedströms korsningen med skoterleden består skogen intill Vargbäcken mestadels av 
granskog eller barrblandad skog med inslag av björk. I enstaka partier kantas hela 
översvämningszonen av gråal. I Vargbäcken nedersta lopp kantas översvämningszonen till 
stor del av vide. Enstaka grova träd framför allt av gran förekommer, om än sparsamt. 
Död ved förekommer i relativt stor mängd, även om den för det mesta är tämligen klen. 
 
Tre rödlistade arter (vitgrynig nållav (Chaenotheca subroscida), granticka och garnlav) i 
kategorin nära hotade (NT) noterades i den nedre delen av Vargbäcken på ett par ställen.  
 
Sammantaget bedömdes Vargbäckens nedre lopp (Figur 17) ha Påtagligt naturvärde 
(naturvärdesklass 3). 
 

 
Figur 17. Vargbäckens nedre lopp (gul polygon) bedömdes ha Påtagligt naturvärde 
(naturvärdesklass 3) med avseende på den relativt rika kärlväxtfloran (dock inte regionalt 
ovanlig flora), variationen av habitat längs bäcken och förekomst av rödlistade arter. Bilden 
nere till vänster visar den frodiga översvämningszonen i Vargbäckens nedre lopp. Bilden nere 
till höger visar den fattiga bäckmiljön i Vargbäckens översta lopp där bäcken rinner genom det 
område som av Våtmarksinventeringen bedömde ha visst naturvärde, men som idag mestadels 
består av hygge. 

6.2 Visst naturvärde 

6.2.1 Objekt 2, granskog 

Ett par hundra meter ostnordost om den provbrytning som gjorts i gruvområdet 
Vargbäcken finns en barrblandskog med äldre högresta granar. Skogen är gallrad och 
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städad varför, i princip, ingen död ved finns på marken. I denna barrblandskog finns även 
enstaka gamla granar som i vissa enstaka fall var beväxta med den rödlistade, i kategorin 
nära hotad (NT), arten garnlav (Figur 18). Utifrån förekomst av vissa gamla träd och den 
rödlistade arten garnlav bedömdes området ha Visst naturvärde (naturvärdesklass 4). 
 

 
Figur 18. I en delvis parkliknande barrblandskog (orange polygon i kartan och bilden nere till 
vänster) växte enstaka bålar av den rödlistade (nära hotad, NT) arten garnlav på äldre granar 
(en ljus liten bål bland alla manlavar kan anas på höger sida stammen i nedre bilden till höger). 
I och med viss förekomst av äldre träd och den rödlistade garnlaven bedömdes området ha 
Visst naturvärde (naturvärdesklass 4). 

6.2.2 Objekt 3, myr 

I gruvområdet Vargbäckens södra del finns en myr som till stor del är ett fattigkärr (Figur 
19), men som i enstaka partier, bland annat ockrautfällning i litet blött parti, hyser arter 
som indikerar mer eller mindre kärr med högt pH, såsom röd skorpionmossa (Scorpidium 
revolvens), mässingmossa, blodkrokmossa (Sarmentypnum sarmentosum) och 
krokvitmossa. Enbart utifrån förekomsten av dessa arter bedömdes området ha Visst 
naturvärde (naturvärdesklass 4) i och att området kan bidra till lokal biologisk mångfald.  
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Figur 19. En mestadels fattig myr men med inslag bland annat ockrautfällning och arter som 
indikerar rikare förhållanden bedömdes ha Visst naturvärde (naturvärdesklass 4). 
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1 Inledning  
På ömse sidor om Vindelälven vid Vindelgransele, Lycksele kommun (Figur 1) planerar 
Botnia Exploration AB gruvdrift i två områden med projektnamnen, Fäbodtjärn och 
Vargbäcken.  
 

 
Figur 1. Inom grön cirkel nära Vindelgransele finns planer på gruvdrift i två olika områden. 
 
Pelagia Nature & Environment AB har på uppdrag av Ramböll Sverige AB genomfört 
miljöundersökningar av två vattendrag i anslutning till dessa, Vargbäcken (vid område B) 
och Kvarnbäcken (avvattnar område A) (Figur 2).  
 

 
Figur 2. Projektområdenas läge (gröna linjer) intill Vindelgransele. A) Fäbodtjärn och B) 
Vargbäcken. Markerade områden är inventeringsområden för naturvärden och motsvarar ej 
exploateringsområden som är mindre i storlek än dessa. 
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2 Material och Metoder 
Miljöundersökningarna utfördes i augusti (elfiske) och september (bottenfauna, kiselalger 
och inventering av flodpärlmussla och vandringshinder) år 2016. Undersökningarna 
utfördes av Peder Larsson (elfiske), Jörgen Olsson (bottenfauna, kiselalger och 
vandringshinder) och Torbjörn Ros (vandringshinder och flodpärlmussla), samtliga för 
Pelagia Nature & Environment AB. 
 
Prover för bottenfauna togs år 2016 vid tre lokaler i Vargbäcken (N2, N1b och U1) och 
två lokaler (P2 och P3) i Kvarnbäcken (Figur 3). För kiselalger togs prover i Kvarnbäcken 
år 2014 av Vatten och Miljöbyrån AB, varför de inte provtagits detta år. I Vargbäcken togs 
prover vid tre lokaler (N2, N1b och U1) år 2016. Elfiskelokalen i Vargbäcken har sin 
startpunkt (N7225836; E654410) ungefär vid bottenfaunalokalen N2. 
 

 
Figur 3. Lokalernas lägen för bottenfauna och kiselalger i Vargbäcken respektive Kvarnbäcken 
vid Vindelgransele i Lycksele kommun år 2016. 
 
Lokalkoordinater för bottenfauna och kiselalger samt elfiske presenteras i Tabell 1  
 
Tabell 1. Lokalkoordinater för bottenfauna och kiselalger samt elfiske i Vargbäcken respektive 
Kvarnbäcken vid Vindelgransele i Lycksele kommun. Koordinater i SWEREF99 TM. 

 

Bottenfauna och kiselalger Lokal N E

Vargbäcken N1b 7226141 655053

Vargbäcken N2 7225847 654426

Vargbäcken U1 7226396 655857

Kvarnbäcken (Kiselalger2014) P2 7223211 653805

Kvarnbäcken (Kiselalger2014) P3 7223684 654424

Elfiskelokal Lokal N E

Vargbäcken 7225836 654410
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2.1 Bottenfauna 

Bottenfaunaundersökningarna utfördes enligt den standardiserade sparkmetoden för 
bottenfaunaprovtagning i strömmande vatten, SS EN 27828 och SS_EN 10870_2012. 
Metoden innebär att en yta på 0.3 x 1 meter omrörs med foten under totalt en minut 
samtidigt som en håv hålls längs botten strax nedströms foten så att lösgjort material driver 
in i håven. Detta utgör ett delprov. Fem sådana prov tas på varje lokal inom en sträcka av 
totalt 10 meter. Inom samma sträcka tas dessutom ett kvalitativt sökprov med en mindre 
håv. Avsikten med detta är att komplettera provtagningen, främst på de ytor som inte går 
att ta med den standardiserade sparkmetoden, till exempel beroende på vattendjup och 
bottensubstrat. 
 
Det insamlade materialet sållades i ett 0.5 mm såll och konserverades därefter i etanol till 
en koncentration på minst 70%.  
 
Djuren plockades ut under förstoringsglas och bestämdes därefter i stereolupp och 
mikroskop till den taxonomiska enhet som anges i Naturvårdsverkets Författningssamling 
(NFS 2008:1). 
 
Bottenfaunans sammansättning användes för att beräkna olika index enligt HVMFS 
2013:19, som ger en vägledning i bedömningen av vattnets kvalitet och bottenfaunans 
livsbetingelser. 
 
För prover från rinnande vatten används tre olika index: 
 
ASPT är ett index där olika familjer av bottenfaunaorganismer får poäng efter sin 
känslighet mot en miljöpåverkan. Indexet integrerar påverkan från eutrofiering, förorening 
med syretärande ämnen och habitatförstörande påverkan som rätning/rensning (inklusive 
grumling). 
 
DJ-index är ett multimetriskt index för att påvisa eutrofiering med fem ingående enkla 
index. 
 
MISA är ett multimetriskt surhetsindex för vattendrag, innehållande sex enkla index. 
 
Med hjälp av referensvärden för olika naturgeografiska regioner beräknades sedan den 
ekologiska kvalitetskvoten (EK) med vars hjälp lokalens status med avseende på de olika 
indexen bestämdes. 
 
Utplockning av bottenfauna ur insamlat material utfördes av Anja Rubach. Artbestämning 
utfördes av Mats Uppman och indexberäkning samt utvärdering utfördes av Mats 
Uppman, samtliga för Pelagia Nature & Environment AB. 
 
Pelagia Nature & Environment AB är ett av SWEDAC ackrediterat organ för både 
provtagning och analys av bottenfauna (ackrediteringsnummer 1846). 

2.2 Kiselalger 

Provtagning av kiselalger i Vargbäcken utfördes år 2016 på samma eller i nära anslutning 
till provlokalerna som användes vid bottenfaunaprovtagningen (Tabell 1, Figur 3). I 
Kvarnbäcken provtogs kiselalger vid lokalerna P2 och P3 år 2014 av Vatten och 
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Miljöbyrån AB. Kiselalgsanalysen utfördes år 2014, liksom år 2016, av Pelagia Nature & 
Environment AB. 
 
Påväxtsamhället är av flera anledningar lämpligt att undersöka i vattendrag. 
Påväxtorganismerna utgörs huvudsakligen av kiselalger, vilka är fastsittande 
primärproducenter. Eftersom de saknar migreringsmöjligheter kan de inte undvika 
förändringar i vattenmiljön. Det är i stället så att kiselalgssamhället anpassar sig till de 
förhållanden som finns i det aktuella vattendraget. Specifika arter kan försvinna eller 
tillkomma beroende på de förhållanden som råder. Kiselalgsarterna har specifika 
toleranser och preferenser, vilket gör artsamhället till en god informationskälla gällande 
miljöförhållanden i vattendraget. 
 
Provtagning utfördes av Jörgen Olsson, Pelagia Nature & Environment AB enligt metod 
SS-EN 13946 (SIS 2003) och HaVs Handbok för miljöövervakning, undersökningstyp 
”Påväxt i sjöar och vattendrag – kiselalgsanalys” (HaV 2016). Vid varje provtagningslokal 
insamlades ett organismprov som sedan fixerades med etanol.  
 
Kiselalgsanalysen utfördes av Veronika Gälman, Pelagia Nature & Environment AB, 
enligt metoden SS-EN 14407 (SIS 2005), HaVs Handbok för miljöövervakning, 
undersökningstyp ”Påväxt i sjöar och vattendrag – kiselalgsanalys” (HaV 2016). 
 
Statusklassificering av provtagningslokalerna gjordes med hjälp av kiselalgsindexet IPS 
(Indice de Polluo-sensibilité Spécifique). I gränsfall mellan klasser beaktades även 
stödparametrarna %PT (Pollution Tolerante valves) och TDI (Trophic Diatom Index). 
Beräkning av kiselalgsindex gjordes med hjälp av programvaran Omnidia 
(http://omnidia.free.fr/omnidia_english). IPS är ett index som visar påverkan av 
näringsämnen och organisk förorening och utifrån detta kan en statusklassificering av 
vattendraget göras. 
 
Vidare har surhetsindexet ACID (Acidity Index for Diatoms) beräknats. Detta visar på 
surheten i vattendraget. ACID ger ingen statusklassificering utan grupperar endast 
vattendraget i en pH-regim. Sålunda är det inte möjligt att urskilja om vattendraget är 
naturligt surt eller antropogent försurat. För att avgöra detta måste de fysikalisk-kemiska 
bedömningsgrunderna för försurning användas. Samtliga index finns beskrivna i 
Bakgrundsrapporten till revideringen av bedömningsgrunderna (Kahlert, Andrén & 
Jarlman 2007). Utvärdering av resultaten gjordes enligt Tabell 2 och 3 (Naturvårdsverket 
2007) och enligt HVMFS 2013:19, Bilaga 1. 
 
Tabell 2 visar referensvärde och klassgränser för IPS. Osäkerheten är +/- 0,5 enheter om 
IPS > 13 och +/- 1 enheter om IPS < 13. Tabell 3 visar klassgränser för ACID-index. 
Osäkerheten är +/- 10 %.  
 
Tabell 2. Referensvärde och klassgränser för IPS. 

 
 

Status IPS-värde

Referensvärde 19,6

Hög ≥17,5

God ≥14,5 och <17,5

Måttlig ≥11 och <14,5

Otillfredsställande ≥8 och <11

Dålig <8
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Tabell 3. Klassgränser för ACID-index. 

 
 
Vid metallpåverkan och/eller bekämpningsmedelspåverkan kan kiselalger uppvisa 
deformerade skal. Generellt sett är andelen deformerade kiselalgsskal låg och 
mellanårsvariationen liten i de svenska vattendragen. I de fall vattendragen utsätts för 
tungmetallpåverkan (Cu, Cd och Zn) och/eller bekämpningsmedelspåverkan kan dock 
andelen deformerade skal öka (Naturvårdsverket, 2012). I de fall där andelen deformerade 
skal överstiger 1 % ska detta noteras som en möjlig påverkan. Deformationsanalysen är 
utförd i enlighet med Naturvårdsverkets rapport 2012/12: ”Utveckling av en 
miljögiftsindikator – kiselalger i rinnande vatten”. Bedömning enligt Tabell 4 av 
miljöpåverkan har utgångspunkt i ovanstående handledning (HaV 2016). 
 
Tabell 4. Klassgränser för missbildningsfrekvens (mijöpåverkan) för kiselalger. 

 
 
Pelagia Nature & Environment AB är ett av SWEDAC ackrediterat organ för provtagning 
och analys av kiselalger (ackrediteringsnummer 1846).  

2.3 Elfiske 

Elfiskeundersökningen utfördes i enlighet med Naturvårdsverkets Handledning för 
miljöövervakning (Naturvårdsverket 2010, med tillägg från HaV 2015) gällande 
standardiserat elfiske i rinnande vatten samt SS-EN 14011:2006. Efter utfört elfiske ska 
resultat skickas till Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) för analys och status beräknas för 
respektive elfiskelokal. Statusklassificeringen utförs genom att beräkna VIX 
(VattendragsIndeX). Beräkningen tar bland annat hänsyn till artsammansättning, fångst, 
avrinningsområdets storlek, höjd över havet, vattendragets bredd och provfiskad area.  
 
Pelagia Nature & Environment AB är ett av Swedac ackrediterat organ för elfiske i 
rinnande vatten, ackrediteringsnummer 1846. 

2.4 Flodpärlmussla och inventering av vandringshinder 

Inventeringarna av flodpärlmussla och vandringshinder för fisk utfördes på samma sätt i 
både Vargbäcken och Kvarnbäcken. Större delen av vattendragen från mynningen i 
Vindelälven upp till respektive källflöden inventerades. 
 

  

Surhetsklasser Surhetsindex ACID Motsvarar medel-pH Motsvarar pH-minimum

Alkaliskt ≥7,5 ≥7,3 -

Nära neutralt 5,8-7,5 6,5-7,3 -

Måttligt surt 4,2-5,8 5,9-6,5 <6,4

Surt 2,2-4,2 5,5-5,9 <5,6

Mycket surt <2,2 <5,5 <4,8

< 1 % Ingen eller obetydlig 

1-2 % Låg

2 - 4 % Måttlig

4 - 8 % Hög

> 8 % Mycket hög

Klassificering av missbildningfrekvens (miljöpåverkan)
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3 Resultat och Diskussion 

3.1 Bottenfauna 

Vargbäcken, med lokalerna N2, N1b och U1, dominerades av bäcksländor och 
fjädermyggor. Artantalen var låga (Figur 4), vid lokalen N2 var även individantalen låga 
(Figur 5).  
 
I Kvarnbäcken, med lokalerna P2 och P3, var artantalen tämligen låga, dock högre än i 
Vargbäcken. I Kvarnbäcken dominerade dagsländor, bäcksländor, knott och 
fjädermyggor. Inga rödlistade eller ovanliga arter hittades i något av vattendragen. 
 
Artlistor och fältprotokoll redovisas i Bilaga 1. 
 

 
Figur 4. Antal taxa (arter) per prov, medelvärden och 95-procentiga konfidensintervall för 
Vargbäcken respektive Kvarnbäcken vid Vindelgransele i Lycksele kommun år 2016. 
 

 
Figur 5. Antal individer per prov, medelvärden och 95-procentiga konfidensintervall för 
Vargbäcken respektive Kvarnbäcken vid Vindelgransele i Lycksele kommun år 2016. 
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ASPT-index är ett index där olika familjer av bottenfaunaorganismer får poäng efter sin 
känslighet mot en miljöpåverkan. Indexet integrerar påverkan från eutrofiering, förorening 
med syretärande ämnen och habitatförstörande påverkan som rätning/rensning (inklusive 
grumling). DJ-index är ett multimetriskt index för att påvisa eutrofiering med fem ingående 
enkla index. 
 
Vargbäckens lokaler klassificerades till God eller Hög status och Kvarnbäckens till Hög 
status utifrån ASPT-index (Figur 6). Samtliga lokaler i de två bäckarna klassificeras till Hög 
status utifrån DJ-index (Figur 7). 
 

 
Figur 6. Ekologisk kvalitetskvot med avseende på ASPT-index samt klassgränser för ekologisk 
statusklassificering för Vargbäcken respektive Kvarnbäcken vid Vindelgransele i Lycksele 
kommun år 2016. 
 

 
Figur 7. Ekologisk kvalitetskvot med avseende på DJ-index samt klassgränser för ekologisk 
statusklassificering för Vargbäcken respektive Kvarnbäcken vid Vindelgransele i Lycksele 
kommun år 2016. 
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MISA-index är ett multimetriskt surhetsindex för vattendrag, innehållande sex enkla index. 
 
Utifrån MISA-index (Figur 8) klassificerades Vargbäcken till Mycket surt och 
Kvarnbäcken till Måttligt surt respektive Nära neutralt. 
 

 
Figur 8. Ekologisk kvalitetskvot med avseende på MISA-index samt klassgränser för ekologisk 
statusklassificering för Vargbäcken respektive Kvarnbäcken vid Vindelgransele i Lycksele 
kommun år 2016. 
 
I Kvarnbäcken tyder artsammansättningen alltså på god vattenkvaliteten medan 
Vargbäcken troligen, åtminstone tidvis, varit utsatt för låga pH-värden. MISA-index i 
Vargbäcken stämmer väl överens med ACID-index (Tabell 5) för kiselalger med ökad 
surhet desto längre uppströms Vargbäcken lokalen var placerad. Detta kan ha sin naturliga 
förklaring då Vargbäcken har sitt källflöde vid en gammal myrodling. Även myrområdet 
nedströms myrodlingen är dikad och relativt flackt. Längre nedströms övergår myrmarken 
till skogsmark och sluttar ner mot väg 363. En möjlig förklaring till mindre sura 
förhållanden nedström kan vara inströmmande grundvatten till Vargbäcken som kan 
buffra mot det surare myrvattnet från uppströmsliggande området. 

3.2 Kiselalger 

Resultaten från kiselalgsanalysen i prover från Vargbäcken (2016) och Kvarnbäcken (2014) 
visade på Hög status vid samtliga lokaler (Tabell 5). I Vargbäcken var antalet arter högst 
vid lokal N2 och lägst vid lokal U1. I Kvarnbäcken var antalet arter lägst vid lokal P2. Ett 
mycket lågt artantal (<20 arter) kan i vissa fall vara ett tecken på ogynnsamma 
förhållanden. Vid lokalerna i Kvarnbäcken var antalet arter strax under och strax över 20 
vilket även var fallet vid lokal U1 i Vargbäcken. Det lägre artantalet i Kvarnbäcken kan 
enligt definitionen ovan tyda på ogynnsamma förhållanden av något slag. 
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Tabell 5. Artantal, beräknade indexvärden, EK-värden och statusklassificering från 
kiselalgsanalys utförd på prover från Vargbäcken vid Vindelgransele i Lycksele kommun år 
2016. 

 
 
Surhetsindex visade på Mycket sura till Måttligt sura förhållanden med ökande surhet desto 
längre uppströms Vargbäcken lokalen var placerad (Tabell 5 och Figur 8). I Kvarnbäcken 
visade surhetsindex på Måttligt sura till Nära neutrala förhållanden.  
 

 
Figur 8. ACID-index för lokalerna i Vargbäcken (2016) och Kvarnbäcken (2014) vid 
Vindelgransele i Lycksele kommun. 
 
Deformationsanalysen visade på Ingen eller obetydlig miljöpåverkan vid samtliga lokaler i 
både Vargbäcken (2016) och Kvarnbäcken (2014) (Tabell 6). 
 
Tabell 6. Deformationsanalys av kiselalger utförd på prover från Vargbäcken vid Vindelgransele 
i Lycksele kommun år 2016. 

 
 
Protokoll för kiselalger presenteras i Bilaga 2.  
 
 

Vattendrag Provpunkt Artantal IPS-index EK-värde Status (IPS) ACID-index Surhetsklass

Vargbäcken N2 29 19,6 1,00 Hög 5,7 Måttligt surt

Vargbäcken N1b 32 19,9 1,00 Hög 3,7 Surt

Vargbäcken U1 24 20,0 1,00 Hög 1,6 Mycket surt

Kvarnbäcken (2014) P2 18 19,8 1,00 Hög 6,2 Nära neutralt

Kvarnbäcken (2014) P3 22 19,8 1,00 Hög 5,8 Måttligt surt
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Vattendrag Provpunkt Antal deformationer Andel (%) Miljöpåverkan
Vargbäcken N2 4 0,97 Ingen eller obetydlig

Vargbäcken N1b 0 0,00 Ingen eller obetydlig

Vargbäcken U1 1 0,25 Ingen eller obetydlig

Kvarnbäcken (2014) P2 4 0,96 Ingen eller obetydlig

Kvarnbäcken (2014) P3 4 0,49 Ingen eller obetydlig
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3.3 Elfiske 

Vid elfisket uppströms väg 363 (avfiskad sträcka, ca 70 m) fångades ingen fisk. 
Vattenståndet var lågt vid fisketillfället. Vägtrumman under väg 363 fungerar som effektivt 
vandringshinder både vid hög och lågvatten (utförligare beskrivning se avsnitt 3.4). 
 
Protokoll presenteras i Bilaga 3. 

3.4 Flodpärlmussla och inventering av vandringshinder 

Vargbäcken 
Större delen av vattendraget från mynningen i Vindelälven inventerades (endast kortare 
sträckor uppströms U1 inventerades inte) med avseende på eventuell förekomst av 
flodpärlmussla respektive vandringshinder för fisk (Figur 3).  
 
I Vargbäcken var vattnet mycket klart, vattenvegetationen ytterst sparsam och bestod av 
vattenlevande mossor. 
 
Från mynningen till strax nedströms väg 363 fanns inga vandringshinder för fisk. Bäcken 
är dock relativt liten och har inga utpräglade lekområden. Strax nedströms väg 363 finns 
den gamla vägen och vägtrumman kvar (Figur 9). 
 

 
Figur 9. Trumma för Vargbäcken under gamla vägen vid Vindelgransele i Lycksele kommun. 
 
Denna trumma är föredömligt utformad och det är förvånande att en betydligt sämre 
lösning valdes för den nya vägen, väg 363 (Figur 10), där trumman under stora delar av 
året är omöjlig att forcerad för fisk. Det är huvudsakligen tre anledningar till detta: (1) 
trumman lutar för mycket, (2) stor trumma som både är lång och smal med lång 
vandringsträcka i grunt vattendjup som följd, (3) trumman saknar viloställen (ex större 
stenar) där vandrande fisk kan vila). Följden blir att det är små möjligheter för både mindre 
och större fisk att klara av att forcera trumman. Bedömningen är att vid högvatten 
kommer vattenkraften att vara stor så endast riktigt stor fisk kan forcera trumman, vid 
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lågvatten kan större fisk inte forcera trumman eftersom det är för lite vatten och för 
mindre fisk kommer vattenkraften fortfarande vara för stark. Den gamla trumman (Figur 
9) är bättre i alla avseenden.  
 

 
Figur 10. Trumma för Vargbäcken under väg 363 vid Vindelgransele i Lycksele kommun. 
 
Cirka 50 meter uppströms väg 363 följer en blockrik sträcka som kan vara mycket 
svårforcerad för vandrande fisk (Figur 11). 
 

 
Figur 11. Vargbäcken ca. 50 m uppströms väg 363 vid Vindelgransele i Lycksele kommun. 
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Vargbäcken rinner under ytterligare två vägar där trummorna i båda fallen utgör 
vandringshinder. I både fallen är trummorna placerade för högt så vandrande fisk har svårt 
att komma in i trummorna och detta gäller både vid låg- och högvatten (Figur 12).  
 

 
Figur 12. Två trummor under vägar över Vargbäcken som utgör vandringshinder. Vänstra 
trumman i figuren ligger uppströms N1b (N7226290, E655283) och den högra trumman ligger 
nedströms N1b (N7226112, E654832), (Figur 3). Det är både den höga placeringen av 
trummorna och att större stenblock ligger framför mynningarna som försvårar fiskvandring.  
 
Sammantaget bedöms Vargbäcken vara av ringa betydelse för fiskvandring från 
Vindelälven. Förekomst av öring- och/eller laxyngel är en förutsättning för att 
flodpärlmusslor ska kunna föröka sig eftersom de under sin första tid lever som parasit på 
gälarna på dessa. Vattendraget genomsöktes men inga flodpärlmusslor återfanns. 
 
Kvarnbäcken 
Vattendraget inventerades med avseende på eventuell förekomst av flodpärlmussla 
respektive vandringshinder för fisk. 
 
Vattnet i Kvarnbäcken var mycket klart och vattenvegetationen bestod av vattenmossan, 
stor näckmossa (Fontinalis antipyretica). 
 
Från mynningen följdes vattendraget knappt två km varefter det bedömdes vara mindre 
intressant för flodpärlmussla och fisk. Redan efter ca 40 meter från mynningen fanns rester 
från tidigare verksamheter i bäcken (Figur 13). 
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Figur 13. Vandringshinder i Kvarnbäcken ca. 40 meter uppströms mynningen i Vindelälven. 
 
På de cirka 150 metrarna från mynningen upp till landsvägen finns åtminstone 5 – 6 totala 
vandringshinder (se exempel Figur 14). 
 

 
Figur 14. Exempel på vandringshinder i Kvarnbäcken mellan mynningen i Vindelälven och ca. 
160 meter uppströms.  
 
Vattendraget är relativt litet, men framför allt utgör vandringshindren i den nedre delen 
(första 150 m) ett effektivt hinder för fisk från Vindelälven att vandra upp. Kvarnbäcken 
bedöms inte hysa vandrande fisk ovanför den första sträckan (150 m) med 
vandringshinder och bäcken har ingen/liten betydelse för fiskvandring. Uppströms 
landsvägen är Kvarnbäcken mera orörd. Till stor del är bäcken forsande över och mellan 
block (Figur 15). 
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Figur 15. Kvarnbäcken uppströms landsvägen är mer orörd.  
 
Förekomst av öring- och/eller laxyngel är en förutsättning för att flodpärlmussla ska kunna 
föröka sig eftersom de under sin första tid lever som parasit på gälarna på öring- och 
laxyngel. Inga flodpärlmusslor återfanns på den inventerade sträckan. 
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Kvarnbäcken P2 Spark 1 Spark 2 Spark 3 Spark 4 Spark 5 Sökprov

2016-09-08

Pisidium sp. X

Oligochaeta 17 2 6 5 1

Hydracarina 8 4 8

Baetis bundyae 1

Baetis niger 63 10 45 17 7

Baetis rhodani 28 27 91 36 44

Baetis subalpinus 1 1 7

Ephemerella aurivillii 1

Brachyptera risi 24 8 12 4

Amphinemura standfussi X

Nemoura flexuosa 22 1 6 1 4

Leuctra digitata 2 1

Leuctra hippopus 16 4 5 9 4

Leuctra nigra 8 10 14 13 10

Diura nanseni 4

Isoperla sp. 1 4

Agabus sp. 2

Agabus guttatus 1

Hydraena gracilis 27 10 29 33 47

Elmis aenea 1 4

Elodes sp. 1

Trichoptera 1

Rhyacophila fasciata 1 4 1

Rhyacophila nubila X

Philopotamus montanus 1

Plectrocnemia sp. 1

Limnephilidae 4 1 5 1 4

Chaetopteryx sp. X

Dicranota sp. 1 8 4 4

Psychodidae 8 4 4 8

Simuliidae 46 38 14 22 19

Chironomidae 73 19 45 14 2

Ceratopogonidae X

Antal individer 351 136 289 180 173

Antal taxa 18 18 15 16 18

Totalt antal taxa 30

Index EK Status

ASPT-index 6,28 0,96 Hög

DJ-index 14 1,00 Hög

MISA-index 23,8 0,50 Måttligt surt



 

 

Kvarnbäcken P3 Spark 1 Spark 2 Spark 3 Spark 4 Spark 5 Sökprov

2016-09-08

Turbellaria 4 4

Planaria torva 16

Pisidium sp. 5 17

Oligochaeta 10 4 9 6

Baetis niger 67 50 12 1 10

Baetis rhodani 5 82 62 71 56

Baetis subalpinus 7 4 7 1 5

Heptagenia sulphurea 1

Ephemerella aurivillii 1 2 2 5

Ephemerella mucronata 4

Paraleptophlebia cincta X

Brachyptera risi 4 17 5 36 13

Amphinemura standfussi 1

Nemoura cinerea X

Nemoura flexuosa 1 6 13 1

Leuctra digitata 2 17 1

Leuctra hippopus 17 1 1

Leuctra nigra 140 112 57 63 13

Capnopsis schilleri 4

Diura nanseni 1 2

Agabus sp. 2 1 1

Agabus guttatus X

Hydraena gracilis 1 55 22 4 4

Elmis aenea 1

Elodes sp. 1

Rhyacophila fasciata 2 1 5

Rhyacophila nubila 2 3

Philopotamus montanus 5 1

Apatania sp. X

Chaetopteryx sp. 3

Beraea pullata X

Dicranota sp. 1

Eloeophila sp. 1

Scleroprocta sp. 4

Psychodidae 4

Simuliidae 13 85 33 31 11

Chironomidae 33 52 15 11 18

Ceratopogonidae 16

Empididae 16 1

Chrysopilus auratus 1

Muscidae 1

Antal individer 309 577 241 237 155

Antal taxa 20 24 14 16 17

Totalt antal taxa 39

Index EK Status

ASPT-index 6,38 0,98 Hög

DJ-index 15 1,11 Hög

MISA-index 29,3 0,62 Nära neutralt



 

 

 

 

 

Vargbäcken N2 Spark 1 Spark 2 Spark 3 Spark 4 Spark 5 Sökprov

2016-09-08

Pisidium sp. 1

Oligochaeta 29 8 10 10

Hydracarina 17 1 3 4

Baetis bundyae 12 22 3 9

Baetis rhodani 5 8 4 3

Brachyptera risi 4

Nemouridae 12 14 9 7 14

Nemoura cinerea 7 3 4 4

Nemoura flexuosa 1 1

Nemurella pictetii 15 4 1 7 1

Leuctra digitata 1

Leuctra nigra 67 28 29 12 6

Capnopsis schilleri 1

Colymbetinae 1 1

Agabus sp. X

Hydraena gracilis 1 1

Rhyacophila fasciata 3 3 2

Philopotamus montanus 3 4

Plectrocnemia sp. 2

Limnephilidae 5 1 7 3 5

Dicranota sp. 4 3

Eloeophila sp. 1 1

Simuliidae 18 5 2 1 14

Chironomidae 95 58 15 18 38

Ceratopogonidae 1 1

Antal individer 270 177 92 65 114

Antal taxa 11 17 13 13 13

Totalt antal taxa 23

Index EK Status

ASPT-index 6,00 0,92 Hög

DJ-index 13 0,89 Hög

MISA-index 3,39 0,07 Mycket surt



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vargbäcken N1b Spark 1 Spark 2 Spark 3 Spark 4 Spark 5 Sökprov

2016-09-08

Oligochaeta 60 18 15 20 31

Hydracarina 1 4

Ameletus sp. 4

Baetis bundyae 5 1 1 2

Nemouridae 620 775 301 302 184

Amphinemura standfussi 1

Nemurella pictetii 1

Leuctra nigra 1

Colymbetinae 4

Plectrocnemia sp. 1

Limnephilidae 4 15 4 3

Dicranota sp. 1 10 1 4 5

Simuliidae 4

Chironomidae 22 11 17 16 10

Chrysopilus auratus 1

Muscidae X

Antal individer 713 830 348 344 245

Antal taxa 7 6 9 6 9

Totalt antal taxa 15

Index EK Status

ASPT-index 5,30 0,81 God

DJ-index 13 0,89 Hög

MISA-index 0,01 0,00 Mycket surt



 

 

Vargbäcken U1 Spark 1 Spark 2 Spark 3 Spark 4 Spark 5 Sökprov

2016-09-08

Pisidium sp. 1 1

Oligochaeta 4 16 31 15

Leptophlebia sp. 1

Leptophlebia vespertina 12

Nemouridae 138 376 327 241 295

Amphinemura standfussi X

Nemoura cinerea 2 5 1 6 2

Nemoura flexuosa 2

Nemurella pictetii 1 14 28 10 8

Leuctra digitata 3 3

Leuctra nigra 41 124 102 51 93

Colymbetinae 4 4

Plectrocnemia sp. 3 3 9 5

Limnephilidae 2 12 11 4

Micropterna sp. 1 1

Dicranota sp. 2 1 1

Simuliidae 8 20 10

Chironomidae 15 18 78 12 42

Ceratopogonidae 2 1 4

Antal individer 217 584 577 368 481

Antal taxa 10 11 10 8 11

Totalt antal taxa 16

Index EK Status

ASPT-index 5,64 0,86 God

DJ-index 13 0,89 Hög

MISA-index 0,39 0,01 Mycket surt



 

Undersökningstyp:

Bottenfauna Standard spark SSEN 27828 Ja Stormusslor Nej Bottenfauna M 42 Nej

Bottenfauna Inventeringssök Nej Kiselalger Ja Annan

Bottenfauna Standard spark SSEN 27828 + sök Nej Övervattensväxter Nej

Län Höjd över havet m

kommun Start Stopp

Topografisk karta Lokalkoordinater X 7223211

Huvudflodområde Lokalkoordinater Y 653805

Sjö/Vattendrag X Y

Lokalnamn Vattenkoordinater 

Lokalnummer

Datum Provtagare

Organisation Vattenkemiskt prov Nej

Syfte

Lokalens längd 10 m Vattenhastighet (0-3) 2

Lokalens bredd mätt/uppskattad Grumlighet Klart

Lokalens bredd 1 m Färg Färgat

Lokalens yta 10 kvm Vattentemperatur 9 °C

Vattendragsbredd, våt yta 1 m Lufttemperatur 13 °C

Vattendragsbredd (normal fåra) 1 m Trofinivå

Vattennivå Medel m Märkning av lokal

Lokalens medeldjup 0,2 m

Lokalens maxdjup 0,5 m

Oorganiskt mater ia l Dom Yttäckn Vegetationstyp Dom Ytttäckn Dominerande art

Finsediment < 0,06 Övervattensväxter

Sand 0,006-2 mm Flytbladsväxter

Grus 2-60 mm Långskottsväxter

Fingrus 2-6 mm Rosettväxter

Mellangrus 6-20 mm Mossor D1 2

Grovgrus 20-60 mm Påväxtalger D2 2

Sten 60-600mm

Mellansten 60-200 mm Inbäddning 1

Grovsten 200-600 mm Bottensubstrat enligt äldre skala Nej

Block 600-2000 mm

Häll >2000 mm

Organiskt mater ia l Dom Ytttäckn

Findetritus 1 Fin död Ved D1 2

Grovdetritus D2 2 Grov död ved D3 1

Dom Yttäckn Dom Yttäckn Dom Yttäckn

Lövskog Åker Blockmark

Barrskogs Äng Artificiell mark

Blandskog D1 3 Hed Annat:

Kalhygge Kalfjäll

Våtmark Hällmark

Dom Dominerande art Subdominerande art

Träd D1

Buskar D3

Gräs och halvgräs (inkl. vass)

Annan vegetation D2

Övrigt (sten, åker, obeväxt mar etc.)

Yttäckn Yttäckn

Beskuggning (0-3) 2 Krontäckning (0-3) 2

Typ (i fa llande ordning) Påverkans styrka (1,2 e ller 3)

A

B

C

D

E

Oorganiskt mater ia l Dom Yttäckn. Oorganiskt mater ia l Dom Yttäckn.

Finsediment < 0,2 mm Grov sten 100-200 mm D2 2

Sand 0,2-2 mm 1 Fina block 200-400 mm D1 3

Grus 2-20 mm 2 Grova block 400-2000 mm 2

Fin sten 20-100 mm D3 2 Häll >2000 mm

Dominerande typ D1, D2, D3. Yttäckning (k lassinde lat) 0:Saknas, 1:<5%, 2:5-50%, 3:>50%

svår att provta, flera små djupa utrymmen, kraftiga stenar och block längs lokalen. Lokalen börjar 2 m uppströms en stagkäpp

Gran

Hägg, al, asp

Tuvtåtel

älgört, hultbräken

björk, rönn, al

stenbräken, hallon

2016-09-08

Pelagia

Naturvärdesinventering

Jörgen Olsson

Mätt

P2 Vindelgransele

Västerbottens län

Lycksele

Vindelälven

Kvarnbäcken

Protokoll för lokalbeskrivning  - Sjöar och vattendrag

Strandmiljö 0-5 m

Närmiljö 0-30 m

Bot tensubstrat och vattenvegetation

Lokaluppgifter

Vattenområdesuppgifter

Provtagningsuppgifter

Beskuggning och krontäckning

Påverkan

Bot tensubstrat (äldre svensk skala)

Övrigt



 

 

 

Undersökningstyp:

Bottenfauna Standard spark SSEN 27828 Ja Stormusslor Nej Bottenfauna M 42 Nej

Bottenfauna Inventeringssök Nej Kiselalger Ja Annan

Bottenfauna Standard spark SSEN 27828 + sök Nej Övervattensväxter Nej

Län Höjd över havet m

kommun Start Stopp

Topografisk karta Lokalkoordinater X 7223684

Huvudflodområde Lokalkoordinater Y 654424

Sjö/Vattendrag X Y

Lokalnamn Vattenkoordinater 

Lokalnummer

Datum Provtagare

Organisation Vattenkemiskt prov Nej

Syfte

Lokalens längd 10 m Vattenhastighet (0-3) 2

Lokalens bredd mätt/uppskattad Grumlighet Klart

Lokalens bredd 1 m Färg Färgat

Lokalens yta 10 kvm Vattentemperatur 8 °C

Vattendragsbredd, våt yta 1 m Lufttemperatur 11 °C

Vattendragsbredd (normal fåra) 1 m Trofinivå

Vattennivå Medel m Märkning av lokal

Lokalens medeldjup 0,2 m

Lokalens maxdjup 0,4 m

Oorganiskt mater ia l Dom Yttäckn Vegetationstyp Dom Ytttäckn Dominerande art

Finsediment < 0,06 Övervattensväxter D3 1

Sand 0,006-2 mm Flytbladsväxter

Grus 2-60 mm Långskottsväxter

Fingrus 2-6 mm Rosettväxter

Mellangrus 6-20 mm Mossor D1 3

Grovgrus 20-60 mm Påväxtalger D2 2

Sten 60-600mm

Mellansten 60-200 mm Inbäddning 1

Grovsten 200-600 mm Bottensubstrat enligt äldre skala Nej

Block 600-2000 mm

Häll >2000 mm

Organiskt mater ia l Dom Ytttäckn

Findetritus D3 1 Fin död Ved D1 2

Grovdetritus D2 2 Grov död ved

Dom Yttäckn Dom Yttäckn Dom Yttäckn

Lövskog Åker Blockmark

Barrskogs Äng Artificiell mark

Blandskog D1 3 Hed Annat:

Kalhygge Kalfjäll

Våtmark Hällmark

Dom Dominerande art Subdominerande art

Träd D1

Buskar D3

Gräs och halvgräs (inkl. vass) D2

Annan vegetation

Övrigt (sten, åker, obeväxt mar etc.)

Yttäckn Yttäckn

Beskuggning (0-3) 2 Krontäckning (0-3) 2

Typ (i fa llande ordning) Påverkans styrka (1,2 e ller 3)

A

B

C

D

E

Oorganiskt mater ia l Dom Yttäckn. Oorganiskt mater ia l Dom Yttäckn.

Finsediment < 0,2 mm 1 Grov sten 100-200 mm D2 2

Sand 0,2-2 mm 1 Fina block 200-400 mm D1 2

Grus 2-20 mm 2 Grova block 400-2000 mm 1

Fin sten 20-100 mm D3 2 Häll >2000 mm

Dominerande typ D1, D2, D3. Yttäckning (k lassinde lat) 0:Saknas, 1:<5%, 2:5-50%, 3:>50%

Gran

Hägg, Rönn

Tuvtåtel

Björk

Tibast

klotstarr

2016-09-08

Pelagia

Naturvärdesinventering

Jörgen Olsson

Uppskattad

P3, Vindelgransele

Västerbottens län

Lycksele

Vindelälven

Kvarnbäcken

Protokoll för lokalbeskrivning  - Sjöar och vattendrag

Strandmiljö 0-5 m

Närmiljö 0-30 m

Bot tensubstrat och vattenvegetation

Lokaluppgifter

Vattenområdesuppgifter

Provtagningsuppgifter

Beskuggning och krontäckning

Påverkan

Bot tensubstrat (äldre svensk skala)

Övrigt



 

 

 

Undersökningstyp:

Bottenfauna Standard spark SSEN 27828 Ja Stormusslor Nej Bottenfauna M 42 Nej

Bottenfauna Inventeringssök Nej Kiselalger Ja Annan

Bottenfauna Standard spark SSEN 27828 + sök Nej Övervattensväxter Nej

Län Höjd över havet m

kommun Start Stopp

Topografisk karta Lokalkoordinater X 7225847

Huvudflodområde Lokalkoordinater Y 654426

Sjö/Vattendrag X Y

Lokalnamn Vattenkoordinater 

Lokalnummer

Datum Provtagare

Organisation Vattenkemiskt prov Nej

Syfte

Lokalens längd 10 m Vattenhastighet (0-3) 2

Lokalens bredd mätt/uppskattad Grumlighet Klart

Lokalens bredd 4 m Färg Färgat

Lokalens yta kvm Vattentemperatur 9 °C

Vattendragsbredd, våt yta 1,5 m Lufttemperatur 15 °C

Vattendragsbredd (normal fåra) m Trofinivå

Vattennivå Låg m Märkning av lokal

Lokalens medeldjup 0,2 m

Lokalens maxdjup 0,4 m

Oorganiskt mater ia l Dom Yttäckn Vegetationstyp Dom Ytttäckn Dominerande art

Finsediment < 0,06 Övervattensväxter

Sand 0,006-2 mm Flytbladsväxter

Grus 2-60 mm Långskottsväxter

Fingrus 2-6 mm Rosettväxter

Mellangrus 6-20 mm Mossor D2 2

Grovgrus 20-60 mm Påväxtalger D1 2

Sten 60-600mm

Mellansten 60-200 mm Inbäddning 1

Grovsten 200-600 mm Bottensubstrat enligt äldre skala Nej

Block 600-2000 mm

Häll >2000 mm

Organiskt mater ia l Dom Ytttäckn

Findetritus Fin död Ved D2 2

Grovdetritus D3 2 Grov död ved D1 2

Dom Yttäckn Dom Yttäckn Dom Yttäckn

Lövskog Åker Blockmark

Barrskogs Äng Artificiell mark

Blandskog D1 3 Hed Annat:

Kalhygge Kalfjäll

Våtmark Hällmark

Dom Dominerande art Subdominerande art

Träd D1

Buskar D3

Gräs och halvgräs (inkl. vass)

Annan vegetation D2

Övrigt (sten, åker, obeväxt mar etc.)

Yttäckn Yttäckn

Beskuggning (0-3) 2 Krontäckning (0-3) 2

Typ (i fa llande ordning) Påverkans styrka (1,2 e ller 3)

A

B

C

D

E

Oorganiskt mater ia l Dom Yttäckn. Oorganiskt mater ia l Dom Yttäckn.

Finsediment < 0,2 mm Grov sten 100-200 mm D3 2

Sand 0,2-2 mm Fina block 200-400 mm D2 2

Grus 2-20 mm 1 Grova block 400-2000 mm D1 3

Fin sten 20-100 mm 2 Häll >2000 mm

Dominerande typ D1, D2, D3. Yttäckning (k lassinde lat) 0:Saknas, 1:<5%, 2:5-50%, 3:>50%

Gran/björk

vide

lingon/blåbär, skogsfräken

tuvtåtel

tall

gråal

odon, stenbär

2016-09-08

Pelagia

Naturvärdesinventering

Jörgen Olsson

Kiselalger, mörkgrön slick

Uppskattad

N2, Vindelgransele

Västerbottens län

Lycksele

Vindelälven

Vargbäcken

Protokoll för lokalbeskrivning  - Sjöar och vattendrag

Strandmiljö 0-5 m

Närmiljö 0-30 m

Bot tensubstrat och vattenvegetation

Lokaluppgifter

Vattenområdesuppgifter

Provtagningsuppgifter

Beskuggning och krontäckning

Påverkan

Bot tensubstrat (äldre svensk skala)

Övrigt



 

 

 

Undersökningstyp:

Bottenfauna Standard spark SSEN 27828 Ja Stormusslor Nej Bottenfauna M 42 Nej

Bottenfauna Inventeringssök Nej Kiselalger Ja Annan

Bottenfauna Standard spark SSEN 27828 + sök Nej Övervattensväxter Nej

Län Höjd över havet m

kommun Start Stopp

Topografisk karta Lokalkoordinater X 7226141

Huvudflodområde Lokalkoordinater Y 655053

Sjö/Vattendrag X Y

Lokalnamn Vattenkoordinater 

Lokalnummer

Datum Provtagare

Organisation Vattenkemiskt prov Nej

Syfte

Lokalens längd 10 m Vattenhastighet (0-3) 2

Lokalens bredd mätt/uppskattad Grumlighet Klart

Lokalens bredd 2 m Färg Färgat

Lokalens yta kvm Vattentemperatur 9 °C

Vattendragsbredd, våt yta 1 m Lufttemperatur 11 °C

Vattendragsbredd (normal fåra) m Trofinivå

Vattennivå Låg m Märkning av lokal

Lokalens medeldjup 0,15 m

Lokalens maxdjup 0,3 m

Oorganiskt mater ia l Dom Yttäckn Vegetationstyp Dom Ytttäckn Dominerande art

Finsediment < 0,06 Övervattensväxter

Sand 0,006-2 mm Flytbladsväxter

Grus 2-60 mm Långskottsväxter

Fingrus 2-6 mm Rosettväxter

Mellangrus 6-20 mm Mossor D1 2

Grovgrus 20-60 mm Påväxtalger D2 2

Sten 60-600mm

Mellansten 60-200 mm Inbäddning

Grovsten 200-600 mm Bottensubstrat enligt äldre skala Nej

Block 600-2000 mm

Häll >2000 mm

Organiskt mater ia l Dom Ytttäckn

Findetritus Fin död Ved D1 2

Grovdetritus D2 1 Grov död ved D3 2

Dom Yttäckn Dom Yttäckn Dom Yttäckn

Lövskog D2 2 Åker Blockmark

Barrskogs D1 3 Äng Artificiell mark

Blandskog Hed Annat:

Kalhygge Kalfjäll

Våtmark Hällmark

Dom Dominerande art Subdominerande art

Träd D1

Buskar

Gräs och halvgräs (inkl. vass) D2

Annan vegetation D3

Övrigt (sten, åker, obeväxt mar etc.)

Yttäckn Yttäckn

Beskuggning (0-3) 2 Krontäckning (0-3) 2

Typ (i fa llande ordning) Påverkans styrka (1,2 e ller 3)

A

B

C

D

E

Oorganiskt mater ia l Dom Yttäckn. Oorganiskt mater ia l Dom Yttäckn.

Finsediment < 0,2 mm Grov sten 100-200 mm D2 2

Sand 0,2-2 mm 2 Fina block 200-400 mm D1 3

Grus 2-20 mm 2 Grova block 400-2000 mm 2

Fin sten 20-100 mm D3 2 Häll >2000 mm

Dominerande typ D1, D2, D3. Yttäckning (k lassinde lat) 0:Saknas, 1:<5%, 2:5-50%, 3:>50%

Svår att provta (speciellt vid lågvatten), mkt djujpa utrymmen i bäckfåran, Lokalen belägen nedströms liten skogsbilväg och efter att det bllivit en huvudfåra

Gran

Brunrör, tuvtåtel

Älgört, stormhatt

Björk/tall

Bergslok, klotstarr

Hultbr., stenbär, gullris, skogsnäva, brudborste, klotpyrola

2016-09-09

Pelagia

Naturvärdesinventering

Jörgen Olsson

Uppskattad

N1b, Vindelgransele

Västerbottens län

Lycksele

Vindelälven

Vargbäcken

Protokoll för lokalbeskrivning  - Sjöar och vattendrag

Strandmiljö 0-5 m

Närmiljö 0-30 m

Bot tensubstrat och vattenvegetation

Lokaluppgifter

Vattenområdesuppgifter

Provtagningsuppgifter

Beskuggning och krontäckning

Påverkan

Bot tensubstrat (äldre svensk skala)

Övrigt



 

 

 

Undersökningstyp:

Bottenfauna Standard spark SSEN 27828 Ja Stormusslor Nej Bottenfauna M 42 Nej

Bottenfauna Inventeringssök Nej Kiselalger Ja Annan

Bottenfauna Standard spark SSEN 27828 + sök Nej Övervattensväxter Nej

Län Höjd över havet m

kommun Start Stopp

Topografisk karta Lokalkoordinater X 7226396

Huvudflodområde Lokalkoordinater Y 655857

Sjö/Vattendrag X Y

Lokalnamn Vattenkoordinater 

Lokalnummer

Datum Provtagare

Organisation Vattenkemiskt prov Nej

Syfte

Lokalens längd 10 m Vattenhastighet (0-3) 2

Lokalens bredd mätt/uppskattad Grumlighet Klart

Lokalens bredd 1 m Färg Färgat

Lokalens yta kvm Vattentemperatur 9 °C

Vattendragsbredd, våt yta 0,8 m Lufttemperatur 11 °C

Vattendragsbredd (normal fåra) 1 m Trofinivå

Vattennivå Låg m Märkning av lokal

Lokalens medeldjup 0,1 m

Lokalens maxdjup 0,2 m

Oorganiskt mater ia l Dom Yttäckn Vegetationstyp Dom Ytttäckn Dominerande art

Finsediment < 0,06 Övervattensväxter D3 1

Sand 0,006-2 mm Flytbladsväxter

Grus 2-60 mm Långskottsväxter

Fingrus 2-6 mm Rosettväxter

Mellangrus 6-20 mm Mossor D2 1

Grovgrus 20-60 mm Påväxtalger D1 2

Sten 60-600mm

Mellansten 60-200 mm Inbäddning

Grovsten 200-600 mm Bottensubstrat enligt äldre skala Nej

Block 600-2000 mm

Häll >2000 mm

Organiskt mater ia l Dom Ytttäckn

Findetritus D2 2 Fin död Ved D3 1

Grovdetritus D1 2 Grov död ved

Dom Yttäckn Dom Yttäckn Dom Yttäckn

Lövskog D2 2 Åker Blockmark

Barrskogs D1 3 Äng Artificiell mark

Blandskog Hed Annat:

Kalhygge Kalfjäll

Våtmark D3 2 Hällmark

Dom Dominerande art Subdominerande art

Träd D1

Buskar D2

Gräs och halvgräs (inkl. vass) D3

Annan vegetation

Övrigt (sten, åker, obeväxt mar etc.)

Yttäckn Yttäckn

Beskuggning (0-3) 2 Krontäckning (0-3) 1

Typ (i fa llande ordning) Påverkans styrka (1,2 e ller 3)

A

B

C

D

E

Oorganiskt mater ia l Dom Yttäckn. Oorganiskt mater ia l Dom Yttäckn.

Finsediment < 0,2 mm Grov sten 100-200 mm D1 3

Sand 0,2-2 mm 2 Fina block 200-400 mm D2 2

Grus 2-20 mm 2 Grova block 400-2000 mm

Fin sten 20-100 mm D3 2 Häll >2000 mm

Dominerande typ D1, D2, D3. Yttäckning (k lassinde lat) 0:Saknas, 1:<5%, 2:5-50%, 3:>50%

Tall, gran

gran

tuvtåtel, bergslok, hultbräken, gullris, skogsnäva

björk

björk, salix

brunrör, stenbär

2016-09-09

Pelagia

Naturvärdesinventering

Jörgen Olsson

Kiselalger

Uppskattad

U1, Vindelgransele

Västerbottens län

Lycksele

Vindelälven

Vargbäcken

Protokoll för lokalbeskrivning  - Sjöar och vattendrag

Strandmiljö 0-5 m

Närmiljö 0-30 m

Bot tensubstrat och vattenvegetation

Lokaluppgifter

Vattenområdesuppgifter

Provtagningsuppgifter

Beskuggning och krontäckning

Påverkan

Bot tensubstrat (äldre svensk skala)

Övrigt
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Bilaga 2. Resultat kiselalger  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Kiselalgsanalys                                                          ProvID: Vindelgransele Vargbäcken N1b 
Determinat: Veronika Gälman Datum: 2016-09-09 
 

Art Author Antal skal Andel (%) 

 

 

Artantal: 32 

Antal skal: 412 

Diversitet: 3,84 

IPS (1-20): 19,9 

TDI (0-100): 7,9 

%PT: - 

EK: 1,0 

ADMI medelbredd (µm): 2,5 

Status: Hög 

ADMI %: 10,9 

EUNO %: 58,7 

acidobiont (‰): 29 

acidofil (‰): 745 

circumneutral (‰): 184 

alkalifil (‰): 10 

alkalibiont (‰): 0 

odefinierad (‰): 0 

ACID: 3,7 

Surhetsklass : Surt 

Surhetsklass: 

Kommentar: Enligt 

naturvårdsverkets 

statusklassning har provet 

hög status och klassas som 

surt. 

 

Achnanthes sp. Bory 1,0 0,2 

Achnanthidium helveticum (Hust.) Monnier, Lange-Bert. & Ector 2,0 0,5 

Achnanthidium minutissimum group II (mean width 2,2-2,8µm) 45,0 10,9 

Brachysira brebissonii R.Ross 1,0 0,2 

Brachysira intermedia (Østrup) Lange-Bert. 1,0 0,2 

Brachysira neoexilis Lange-Bert. 7,0 1,7 

Chamaepinnularia mediocris (Krasske) Lange-Bert. 2,0 0,5 

Encyonema lunatum (W. Sm.) Van Heurck 6,0 1,5 

Eunotia bilunaris (Ehrenb.) Schaarschmidt 24,0 5,8 

Eunotia exigua var. exigua (Bréb. ex Kütz.) Rabenh. 10,0 2,4 

Eunotia exsecta (Cleve-Euler) Nörpel-Schempp & 
Lange-Bert. 

2,0 0,5 

Eunotia implicata Nörpel, Lange-Bert. & Alles 18,0 4,4 

Eunotia incisa var. incisa W.Sm. ex W.Greg. 56,0 13,6 

Eunotia pectinalis var. pectinalis (Kütz.) Rabenh. 5,0 1,2 

Eunotia praerupta Ehrenb. 4,0 1,0 

Eunotia rhomboidea Hust. 23,0 5,6 

Eunotia septentrionalis s.str. Østrup 9,0 2,2 

Eunotia sp. Ehrenb. 5,0 1,2 

Eunotia tenella (Grunow) Hust. 84,0 20,4 

Eunotia tridentula Ehrenb. 2,0 0,5 

Fallacia vitrea (Østrup) D.G. Mann 4,0 1,0 

Fragilaria delicatissima (W. Sm.) Lange-Bert. 1,0 0,2 

Fragilaria gracilis Østrup 13,0 3,2 

Frustulia saxonica Rabenh. 2,0 0,5 

Microcostatus maceria (Schim.) Lange-Bert., Kusber & 
Metzeltin 

4,0 1,0 

Navicula sp. Bory 1,0 0,2 

Nitzschia perminuta (Grunow) Perag. 2,0 0,5 

Pinnularia sp. Ehrenb. 4,0 1,0 

Psammothidium abundans (Manguin) Bukht. & Round 17,0 4,1 

Stenopterobia curvula (W. Sm.) Krammer 1,0 0,2 

Tabellaria flocculosa (Roth) Kütz. 55,0 13,3 

unidentified taxa  1,0 0,2 

 
 
 



Kiselalgsanalys                                                          ProvID: Vindelgransele Vargbäcken N1b 
Determinat: Veronika Gälman Datum: 2016-09-09 
 

Art Author Antal skal Andel (%) 

 

 

Artantal: 32 

Antal skal: 412 

Diversitet: 3,84 

IPS (1-20): 19,9 

TDI (0-100): 7,9 

%PT: - 

EK: 1,0 

ADMI medelbredd (µm): 2,5 

Status: Hög 

ADMI %: 10,9 

EUNO %: 58,7 

acidobiont (‰): 29 

acidofil (‰): 745 

circumneutral (‰): 184 

alkalifil (‰): 10 

alkalibiont (‰): 0 

odefinierad (‰): 0 

ACID: 3,7 

Surhetsklass : Surt 

Surhetsklass: 

Kommentar: Enligt 

naturvårdsverkets 

statusklassning har provet 

hög status och klassas som 

surt. 

 

Deformationsanalys 
 
Inga deformerade skal identifierade.



Kiselalgsanalys                                                         ProvID: Vindelgransele Vargbäcken N2 
Determinat: Veronika Gälman Datum: 2016-09-08 
 

Art Author Antal skal Andel (%) 

 

 

Artantal: 29 

Antal skal: 413 

Diversitet: 3,29 

IPS (1-20): 19,6 

TDI (0-100): 18,4 

%PT: - 

EK: 1,0 

ADMI medelbredd (µm): 2,48 

Status: Hög 

ADMI %: 42,6 

EUNO %: 18,9 

acidobiont (‰): 7 

acidofil (‰): 288 

circumneutral (‰): 651 

alkalifil (‰): 19 

alkalibiont (‰): 0 

odefinierad (‰): 0 

ACID:  5,7 

Surhetsklass : Måttligt surt 

Surhetsklass: 

Kommentar: Enligt 

naturvårdsverkets 

statusklassning har provet 

hög status och klassas som 

måttligt surt. 

 

Achnanthidium helveticum (Hust.) Monnier, Lange-Bert. & Ector 1,0 0,2 

Achnanthidium kriegeri (Krasske) Hamilton, D.Anton. & Siver 44,0 10,7 

Achnanthidium minutissimum group II (mean width 2,2-2,8µm) 176,0 42,6 

Achnanthidium rosenstockianum (Lange-Bert.) Lange-Bert. 7,0 1,7 

Brachysira neoexilis Lange-Bert. 23,0 5,6 

Caloneis tenuis (W.Greg.) Krammer 2,0 0,5 

Encyonema sp. Kütz. 1,0 0,2 

Eucocconeis flexella (Kütz.) Meister 2,0 0,5 

Eucocconeis laevis (Østrup) Lange-Bert. 1,0 0,2 

Eunotia bilunaris (Ehrenb.) Schaarschmidt 3,0 0,7 

Eunotia exigua var. exigua (Bréb. ex Kütz.) Rabenh. 3,0 0,7 

Eunotia implicata Nörpel, Lange-Bert. & Alles 10,0 2,4 

Eunotia incisa var. incisa W.Sm. ex W.Greg. 16,0 3,9 

Eunotia minor (Kütz.) Grunow 10,0 2,4 

Eunotia nymanniana Grunow 1,0 0,2 

Eunotia pectinalis var. pectinalis (Kütz.) Rabenh. 8,0 1,9 

Eunotia praerupta Ehrenb. 8,0 1,9 

Eunotia rhomboidea Hust. 5,0 1,2 

Eunotia sp. Ehrenb. 4,0 1,0 

Eunotia tenella (Grunow) Hust. 10,0 2,4 

Fragilaria capucina s.lat.  10,0 2,4 

Fragilaria gracilis Østrup 34,0 8,2 

Fragilaria sp. Lyngb. 1,0 0,2 

Gomphonema sp. Ehrenb. 5,0 1,2 

Navicula angusta Grunow 1,0 0,2 

Peronia fibula (Bréb. & Kütz.) R.Ross 2,0 0,5 

Pinnularia sp. Ehrenb. 4,0 1,0 

Tabellaria flocculosa (Roth) Kütz. 19,0 4,6 

unidentified taxa  2,0 0,5 

 
 
 
 
 
 
 



Kiselalgsanalys                                                         ProvID: Vindelgransele Vargbäcken N2 
Determinat: Veronika Gälman Datum: 2016-09-08 
 

Art Author Antal skal Andel (%) 

 

 

Artantal: 29 

Antal skal: 413 

Diversitet: 3,29 

IPS (1-20): 19,6 

TDI (0-100): 18,4 

%PT: - 

EK: 1,0 

ADMI medelbredd (µm): 2,48 

Status: Hög 

ADMI %: 42,6 

EUNO %: 18,9 

acidobiont (‰): 7 

acidofil (‰): 288 

circumneutral (‰): 651 

alkalifil (‰): 19 

alkalibiont (‰): 0 

odefinierad (‰): 0 

ACID:  5,7 

Surhetsklass : Måttligt surt 

Surhetsklass: 

Kommentar: Enligt 

naturvårdsverkets 

statusklassning har provet 

hög status och klassas som 

måttligt surt. 

 

Deformationsanalys 
 
Totalt antal deformationer 4 st (0,97 %), tyder på ingen eller obetydlig miljöpåverkan. 
 
Art Antal 

skal 

% Typ av 

deformation 

Deformationsgrad 

Fragilaria capucina s.lat. 1 0,24 Form Svag 

Fragilaria capucina s.lat. 3 0,73 Form Tydlig 



Kiselalgsanalys                                                         ProvID: Vindelgransele Vargbäcken U1 
Determinat: Veronika Gälman Datum: 2016-09-09 
 

Art Author Antal skal Andel (%) 

 

 

Artantal: 24  

Antal skal: 405 

Diversitet: 3,25 

IPS (1-20): 20,0 

TDI (0-100): 3,1 

%PT: - 

EK: 1,0 

ADMI medelbredd (µm):  - 

Status: Hög 

ADMI %: - 

EUNO %: 79,3 

acidobiont (‰): 111 

acidofil (‰): 847 

circumneutral (‰): 22 

alkalifil (‰): 0 

alkalibiont (‰): 0 

odefinierad (‰): 0 

ACID:  1,6 

Surhetsklass : Mycket surt 

Surhetsklass: 

Kommentar: Enligt 

naturvårdsverkets 

statusklassning har provet 

hög status och klassas som 

mycket surt. 

 

Brachysira brebissonii R.Ross 7,0 1,7 

Brachysira neoexilis Lange-Bert. 5,0 1,2 

Chamaepinnularia mediocris (Krasske) Lange-Bert. 5,0 1,2 

Cymbella sp. C.Agardh 1,0 0,2 

Encyonema neogracile var. 
neogracile 

Krammer 1,0 0,2 

Eunotia bilunaris (Ehrenb.) Schaarschmidt 38,0 9,4 

Eunotia exigua var. exigua (Bréb. ex Kütz.) Rabenh. 33,0 8,1 

Eunotia implicata Nörpel, Lange-Bert. & Alles 4,0 1,0 

Eunotia incisa var. incisa W.Sm. ex W.Greg. 130,0 32,1 

Eunotia minor (Kütz.) Grunow 1,0 0,2 

Eunotia nymanniana Grunow 4,0 1,0 

Eunotia praerupta Ehrenb. 2,0 0,5 

Eunotia rhomboidea Hust. 60,0 14,8 

Eunotia septentrionalis s.str. Østrup 9,0 2,2 

Eunotia serra var. diadema (Ehrenb.) Patrick 1,0 0,2 

Eunotia sp. Ehrenb. 1,0 0,2 

Eunotia tenella (Grunow) Hust. 38,0 9,4 

Fragilaria gracilis Østrup 9,0 2,2 

Frustulia crassinervia (Bréb.) Lange-Bert. & Krammer 2,0 0,5 

Frustulia saxonica Rabenh. 8,0 2,0 

Kobayasiella parasubtilissima (Kobayasi & Nagumo) Lange-Bert. 2,0 0,5 

Kobayasiella subtilissima (Cleve) Lange-Bert. 2,0 0,5 

Pinnularia sp. Ehrenb. 3,0 0,7 

Tabellaria flocculosa (Roth) Kütz. 39,0 9,6 

 
 
Deformationsanalys 
 
Totalt antal deformationer 1 st (0,25 %), tyder på ingen eller obetydlig miljöpåverkan. 
 
Art Antal 

skal 

% Typ av 

deformation 

Deformationsgrad 

Eunotia bilunaris 1 0,25 Form Tydlig 
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Bilaga 3. Protokoll elfiske 
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Elfiskeprotokoll för

X: Y:

X: Y:

Nr:

Kvantitativt Kvalitativt x

 AVFISKADES HELA VATTENDRAGS(VÅT)BREDDEN (JA/NEJ):

TYP AV AGGREGAT SOM ANVÄNTS (sätt kryss): BENSIN x BATTERI

 LUGNT  Vattenhastighet:

 LÅG HÖG  Vattenföring:

 Jämn Ojämn

D2 D1 D3

2 3 1

D1

2

LÖVSKOG BARRSKOG BLANDSKOG KALHYGGE

 ÅKER ÄNG HED MYR KALFJÄLL BERG/BLOCKM.

ARTIFICIELL

Ved i vatten (Antal/100m2):

 ART  ART

 LOKALENS LÄNGD (m):

80

Peder Larsson

METOD:

GRUMLIGHET (sätt X):

PROVTAGARE/FISKET UTFÖRT AV:

ADRESS/TELE/E-POST:

Ja

AGGREGAT (MÄRKE): Grassl

LOKAL. MEDELBREDD (m):

Avstängt fiske (Ja/Nej):

GRUS 
(0,2-2cm)

FLYTBL SLINGE

Klart

VATTENFÄRG (sätt X):

GRUS

 FÖREKOMST (0-3):

ORGANISATION/AVD: Pelagia Miljökonsult AB

 MAXDJUP (m):

 VOLTSTYRKA (V): 600

ROSETT

0,40

 ANTAL PER FISKEOMGÅNG

SLINGE

0INGEN FÅNGST

 NÄRMILJÖ (Ange dom. typ, D1, D2, D3):

Björk

21

FLYTBL

BESKUGGNING (%):

N är blad: 'A ntal & Längder (vikter) '  

fyllts  i ko mmer nedanstående
tabell at t  samman-

ställas auto matiskt 3

 LOKALKOORDINATER:

Strömstyrka (A):

Bif lödesnr:

 Vattendragskoordinater:

70

7225836

1ANTAL UTFISKNINGAR:

Lokalens andel torra partier (%)

ÖV.VÄXT.

654410

Vargbäcken LOKALNAMN:

Pelagia Nature & Environment, Sjöbod 2, Strömpilspl 12, 90743 Umeå, 090-702174

FINANSIÄR:

Höjd över hav (m):

AVFISKAD BREDD (m):

 VATTENTEMP (0C):

 MEDELDJUP (m):

 LUFTTEMP (0C):

 VATTENNIVÅ:(sätt x)

 Intermediär

1
 ANTAL PER FISKEOMGÅNG

3

 STRÖMT  STRÅK-FORS

ROSETT

x

DOMIN.TRÄDSLAG:

 MEDEL

Kraftigt färgat

m3/s

x

m/sx

STEN1 
(2-10 cm)

ÖV.VÄXT.

2

MOSSA

BLOCK1 

(20-30cm))

STEN2 BLOCK2

STEN2 
(10-20 cm)

DATUM:

x

Grumligt

20160804

Pulsfrekvens (Hz):

AVFISKAD YTA (m2):

Nej

2,0VATTENDR.VÅTA BREDD(m):

Mycket grumligt

LOKAL. MEDELYTA (m
2
):

Västerbottens län

24Vargbäcken

TERRÄNGKARTA:

LÄNSNUMMER:

Huvudflodomr:

Klart

 SUBSTRAT OCH VEGETATION BEDÖMS ENLIGT (Domin.=D1, näst domin.=D2 etc.) Förekomsten klassas även 0-3 (se instruktion).

Färgat

STEN1

14,3

BLOCK3 HÄLL

BLOCK3 

(40-200cm)

NÄST DOM.TRÄDSL:

PÅV.ALG

HÄLL 
(>200cm)

BLOCK2 

(30-40cm)

Gran

D1

PÅV.ALG

FINSED 
(<0,2mm)

 VATTENDRAGSNAMN:

VERKSAMHET/SYFTE: INVENTKommun: Lycksele Kommunnr: 2481

SUBSTRAT* 

(D1, D2, D3):

0,10

140

2,0

2,0

  VEGETATION (D1, D2, D3): 

19,0

18,5

 Bottentopografi: (sätt x)

SAND

SAND 
(0,2-2mm)

0

FINSED

FÖREKOMST 

(0-3):

 VATTENHASTIGHET:(sätt x)

BLOCK1

MOSSA

x

VED I VATTNET(antal, Ø>10cm, >50cm i längd): 20
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<100 <1000 >1000

<1% <5% <10% >10%

 Inga  Nedströms  Uppströms

 Strömlevande  Vandrande

JA

VATTENKEMI:

 pH  Alkalinitet (mekv/l)  Konduktivitet (mS/m)

 Färgtal (mg Pt/l)  Tot-Al (µg/l) Grumlighet (FNU/FTU)

Anmärkning:

Metall-

utfällning

Klimat/ 

bottenfrys.

Klimat/högflöde

erosion

SKISS ÖVER ELFISKELOKALEN (Ange lokalmärkning, norrpil, flödesriktning), samt ev. foto-id, m m:

NEJ

 VANDRINGSHINDER: (Sätt x )

Lokalens värde som uppväxtbiotop för laxfiskungar (0, 1, 2):

Provdatum

Fiskdöd Försurning
Skogsbruk/  

avverkning

Skogsbruk 

allmänt

Vattenkraft/   

torrfåra

Avlopps-

recipient

Skogsbruk/ 

dikn.markber.
Torvtäkt

Industri 

utsläpp

Vattenkraft/ 

reglering

Skogsbruk/träd- 

&veg.rester

Sedimen-

tation

Jordbruk 

allmänt

Skogsbruk/ 

skogsgödning

Industri/ 

giftutsläpp

Skogsbruk/ 

röjning/gallring

Jordbruk/ 

vattenuttag

Arb. i v-drag/ 

veg.rensad

Arb. i v-drag/ 

grumling

Industri/ 

gruva

Vägar/ 

bebyggelse

Arb. i v-drag/ 

grävning

Fiskev ård/  red. 

Bäckröding

Fiskevård/ 

rotenon

Fiskevård/ 

f lottledsrest.

Elfiskelokalens avstånd till 

nedströms liggande sjö (km):

Fiskevård/ 

utplantering

SANT

Ingen eller obetydlig påverkan (sätt ett kryss (X) i till höger  --->):

Det finns eventuellt ett vandringshinder nedströms i form av en vägtrumma under 363. Mycket torrt längre uppströms.

Olje-

utsläpp

Fiskevård/ 

biotopvård

Arb. i v-drag/ 

kanalisering

Arb. i v-drag/ 

rensning

Fauna/ bäver

Fauna/ mink
Jordbruk/ 

igenväxning

Sjökalk-

ning

 Avrinningsområdets storlek (km2): (sätt x ) <10

 Andel sjö i avrinn.omr. (%): (sätt x )

 Senaste kalkdatum:

Doserar-

kalkning

 Elfiskelokalens avstånd till  uppströms 

liggande sjö (km). Saknas sjö uppstr. 

anges detta med ett kryss (X):

Klimat/               

torka

Skogsbruk/ 

hygge

Skogsbruk/ 

f lottledsrens.

Våtmarks-

kalkning

Bäckzons-

kalkning

STRÖMLEVANDE/VANDRANDE LAXFISK? (Sätt x )

Organisk 

förorening

 PÅVERKAN       (1 = måttligt, 2 = kraftigt, 3 = my cket kraftigt)

 Typ av kalkning:(sätt x )

 KALKPÅVERKAN: (Sätt x )


