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1

Sammanfattning

Pinnacle AB utreder naturmiljöförutsättningarna för ett område på Stora Porsön i Luleå
kommun, Norrbottens län. Syftet är att utreda om en byggnation i det aktuella området
skulle kunna innebära en negativ påverkan på befintliga naturvärden inom utredningsområdet knutna till flora och fauna, samt relevant fågelfauna i det närliggande Natura 2000området Gammelstadsviken. Resultatet är tänkt att fungera som underlag i en detaljplaneprocess.

1.1

Omfattning

Två olika inventeringar har genomförts; inventering av skyddade arter och habitat. Område
för respektive inventering visas i figur 2:

›

Inventering av skyddade arter. Området innefattar det aktuella området för utbyggnad,
och en 50 m buffertzon nord och väst om utbyggnadsområdet. Därtill inventerades ett
område norr om utbyggnadsområdet som tidigare var tänkt att ingå i utbyggnaden.
Syftet med inventeringen var att undersöka om det finns några skyddade arter (i huvudsak fåglar, växter och svampar) inom området 2017.

›

Habitatinventering. Området innefattar inventeringsområdet för skyddade arter, samt
ett område väster om detta, intill Natura 2000-området. Syftet med habitatinventeringen var att validera den tidigare habitatinventeringen som gjordes i samband med MKBn
2011.
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1.2

Inventering av skyddade arter

Följande fågel- och växtarter, som finns inkluderade i Bilaga 1 och 2 i artskyddsförordningen
(2007:845), har identifierats inom inventeringsområdet; spillkråka (Dryocopus martius),
järpe (Tetrastes bonasia) och revlummer (Lycopodium Annotinum).
Spillkråka (Dryocopus martius) observerades utanför (nordväst om) exploateringsområdet
och fågelläten kunde även höras.
Järpe (Tetrastes bonasia) observerades och hördes inom exploateringsområdet. Fågeln
häckar troligen inom området för byggnation (inventeringsområdet för skyddade arter) samt
väster om exploateringsområdet, intill Natura 2000-området.
Revlummer (Lycopodium Annotinum) finns inom exploateringsområdet och kommer försvinna inom de delar som planeras för byggnation.
Sälgtagging (Deviodontia pilaecystidiata) (fridlyst svampart) rapporterades vid exploateringsområdet år 2012, men hittades inte vid inventeringen 2017. I fält är det svårt att särskilja arten från liknande svamparter. En mikroskopisk analys är därför nödvändig för att
kunna göra en korrekt artbestämning. Genom en mikroskopisk analys kunde COWI identifiera en närbesläktad art till sälgtaggning, Xylodon borealis (inget artskydd), vid samma plats
som sälgtagging hade rapporterats 2012. Observation från 2012 kan därför inte bekräftas.
För att kunna bekräfta tidigare observation behövs detaljer från registreringen och information om observationen är gjord med hjälp av mikroskop. Denna information har inte funnits
tillgänglig. Registreringen från 2012 kan därför vara felaktig och utförd utan mikroskop, eller
så fanns sälgtagging vid det tidigare tillfället men har sedan försvunnit från platsen. Arten
hittades inte vid den aktuella inventeringen 2017.

1.3

Habitat inventering

Aktuell habitatinventering (COWI 2017) kan bekräfta att grundförutsättningarna i den tidigare inventeringen 2011 stämmer, samt verifiera de utpekade habitatgränserna. I den sydvästra delen av investeringsområdet är gränserna flyttande mellan delområden 1, 5 och 4.
En viss förändring av gräns mellan delområde 5 och 4 bedöms även ha tillkommit sedan inventeringen 2011, vilket även inkluderar naturvärdesobjekt klass 2. Gränsdragning har troligen flyttats längre västerut då området har blivit torrare.
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Den sydvästra delen av exploateringsområdet har blivit identifierad som naturvärdesobjekt
klass 2 och 3. Området består av gransumpskog med inslag av lövträd. Det finns få grova
träd men mycket död ved, både stående och liggande. Den gällande detaljplanen täcker ca
halva ytan med naturvärdesobjekt klass 2 och 3, vilket motsvarar 1,6 ha. Den planerade exploateringen kommer att ta ytterligare 1,7 ha av naturvärdesobjekt klass 2 och 3 i anspråk.
Identifierade naturvärdesobjekt klass 2 och 3 har inget områdesskydd.

1.4

Slutsatser

En grundförutsättning för följande slutsatser är att hydrologin inte förändras i området mellan exploateringsområdet och Natura 2000-området. De hydrologiska bedömningarna finns
inkluderade i en separat hydrologisk rapport 2017 av COWI. Slutsatserna av den hydrologiska undersökningen är att en hydrologisk förändring nedströms, på den västra sidan av
exploateringsområdet, kan undvikas genom att infiltrera allt dränerat grundvatten och ytvatten från exploateringsområdet till området nedströms.
COWI kan bedöma exploateringens påverkan på bevarandestatusen för de tre relevanta arterna. Länsstyrelsen är den myndighet som bedömer om ett dispensärende aktualiseras eller
ej.
Påverkan på habitat/Natura 2000-området. Resultaten från habitatinventeringen (COWI
2017) indikerar inte att den planerade utvecklingen kommer att ha en påverkan på förutsättningar och arter i Natura 2000-området, förutsatt att hydrologin mellan exploateringsområdet och Natura 2000-området inte förändras.
Spillkråkan nyttjar områden som omfattar 400 – 1000 hektar blandskog. Generellt förefaller den tätaste populationen finnas inom äldre skog där det finns mycket död ved och gamla
träd. Utifrån habitatinventeringen finns dessa typer av habitat i den sydvästra delen av inventeringsområdet, även om ingen spillkråka observerades där. Detta område består av
gransumpskog med inslag av lövträd och det finns mycket död ved. Denna naturmiljö skapar
goda förutsättningar för födosök och häckning. Gransumpskogen breder även ut sig väster
om habitatinventeringsområdet mot Gammelstadsviken. Spillkråkan bygger helst bon i tall
och asp, vilket gör den norra (nordvästra) delen utanför inventeringsområdet mer passande
för bosättning.
Den planerade exploateringen innebär att ungefär 1, 7 ha av spillkråkans habitat, innehållande naturvärdesobjekt klass 2 och klass 3, försvinner jämfört med den gällande detaljplanen. Detta motsvarar en mindre förlust på ca 0,2-0,4 % av spillkråkans typiska habitat utifrån de omgivande habitaten som utgör lämpliga livsmiljöer för fågeln. COWI bedömer därför
att exploateringen inte innebär en signifikant negativ påverkan på spillkråkans bevarandestatus. Bedömning görs att dispens från artskyddsförordningen (2007:845) inte behöver sö-
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kas. PM 2017-03-27, kommentarer till domslut, artskyddsförordningen, Naturvårdsverket,
Skogsstyrelsen har beaktats.
Järpe skapar häckningsområden och häckar mellan april och augusti. Om avverkning och
markberedning av exploateringsområdet påbörjas och färdigställs mellan september och
mars, d.v.s. utanför fågelns häckningstid, är bedömningen att fågeln kommer att använda
de intilliggande områdena. Ett av de största hoten mot fågelns habitat är dikning och torrläggning av marker. Därför är det en förutsättning att hydrologin mellan exploateringsområdet och Natura 2000-området bibehålls.
Utifrån vidtagna försiktighetsåtgärder för den gällande detaljplanen och särskilda åtgärder
för det utökade exploateringsområdet är COWIs bedömning att den planerade exploateringen inte kommer ha en signifikant negativ påverkan på järpens bevarandestatus, eftersom
fågeln kommer att använda omgivande skog under följande säsonger. Bedömning görs att
dispens från artskyddsförordningen (2007:845) inte behöver sökas.
Revlummern har ett bevarandeskydd eftersom den är relativt sällsynt i Södra Sverige. Växten är däremot vanligt förekommande i Norra Sverige, samt i områdena intill exploateringsområdet. Växten kommer försvinna inom de delar som planeras för byggnation, men beståndet i områdena intill kommer inte att påverkas så länge hydrologin inte förändras. Exploateringen bedöms inte ha en negativ påverkan på revlummerns bevarandestatus. COWI
bedömer därför att dispens från artskyddsförordningen (2007:845) inte behöver sökas.
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2

Inledning

2.1

Bakgrund

Pinnacle AB utreder naturmiljöförutsättningarna för ett område på Stora Porsön i Luleå
kommun, Norrbottens län. Resultatet är tänkt att fungera som underlag i en detaljplaneprocess. Syftet är att utreda om en byggnation i det aktuella området skulle kunna innebära
negativ påverkan på befintliga naturvärden inom utredningsområdet knutna till flora och
fauna, samt fågelfaunan i det närliggande Natura 2000-området Gammelstadsviken. Delar
av området har studerats vid tidigare tillfällen, senast år 2011. COWI AB har fått i uppdrag
att utföra en naturvärdesinventering och en fågelinventering av de delar som inte tidigare
studerats samt uppdatera de delar som berörs av projektet och som redan besökts.
Naturvärdesinventeringen presenteras i kapitel 3 - 5 och fågelinventeringen presenteras i
kapitel 6. Slutsatser redovisas i kapitel 7.
Rapporten är framtagen av Erik Heyman PhD (QA), Jesper Paulsson MSc (fåglar), Adrienne
Bergh MSc (habitat), Maria Dahleman MSc (habitat) och Martin Vestergaard MSc (svampar),
biologer på division miljö, COWI AB i Sverige och Danmark. Godkänd av Asger Vestergaard
MSc, biolog på division transport, COWI AB i Århus.

C:\Alle foldere\LLA3\til kommunen\A095573-ENV-004_SV_translate.docx

Bilaga 1 Planbeskrivning, Samrådshandling

12

NATURVÄRDESINVENTERING AV OMRÅDEN FÖR UTBYGGNAD, PORSÖN, LULEÅ

Figur 1. Inventeringsområdets ungefärliga lokalisering i Luleå tätort

Inventeringen av naturvärden är utförd enligt SIS standard SS199000:2014 ”Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) – genomförande, naturvärdesbedömning och
redovisning” (SIS, 2014:1 samt 2014:2). Tillägg har gjorts för naturvärdesklass 4 samt värdeelement (skyddsvärda eller naturvärdesintressanta träd).

2.2
›

Definitioner

Naturtyp och Biotop – Naturtyp är en indelning gjord utifrån ekologiska förutsättningar och artförekomster. En naturtyp kan sedan delas in i olika biotoper. En biotop definieras som ett område med enhetlig miljö och organismsammansättning.

›

Inventeringsområde – Geografiskt område som omfattas av enskild naturvärdesinventering.

›

Naturvärde – Grad av naturvärde från naturvärdesklass 1 till naturvärdesklass 4. Naturvärde baseras på en kombination av biotop- och artvärden. Se bilaga B för mer information om bedömningsgrunder och naturvärdesklasser.

›

Potentiellt naturvärdesobjekt – Geografiskt område som förväntas ha naturvärde
och som sannolikt utgörs av en dominerande naturtyp.
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›

Naturvårdsart – Samlat begrepp för arter som kan klassas in i kategorierna skyddade
arter, signalarter, typiska arter för Natura 2000, nyckelarter, ansvarsarter och rödlistade
arter. Se även bilaga C för en detaljerad beskrivning av begreppen.

2.3

Rödlistan

Denna rapport använder rödlistan som är en klassificering av arters utdöenderisk och en barometer för deras respektive tillstånd. Den kan bl.a. vara en hjälp vid identifiering och prioritering av naturvårdssatsningar, beslut och för att nå uppsatta miljömål. Listan uppdateras
var femte år av ArtDatabanken SLU. Rödlistningen har sitt ursprung i den internationella naturvårdsunionen (IUCN) som ett verktyg för att utvärdera tillståndet för arter i naturen. Det
är en prognos över risken för enskilda arter ska försvinna från Sverige men har i sig ingen
juridiskstatus (ArtDatabanken, 2015). Rödlistade arters kategori anges i rapporten genom
superscript.
Tabell 1. Kategoridefinitioner enligt ArtDatabanken för rödlistan baserat på IUCN:s nomenklatur (ArtDatabanken, 2015).

Förkortning

Kategori

Definition
En art är Akut hotad när bästa tillgängliga

CR

Akut hotad

data indikerar att den uppfyller något av kri-

Critically

terierna A–E för Akut hotad och att den där-

Endangered

med bedöms löpa extremt hög risk att dö ut i
vilt tillstånd.
En art är Starkt hotad när bästa tillgängliga

EN

Starkt hotad
Endangered

data indikerar att den uppfyller något av kriterierna A–E för Starkt hotad och att den
därmed bedöms löpa mycket hög risk att dö
ut i vilt tillstånd.
En art är Sårbar när bästa tillgängliga data

VU

Sårbar

indikerar att den uppfyller något av kriterier-

Vulnerable

na A–E för Sårbar och att den därmed bedöms löpa hög risk att dö ut i vilt tillstånd.
En art förs till kategorin Nära hotad om den

NT

Nära hotad Near

inte uppfyller något av kriterierna för vare

Threatened

sig Akut hotad, Starkt hotad eller Sårbar,
men är nära att uppfylla kriterierna för någon av dessa kategorier nu eller i en nära
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framtid.

LC

Livskraftig
Least concern

Arter som är varken hotade eller rödlistade.
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3

Metod

Det huvudsakliga syftet med en NVI är att beskriva och värdera naturområden av betydelse
för biologisk mångfald. Inventeringen resulterar i;

›

avgränsning av områden till objekt som får en naturvärdesklassningen,

›

objektbeskrivning enligt standarden, samt

›

en övergripande rapport baserat på identifierade objekt och övriga naturvärden.

Detaljeringsgraden på naturvärdesinventeringen styr storleken på naturvärdesobjekt som
ska kunna identifieras. I denna inventering användes detaljeringsgrad ”medel” enligt SS
199000:2014. Objektens storlek avgränsas därmed enligt definitionen: En yta av ≥10 m²
ELLER ett linjeformat objekt med en längd av ≥10 m och en bredd av ≥0,5 m.

3.1

Förstudie

I genomförd förstudie har dokumentation samt ortofoto analyserats för att identifiera potentiella naturvärdesobjekt inom inventeringsområdet. Källor som användes för att få fram information var tillgängliga GIS-databaser, rapporter, inventeringar eller analyser med avseende natur- och friluftsvärden.
Bland annat har följande underlag använts:

›
›
›
›
›

Naturvårdsverkets Skyddad natur
SLU:s ArtPortalen
Länsstyrelsens kartverktyg Norrbotten, WebbGIS
VISS – Vatteninformationssystem Sverige
Miljödataportalen
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›

Miljökonsekvensbeskrivning, Reservkraftsanläggning Stor-Porsön Luleå, Enetjärn Natur
AB, 2011

›
›
›

Naturvärdesutredning Porsön, Enetjärn Natur AB, 2011
Kompletterande naturvärdesbedömning, MKB för detaljplan Porsön 1:3 m.fl. (Aurorum),
Enetjärn Natur AB, 2011
Fågelinventering Porsön-Gammelstadsviken, Enetjärn Natur AB, 2011

3.2

Habitatinventering i fält

Habitatinventering i fält utfördes vid två tillfällen, 08/06 och 28 – 29/06. Detta är inom perioden som fastställd för fältbesök i denna del av landet enligt standarden (april-nov), om så
dock bara precis, varför vissa aspekter av naturmiljön (viss arter i fuktigare miljöer t.ex.)
inte får en helt rättvis bedömning.
Inventeringsområdet genomströvades långsamt, samtidigt som noteringar gjordes om vegetation (träd-, busk- och fältskikt), naturvärdeselement (t ex stående och liggande död ved,
vattensamlingar och topografi) och observationer av naturvärdesintressanta arter (med
tyngdpunkt på hotade och rödlistade arter). I tillägg gjordes en allmän beskrivning av varje
område. En GPS Garmin 550 användes för att koordinatsätta naturvärdesintressanta element
(SWEREF99 21 45, EPSG:3017) samt ta representativa bilder av varje objekt.
Bedömning av naturvärdesklass utfördes enligt vägledningen i SS 199000:2014 med tillägget för identifiering av objekt med naturvärdesklass 4 ”visst naturvärde” samt värdeelement
skyddsvärda/naturvärdesintressanta träd. Se bilaga B för en förklaring av vad de respektive
naturvärdesklasserna innebär samt bedömningsgrunden för naturvärdet.

Bedömningsgrunder
Nedan följer en sammanfattande genomgång av de bedömningsgrunder som används för att
naturvärdesklassa objekt enligt standarden. För övrig information och fördjupningar hänvisas
till standarden. Övergripande görs naturvärdesbedömningen utifrån två bedömningsgrunder;
biotop och art.
Bedömningsgrunden biotop omfattar två underliggande aspekter; biotopkvalitet samt sällsynthet. I aspekten sällsynthet vägs även eventuella hot mot biotopen in. Biotopvärdet bedöms på en fyrgradig skala för biotopvärde (obetydligt, visst, påtagligt och högt). Biotopkvalitet är olika faktorer som formar biotopen, till exempel grad av naturlighet (påverkan), ekologiska processer, strukturer, element, naturgivna förutsättningar etc. Med sällsynta biotoper
avses biotoper som är mindre vanliga inom ett visst geografiskt område. Om den inventerade biotopen utgör en Natura 2000-naturtyp, ger det vägledning om att den är nationellt
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eller internationellt sällsynt. Även andra kunskapsunderlag för bedömning av sällsynthet och
hot kan användas.
I bedömningsgrunden art ingår två aspekter; naturvårdsarter och artrikedom, viktning mellan naturvårdsart är en bedömningsfråga som påverkas av lokala förutsättningar men följder
generellt senaste versionen av rödlistan där hotade arter har högst värde. Naturvårdsarter
indikerar att ett område har naturvärde, eller som i sig själv är av särskild betydelse för biologisk mångfald. Artvärdet bedöms på en fyrgradig skala (obetydligt, visst, påtagligt och
högt). Bedömningen för naturvårdsarter ska grunda sig på faktiska fynd av arter.
Naturvårdsarter är ett samlingsbegrepp för bland andra skyddade arter enligt artskyddsförordningen (2007:845), rödlistade arter, typiska arter (Natura 2000) och signalarter. Artvärdet bedöms utifrån antalet olika naturvårdsarter, men också arternas livskraft, frekvens,
samt hur goda indikatorer de är för naturvärde (se även bilaga C).
Förekomst av rödlistade arter enligt 2015 års rödlista, utgör en av grunderna för bedömning
av artvärde. Arter i följande hotkategorier är av relevans för bedömning av artvärde: NT
(nära hotad), VU (sårbar), EN (starkt hotad) och CR (akut hotad). Här anger SIS-standarden
att förekomst automatiskt genererar ett högt artvärde. Bland de hotade arterna finns några
arter som rödlistats på grund av att de minskat snabbt i landet, men som fortfarande är relativt vanligt förekommande. I denna inventering gjordes bedömningen att förekomster av
arterna skogsalm och ask, samt fåglarna kungsfågel och gråtrut inte automatiskt genererar
högt artvärde.

Naturvärdesklassning
Utifrån bedömningsgrunderna art och biotop görs en samlad bedömning av det inventerade
objektets naturvärdesklass. I standarden finns en matris som ger vägledning till inventeraren
om vilken klass som ska sättas. Följande naturvärdesklasser används:
Naturvärdesklass 1 - Högsta naturvärde. Störst positiv betydelse för biologisk mångfald.
I denna klass bedöms varje område vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk
mångfald på nationell eller global nivå.
Naturvärdesklass 2 - Högt naturvärde. Stor positiv betydelse för biologisk mångfald. I
denna klass bedöms varje område vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk
mångfald på regional eller nationell nivå.
Naturvärdesklass 3 - Påtagligt naturvärde. Påtaglig positiv betydelse för biologisk
mångfald. I denna klass bedöms inte varje objekt behöva vara av betydelse för biologisk
mångfald på varken regional, nationell, eller global nivå, men bedöms vara av särskild betydelse för att den totala arealen av dessa områden ska kunna bibehållas.
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Naturvärdesklass 4 – Visst naturvärde. Viss positiv betydelse för biologisk mångfald.
Övrig mark. Detta är ingen naturvärdesklass utan avser de ytor som har låga värden för
biologisk mångfald. Exempel på områden som inte når upp till naturvärdesklass 4 är skogsområden som saknar viktiga strukturer, såsom skoglig kontinuitet, död ved och gamla träd.
Åkermark klassas i regel inte då den på grund av hög störningsfrekvens ofta har begränsad
biologisk mångfald. De betesmarker som inte uppnår klass 4 är kraftigt näringspåverkade
och/eller igenväxande, samt saknar naturvårdsarter i form av en hävdgynnad flora.
I inventeringen ingår dessutom ett antal tillägg för att få en mer detaljerad bild av området,
vilka beskrivs nedan i avsnitt 2.3.

3.3

Kompletterande kategorier

3.3.1 Naturvärdeklass 4
Objekt i denna klass behöver inte vara av betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald
på regional, nationell eller global nivå. Klassen används för att påvisa biologiska värden i
områden med tydlig mänsklig påverkan men som ändå hyser positiva biotopkvalitéer.

3.3.2 Värdeelement (träd)
Ett värdeelement beskrivs enligt SS 199000:2014 som "struktur eller element av positiv betydelse för biologisk mångfald". I denna rapport avses skyddsvärda eller naturvärdesintressanta träd. Dessa kan bidra till ekologiska strukturer i landskapet för att skapa t.ex. gröna
korridorer.
Nedan återges kriterierna för ”särskilt skyddsvärda träd” enligt Naturvårdsverkets definition i
åtgärdsprogrammet för skyddsvärda träd i kulturlandskapet.

›

jätteträd; träd grövre än 1 meter i diameter på det smalaste stället under brösthöjd
(d.b.h.).

›

mycket gamla träd; Gran, tall, ek och bok äldre än 200 år. Övriga trädslag äldre än 140
år.

›

grova hålträd; träd grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd med utvecklad hålighet i huvudstam.

"Särskilt skyddsvärda träd definieras här med utgångspunkt från egenskaper hos det enskilda trädet. Både levande och döda träd ingår i definitionen. Särskilt skyddsvärda träd är
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ovanliga i vardagslandskapet och bör betraktas som omistliga oavsett om de påträffas i
skogsmark, odlingslandskap eller urbana miljöer. I åtgärdsprogrammet föreslås bevarandeåtgärder som är anpassade till de olika trädmiljöernas ekologiska och kulturhistoriska
sammanhang i landskapet. Vid beskrivningen av åtgärder har vi prioriterat ett urval trädmiljöer; grova och gamla ekar, gårdsmiljöer, hamlade träd, alléer och andra vägnära träd, parker och kyrkogårdar." (Naturvårdsverket, 2004).
Med naturvärdesintressanta träd och buskar avses följande:

›

Grova och/eller äldre träd med höga naturvärden inklusive grova enar och grova, tidigare frivuxna hagmarksgranar.

›

Gamla senvuxna träd.

›

Boträd med risbon, hålträd eller grova träd med påtagligt vid och grovgrenig och/eller
platt krona.

›

Grov hassel, grova aspar och alar i barrdominerade bestånd om de inte förekommer
rikligt.

›

Träd med påtagliga, öppna brandlyror och träd med tydliga äldre kulturspår.

›

Hål- eller mulmbärande träd.
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4

Resultat

4.1

Beskrivning av inventeringsområdet

Det aktuella området är beläget på Porsön i Luleå kommun. Flygbilden i figur 2 visar inventeringsområdet. Avståndet från det planerade exploateringsområdets västra kant till den östra
gränsen för Natura 2000-området är cirka 200 meter. I öst avgränsas inventeringsområdet
av Vänortvägen och i norr av en stig som leder till Gammelstadsviken. Västerut saknas någon tydlig avgränsning mer än grävda avvattningsdiken i barrskogen.
Två olika inventeringar har genomförts och inventeringsområdena redovisas i Figur 2:

›

Inventering av skyddade arter. Området innefattar det aktuella området för utbyggnad,
och ett område norr om utbyggnadsområdet som tidigare var tänkt att ingå i exploateringen. Syftet med inventeringen var att undersöka om det finns några skyddade arter
(i huvudsak fåglar, växter och svampar) inom området. Inventeringsområdet fältbesöktes vid tre tillfällen under 2017, den 2 maj, 8 juni och den 28 - 29 juni. Resultat för växter- och fågelarter presenteras i detta kapitel, se nedan. Resultat från fågelinventeringen presenteras separat i kapitel 6.

›

Habitatinventering. Området innefattar inventeringsområdet för skyddade arter, samt
ett område väster om detta, intill Natura 2000-området. Syftet med habitatinventeringen var att validera den tidigare habitatinventeringen som gjordes i samband med miljökonsekvensbeskrivningen 2011. Habitatinventeringen utfördes under 2 besök, den 8
juni samt den 28-29 juni.
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Figur 2. Ritning över inventeringsområdena. I inventeringsområdet för skyddade arter (röd) inventerades arter (fåglar, växter och svampar) som har ett artskydd. Habitatinventeringsområdet (blå linje) inventerades för att validera den tidigare habitatinventeringen som ingick i MKB 2011 (se kapitel 5). Den
svarta linjen visar befintlig fastighetsgräns.
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Inventeringsområdets berggrund består av metagråvacka med ryolit närmast Gammelstadsviken. Den dominerade jordarten i området är morän, vilket övergår i lera-silt vid sjön samt
berg norr om inventeringsområdet. Dessa faktorers inverkan gör inventeringsområdets norra
del till en generellt mer torr och näringsfattig plats och att de södra delarna har större vattenretentionsförmåga i närhet av Gammelstadsviken. Närheten till sjön och havet skapar
också bra förutsättningar för ständigt fuktiga miljöer, vilket i sin tur t.ex. gynnar vissa mossor, lavar och svampar som är anpassade till detta.
Förenklat kan inventeringsområdet delas in i tre skilda vegetationstyper:
Öppen barrdominerad blandskog – Uppträder närmast bebyggelse i öst, samt längs stigar. Skogen visar tydliga tecken på mänsklig påverkan men har troligen fått föryngras naturligt. Generellt förekommer asp och sälg som inslag i den annars barrdominerade vegetationen. Fält- och bottenskikt är relativt artrikt men utgörs främst av vanligt förekommande arter.
Gransumpskog – Utgör den dominerande vegetationstypen i syd och sydost närmast
Gammelstadsviken. Trädskiktet karaktäriseras av gran, men inslag av björk (glasbjörk),
gråal och sälg samt videbuskar förekommer. I fältskiktet finns skogsfräken och blåbär tillsammans med vitmossarter och stor björnmossa i bottenskiktet.
Tallhedskog – Dominerande naturtypen i inventeringsområdet norra och östra del. I nordväst, där skogen närmar sig avverkningsmogen, är skogen öppen och full med risväxter. I
öst, där skogen avverkats för ca 10 år sedan, är tallskogen tät och full med lövsly.
På grund av skogsbruket i inventeringsområdet är naturen småbrutet med öppna ytor,
brynmiljöer och mer slutna barrskogsområde, vilket lockar många olika artgrupper. Vid fältbesöket under dagentid noterades bland annat allmänna fåglar som associeras till dessa miljöer, som rödhake, domherre, koltrast, gröngöling, talltita, grönfink och trädpiplärka. För en
komplett lista över dokumenterade samt observerade arter, se avsnitt 5 Fågelinventering.

4.2

Områdesskydd

Inventeringsområdena omfattas inte av någon form av områdesskydd men ca 200 m väster
om exploateringsområdet ligger Gammelstadsviken som skyddas som Natura 2000-område
(SE0820042) och naturreservat. Det skyddade området är speciellt utpekat för sitt fågelliv
där ett antal arter lyfts fram för att gynnas och bevaras. Majoriteten av dessa arter är sjöfåglar knutna till Gammelstadsviken men ett antal arter är beroende av de kringliggande
skogarna för sitt habitat, bland dessa arter märks ugglor, hackspettar och skogshöns. Järpe
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är en i Sverige icke hotad skogshöna som dokumenterat förekommer i området och som föredrar den sumpiga granskogen vid sjön östra strand nära inventeringsområdet för skyddade
arter.

4.3

Värdeelement

Inga värdeelement i form av skyddsvärda träd enligt definitioner som ges i 3.3.2 hittades
inom inventeringsområdet för skyddade arter. Ett flertal medelgrova torrakor finns spridda
inom inventeringsområdet för skyddade arter och används av hackspettar men grövre träd
som lämpar sig för häckning av enligt Natura 2000-utpekade fågelarter, observerades endast
i det större inventeringsområdet för habitat.

4.4

Fridlysta arter

Vid inventeringstillfället påträffades fridlysta arter inom och utanför inventeringsområdet för
skyddade arter (d.v.s. inom och utanför det planerade exploateringsområdet).
Innanför inventeringsområdet

›

Revlummer, finns inom stora delar av habitatinventeringsområdet.

Utanför inventeringsområdet

›

Plattlummer, noterad nordväst om inventeringsområdet för skyddade arter.

›

Korallrot, orkidé noterad sydväst om inventeringsområdet för skyddade arter, i delområde 7 (se kapitel 5).

4.5

Svampinventering

År 2012 rapporterades fynd av sälgtagging (Deviodontia pilaecystidiata) med GPS position i
södra delen av inventeringsområdet för skyddade arter. I Sverige är svampen mycket sällsynt och endast känd från Norrbotten och från några äldre insamlingar från Stockholm och
Uppsala. Svampen växer på död ved av sälg, och eftersom den är mycket sällsynt i Sverige
är den rödlistad. Utanför Sverige har den ett stort spridningsområde men är endast känd
från några lokaler från Västeuropa till Kuril (norra Japan) och Taiwan. Trots namnet växer
svampen inte bara på sälg (Salix caprae), utan även på asp (Populus tremula).
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Figur 3. Prov från inventering.

Figur 4. Prov från inventering i mikroskop.

4.5.1 Metod
En grundlig sökning av sälgtagging genomfördes den 28 – 29 juni. Inventeringsområdet för
skyddade arter genomströvades till fots. Prover samlades in och större sälg registrerades
(med GPS). Sökande av död ved vid eller nära de större träden genomfördes. Vidare kontrollerades död ved av asp, som är mycket mer förekommande än sälg i området. Prover insamlades och urval av andra arter identifierades, om nödvändigt med hjälp av lupp.

4.5.2 Resultat
Ett antal svampar hittades. Det mest intressanta provet var ett exemplar som liknade sälgtagging och som hittades vid en sälgstam, se Figur 3 och 4. Stammen ligger i den södra delen av området, mycket nära den GPS position där sälgtagging 2012 har rapporterats. Vid
mikroskopisk analys visade det sig att svampen inte var en sälgtagging, utan den liknande
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(för blåtta ögat) Xylodon borealis. Båda svamparna har ett odontoid hymenium, men i mikroskop har sälgtagging mycket långa och uppskjutande capital cystidier på de cylindriska
aculei. Provet som studerades hade några aculei som påminner om Radulida familjen och
cystidierna var inte så utskjutande och inte heller kapiterade. Några ändar var avrundade,
inte som de mer cirkulära eller bollformade apikala delarna av sälgtaggingen. En del litteratur om Corticiacea nämner endast lärkträd (Larix) som habitat för Xylodon borealis, men den
formella beskrivningen av denna art är från pilträd (Salix). Även om Corticiacea svampar kan
vara svåra att identifiera är COWIs bedömning att svampen som hittades är den besläktade
Xylodon, och inte sälgtagging (Deviodontia). Även om sälgtagging inte hittades skulle det
vara för tidigt att utesluta att det inte kan förekomma i området.
Eftersom sälgtagging inte hittades vid denna inventering kan observationen från 2012 inte
bekräftas. För att kunna bekräfta tidigare observation behövs detaljer från registreringen och
information om observationen är gjord med hjälp av mikroskop. Denna information har inte
funnits tillgänglig. Registreringen från 2012 kan därför vara felaktig och utförd utan mikroskop, eller så fanns sälgtagging vid det tidigare tillfället och har sedan försvunnit från området.
Oavsett tidigare resultat kunde arten inte hittas vid den aktuella inventeringen 2017.

Xylodon borealis har inget artskydd i Sverige.
Andar svampar som hittades i området är; Bjerkandera adusta, Chlorociboria sp., Coltricia
perennis, Fomes fometarius, Fomitopsis pinicola, Galerina marginata, Galerina paludosa,
Gloeophyllum sepiarium, Hymenochaete tabacina, Hyphoderma praetermissum, Inonotus
obliqua, Inonotus radiatus, Kuehneromyces mutabilis, Lentizez betulina, Lichenomphalina
umbellifera, Marasmius androsaceus, Marasmius scorodonius, Marasmius wettsteinii,
Merisomodes anomalus, Micromphale perforans, Mycena abramsii, Mycena leptocephala, Mycena megaspora, Phelinus ignarius, Phellinus ferrugineofuscus, Phellinus lundellii, Phellinus
tremulae, Rhodocollybia butyracea, Skeletocutis amorpha, Tephrocybe palustre, Tomentella
sp., Trametes zonatella, Tremella encephala, Tubaria furfuracea and Xylodon borealis.

4.6

Naturvärdesobjekt

Inom inventeringsområdet påträffades totalt sju st. naturvårdsobjekt, se tabell 2 nedan, med
naturvärdesklass enligt SS199000:2014. Fyra har värden knutna till sumpig barrskog med
konstant hög luftfuktighet, två objekt har värden som återfinns i vanlig frisk barrskog och ett
objekt har värden kopplat till tallhedskog.
Tabell 2. Översikt av naturvårdsobjekt inom inventeringsområdet.
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ObjektID

Naturvärdesklass

Naturtyp1

Biotop2

Area(ha)

FL1

4

Skog och
träd

Tallskog av lingonris-typ 2.1.1.4

2,5

FL2

4

Skog och
träd

Blandskog av ris-gräs-typ 2.3.1.2

1,1

FL3

3

Vattendrag

Avvattningsdike

0,2

FL4

2

Skog och
träd

Gransumpskog av ris-typ samt fräken-typ
2.1.2.3 och 2.1.2.3a

0,8

FL5

3

Skog och

Gransumpskog av ris-typ 2.1.2.3

0,6

Granskog av ormbunkstyp 2.1.2.5

1,1

Granskog av lågormsbunkstyp 2.2.2.2

1,0

träd
FL6

3

Skog och
träd

FL7

3

Skog och
träd

Nedan redovisas de naturvärdesobjekt som har identifierats inom inventeringsområdet. Objekten är markerade med objektsID som överensstämmer med tabell 2. Färgen på objekten
visar naturvärdesklass på den del av objektet som ligger inom inventeringsområdet. Se bilaga A för en större version av kartan över inventeringsområdet med identifierade naturvärdesobjekt.

1
2

Enligt SS199000:2014.
Biotoper nivå 4, enligt Vegetationstyper i Norden (Nordiska ministerrådet, 1994).
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Figur 5. Inventeringsområdet med naturvärdesobjekt.

C:\Alle foldere\LLA3\til kommunen\A095573-ENV-004_SV_translate.docx

Bilaga 1 Planbeskrivning, Samrådshandling

28

NATURVÄRDESINVENTERING AV OMRÅDEN FÖR UTBYGGNAD, PORSÖN, LULEÅ

Naturvärdesobjekt beskrivs i denna rapport enligt följande:
Objekt-ID. Unikt ID för varje naturvärdesobjekt. Arean som räknats fram är den yta (i hektar) av objektet som faller inom inventeringsområdet.
Representativt foto. Ett eller flera foton på naturvärdesobjektet.
Naturtyp. Enligt definitioner som ges i SS 199000:2014, "Vegetationstyper i Norden" från
Nordiska ministerrådet (1994).
Biotop. Enligt definitioner som ges i SS 199000:2014, "Vegetationstyper i Norden" från Nordiska ministerrådet (1994).
Beskrivning. Allmän beskrivning av naturmiljön, innefattande träd-, busk- och fältskikt, naturvärden och eventuell skötsel.
Naturvärdesklass. Klass 1-4 i enlighet med SS 199000:2014, med motivering.
Naturvårdsarter. Eventuella fynd av arter i föreliggande eller tidigare inventeringar som
har betydelse för naturvärdesbedömningen. Arter markerade med (§) markerar om den är
fridlyst och (*) om fyndet gjorts under den aktuella inventeringen. Svenska och vetenskapliga namn samt rödlistekategori (2015) hämtas från DynTaxa. Rödlistekategorier i rapporten
omnämns som nära hotad (NT), sårbar (VU), starkt hotad (EN) och akut hotad (CR).
Områdesskydd. Redovisar om objektet omfattas av lagligt skydd.
Dokumentation. Redovisar befintligt faktaunderlag som använts för att identifiera naturvärdesobjektet eller stöd vid analys dess naturvärde.
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4.6.1 Objekt FL1 - Tallhedskog

Figur 6. Tallhedskog.
Naturtyp: Skog och träd.
Biotop: Tallskog av lingonris-typ 2.1.1.4.
Beskrivning: Öppet och vackert, dominerat av produktiv tallskog med viss förekomst av
små granar och mycket sparsamt med död ved. Fältskiktet består av blåbär och lingon med
inslag av ljung, kråkbär och renlavar. I bottenskiktet finns man främst hus- och väggmossa
samt torsklavar. Viss blockighet i objektet.
Naturvärdesklass: Visst naturvärde. Visst artvärde från förekomst av naturvårdsart, inga
biotopvärden då skogen är produktionsskog med låg naturlighet.
Naturvårdsarter: Revlummer § och linnea.
Områdesskydd: -
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Dokumentation: Enetjärn Natur AB, 2011. Kompletterande naturvärdesbedömning, MKB för
detaljplan Porsön 1:3 m.fl. (Arorum).

4.6.2 Objekt FL2 - Grandominerad blandskog

Figur 7. Grandominerad blandskog.
Naturtyp: Skog och träd.
Biotop: Blandskog av ris-gräs-typ 2.3.1.2.
Beskrivning: Gran- och talldominerat område med relativt ung skog, även om vissa äldre
träd förekommer, samt med inslag av asp och björk. Fältskiktet är artrikt men vanligast är
blåbär och lingon. Linnea och revlummer hittas utspritt i objektet. Bottenskiktet är artrikt
men utgörs främst av vanliga mossor som hus- och väggmossa. Sparsamt med död ved. Objektet fortsätter utanför inventeringsområdet för skyddade arter.
Naturvärdesklass: Visst naturvärde. Förekomst av naturvårdsarter men inga biotopvärden.
Naturvårdsarter: Revlummer §, järpe och linnea.
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Områdesskydd: Dokumentation: Enetjärn Natur AB, 2011. Kompletterande naturvärdesbedömning, MKB för
detaljplan Porsön 1:3 m.fl. (Arorum).

4.6.3 Objekt FL3 - Grävt vattenfyllt dike

Figur 8. Grävt vattenfyllt dike.
Naturtyp: Vattendrag.
Biotop: Avvattningsdike.
Beskrivning: Grävt avvattningsdike med lugnt flytande vatten. Diket har en bredd på ca 2
m och ett djup på ca 1 m. Bottenmaterialet utgörs av grov- och findetritus samt sand. I vattenfåran växer kabbleka och vanliga vitmossor som gran-, udd-, och brokvitmossa. Trädtäckningen är ca 75 % och utgörs av gran, björk och gråal samt salix sp. Objektet fortsätter
utanför inventeringsområdet för skyddade arter.
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Naturvärdesklass: Visst naturvärde. Rinnande vatten med visst biotopvärde, inga naturvårdsarter.
Naturvårdsarter: Områdesskydd: Dokumentation: Enetjärn Natur AB, 2011. Naturvärdesinventering inför detaljplan PorsönGammelstadsviken.

4.6.4 Objekt FL4 - Gransumpskog

Figur 9. Gransumpskog.
Naturtyp: Skog och träd.
Biotop: Gransumpskog av ris-typ samt fräken-typ 2.1.2.3 och 2.1.2.3a.
Beskrivning: Gran- och björkdominerad sumpskog med inslag av sälg, mycket få grova träd
men mycket död ved. Artrik mossflora dominerad av vitmossarter och stor björnmossa men
med inslag av brunmossor som kärrkammosa och palmmossa. Fältskiktet domineras av
hjortron, blåbär och större ormbunkar som majbräken med inslag av ekorrbär och björkpy-
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rola på lite torrare delar, samt skogsfräken och gräs på blötare delar. Objektet fortsätter utanför inventeringsområdet för skyddade arter.
Naturvärdesklass: Högt naturvärde. Förekomst av naturvårdsarter och höga biotopvärden.
Naturvårdsarter: Palmmossa, kärrkammossa, majbräken, ögonpyrola, älvstarrNT*och sälgtaggingVU (rapporterades 2012, ingen förekomst 2017). Förekomsten av Sälgtagging kunde
dock inte verifieras i fält.
Skydd: Underlag och dokumentering: Artportalen, 2013 samt inventeringsuppgifter från Länsstyrelsen Norrbotten.
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4.6.5 Objekt FL5 – Gransumpskog med stort lövinslag

Figur 10. Gransumpskog med stort lövinslag.
Naturtyp: Skog och träd.
Biotop: Gransumpskog av ris-typ 2.1.2.3.
Beskrivning: Grandominerad sumpskog med stort inslag av sälg och björk, mycket få grova
träd men mycket död ved. Artrik men trivial mossflora dominerad av vitmossarter och stor
björnmossa. Fältskiktet domineras av blåbär och lingon torrare delar och skogsfräken och
gräs på blötare delar. Objektet fortsätter utanför inventeringsområdet för skyddade arter.
Naturvärdesklass: Påtagligt naturvärde. Förekomst av naturvårdsarter och höga biotopvärden.
Naturvårdsarter: ÄlvstarrNT*, hässlebrodd, majbräken, ögonpyrola och kungfågelNT.
Områdesskydd: Dokumentation: -
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4.6.6 Objekt FL6 – Granskog av ormbunkstyp

Figur 11. Granskog med ormbunkstyp.
Naturtyp: Skog och träd.
Biotop: Granskog av ormbunkstyp 2.1.2.5.
Beskrivning: Gran- och björkdominerad sumpskog med inslag av sälg, mycket få grova träd
men mycket död ved, både stående och liggande. Artrik mossflora dominerad av vitmossarter och stor björnmossa men med inslag av brunmossor som räffelmossa och palmmossa.
Fältskiktet domineras av större ormbunkar som majbräken med inslag av ekorrbär och
björkpyrola på lite torrare delar och skogsfräken och gräs/halvgräs på blötare delar. Objektet
fortsätter utanför inventeringsområdet för skyddade arter.
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Naturvärdesklass: Påtagligt naturvärde. Riklig förekomst av naturvårdsarter och visst biotopvärde från död ved.
Naturvårdsarter: Revlummer §, palmmossa, ögonpyrola, linnea, hässlebrodd, majbräken,
ekbräken, järpe och kungsfågelNT.
Områdesskydd: Dokumentation: -
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4.6.7 Objekt FL7 – Granskog av lågormsbunkstyp

Figur 12. Granskog av lågormbunkstyp.

Naturtyp: Skog och träd.
Biotop: Granskog av lågormsbunkstyp 2.2.2.2.
Beskrivning: Olikåldradgran dominerar objektets trädskikt på frisk mark med inslag av asp,
sälg och björk. Fältskiktet är artrikt men vanligast är ekbräken och blåbär. Linnea och revlummer hittas utspritt i objektet. Bottenskiktet är artrikt men utgörs främst av vanliga mossor som hus- och väggmossa. Mycket död ved i form av torrakor och lågor hittas i objektet,
samt strukturer som håligheter vilket t.ex. är bra för fåglar.
Naturvärdesklass: Påtagligt naturvärde. Visst artvärde för förekomst av naturvårdsart och
visst biotopvärde från död ved och strukturer som håligheter.
Naturvårdsarter: Revlummer §, linnea, majbräken, ekbräken och kungsfågelNT.
Områdesskydd: -
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Dokumentation: -
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Komplettering av tidigare
naturvärdesinventering 2011

COWI AB har på uppdrag av Pinnacle AB. utfört en habitatinventering på fastigheten Porsön
1:3 m. fl. Aurorum i Luleå kommun i samband med att fastigheten planeras att bebyggas.
Fältinventeringen genomfördes den 28-29 juni 2017 och resultatet presenteras i denna rapport.
Det huvudsakliga syftet var inte att genomföra en helt ny naturvärdesinventering utan att
validera tidigare gjord naturinventering som utfördes av Enetjärn Natur 2011, Figur 13.
Då naturvärdesinventeringen utfördes för 6 år sedan kan förändringar av de då utpekade
habitaten samt dess gränser skett.
Naturinventeringen baseras sig på en bakgrundsinformation i form av:

›

den befintliga naturvärdesrapporten från 2011 och

›

information från bland annat artportalen och Skogsstyrelsen.

Denna inventering baseras även på en systematisk validering i fält som baseras på SISstandarden. Området har inventerats i fält 28 samt 29 juni 2017 för att se om de naturtyper
och markanvändning som identifierades 2011 fortfarande stämmer samt att titta på förutsättningarna för biologisk mångfald.
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Figur 13. Delområden som inventerades 2011.
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5.1

Beskrivning av området

Inventeringsområdet ligger i direkt anslutning till ett bostads- och kontorsområde på Porsön,
Luleå och består till allra största del av produktiv skogsmark, se Figur 13.
Delområde 1, 2, 5 och 7 utgörs av sumpskog och är viktig för flera skogslevande fågelarter
som pekas ut i Natura 2000 – området. Trädhöjden i delområdena 4 och 6 är ca 17 - 20 m,
där marken är mer fast och relativt torr. Sedan inventeringen 2011 har området i den östra
delen, inom fastighet Porsön 1:3 m. fl. Aurorum, bebyggts med reservkraftsanläggningar
vilket innebär att delområden 4, 8, 10, 11 och 12 delvis eller nästan helt har tagits bort. Nedan följer en beskrivning av habitaten som identifierades i den tidigare naturvärdesinventeringen och som ska inventeras för planerad exploatering.
Delområde 1
Delområdet ligger i den västra delen av inventeringsområdet och utgörs av ett kärr med lågvuxen, något gles lövsumpskog. Kärret sträcker sig ända ner till stranden av Gammelstadsviken, utanför inventeringsområdet. Marktäcket utgörs av örter och halvgräs.
Delområde 2
Området utgörs av gammal åkermark som långsamt håller på att växa igen längs kanterna.
Örter som älggräs och högt bredbladigt gräs som grenrör dominerar fältskiktet.
Delområde 3 och 6
Området har avverkats i modern tid och består nu av tät gallringsskog av tall och gran.
Skogsbeståndet har inslag av lövträd, och i delområde 3 har en inväxning av främst yngre
lövträd även tillkommit sedan den senaste avverkningen.
Delområde 4
Området utgörs av produktiv gran- och tallskog med inslag av lövträd. Träden är relativt
unga och skogsområdet förefaller vara genomgallrat. Eftersom området ligger topografiskt
högre än de andra delområdena är marken torrare. Fältskiktet domineras av blåbärs- och
lingonris.
Delområde 5 och 7
Delområdena består av mer eller mindre blöt gransumpskog med inslag av lövträd, främst
äldre björk med även asp och sälg. Rön och gråal förekommer i mindre omfattning. Skogsbeståndet är tämligen likåldrigt, och det förekommer död ved, både stående och liggande.
Det finns även en viss inväxning av yngre träd. Skogsbeståndet sträcker sig in i Natura
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2000-området väster ut, utanför inventeringsområdet. Fuktigheten i marken varierar från
fuktig mossa i den östra- och nordöstra delen, till kärrliknande förhållanden i den sydvästra
delen. Fältskicket domineras av större ormbunkar som majbräken med inslag av ekorrbär
och björkpyrola på lite torrare delar, samt skogsfräken och gräs/halvgräs på blötare delar.
Mossfloran domineras av vitmossa och stor björnmossa.

5.2

Resultat

Aktuell habitatinventering kan bekräfta att grundförutsättningarna i den tidigare inventeringen 2011 stämmer, samt verifiera de utpekade habitatgränserna. I den tidigare
MKBn beskrivs gränserna vara flyttande mellan delområden 1, 5 och 4, vilket kunde bekräftas vid denna inventering, Figur 13. En viss förändring av gräns mellan del-område 5 och 4
bedöms även ha tillkommit. Gränsdragning har troligen flyttats längre väster ut då området
har blivit torrare. Detta kan vara kopplat till anläggandet av reserv-kraftsanläggningen sedan
inventeringen 2011. Därtill har förändring i delområde 3 skett sedan den tidigare inventeringen. Mer sly och inväxning av yngre träd har tillkommit vilket gör skogsbeståndet mer
tätvuxet.
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6

Fågelinventering

6.1.1 Bakgrund
COWI AB har fått i uppdrag att utföra en fågelinventering av de delar som inte tidigare studerats samt uppdatera de delar som berörs av projektet och som redan besökts. Inventeringsområdet innefattar den norra delen av fastighet Porsön 1:3 m. fl. Aurorum, samt planerad utökning av fastigheten, Figur 2.
Natura 2000-området Gammelstadsviken är en naturligt eutrof (näringsrik) sjö. Den näringsrika sjön samt dess kringliggande fuktiga skogsmarker skapar ett ca 450 ha stort område
med goda förutsättningar för ett rikt och varierande fågelliv med många häckande och rastande fågelarter, flertalet av dessa rödlistade. Närheten till Luleå tätort har också gjort området till ett populärt friluftsområde.
Natura 2000-området är utpekat som SCI (Site of Community Importance) och SPA (Special
Protection Area) område, vilket innebär att det är utpekat enligt både art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet (Länsstyrelsen Norrbotten, 2007). Naturtypen som pekats ut är "3150
Naturligt eutrofa sjöar med nate eller dybladsvegetation". De utpekade fågelarterna är 34
stycken och utgörs av både sjö- och skogslevande arter. Gammelstadsviken har även skydd i
form av naturreservat.

6.2

Metod

Bedömningen av fågellivet i området baseras på förstudier, inventeringar, tidigare underlag
samt befintlig tillgänglig data om observationer i närheten till inventeringsområdet. Det
främsta underlaget för uppdraget är en studie från 2011 som gjordes i samband med befintlig etablering i området. Studien inbegriper stora delar av den södra delen av nuvarande inventeringsområde men utelämnade det tallskogsdominerade området i norr. Extra vikt har
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därför lagts på inventering i detta område samt för arter som gynnas av den öppna naturtyp
som området utgör. Artportalen har fungerat som främsta underlag för ny data gällande observationer i området.
Vid fältinventeringen så följer inventeraren en utlagd rutt som bestäms före fältbesöket. Linjen ska läggas ut så att hela det önskade utredningsområdet kan avlyssnas. Generellt gäller
att 100 m i varje riktning täcks i skog och 200 m i öppet landskap, men rutten bör anpassas
efter terräng som berg eller annat som kan påverka ljudbilden i landskapet. För detta projekt, där inventeringslandskapet är platt, användes inventeringsområdets ytterkant som inventeringsrutt. Vid förutbestämda punkter stannar inventeraren och lyssnar i ca fem minuter, denna typ av punktinventering rekommenderas för varje kilometer, men eftersom inventeringsområdet är såpass litet, förlades punkterna till tre olika naturtyper istället. En i gransumpskogen i söder, en i tallhedskogen och slutligen en i blandskogen centralt. Under inventeringen noteras alla hörda och observerade fåglar samt deras position. Inventeringen fokuserar på sjungande, revirhävdande fåglar, vilket i norra Norrland framför allt är från sent i
maj till juli, och utförs tidiga morgnar och avslutas senaste kl. 10 på förmiddagen. Inventering ska också företrädesvis utföras vid klart väder med lite vind för bäst resultat. Eftersom
det tallskogsdominerade området i norra delen av inventeringsområdet bedömdes vara ett
lämpligt habitat för nattskärra gjorde även nattinventeringar. Nattinventeringarna under vår
och försommar fokuserade på hackspettar och på sommaren på nattskärra. Ingen specifik
inventering gjordes för ugglor inom inventeringsområdet, detta eftersom inga tidigare studier eller fynd gjorts inom utredningsområdet.
Området inventerades vid tre olika tillfällen mellan maj och juni 2017. Första tillfället var 0205-2017 (21:00-22:20 samt 04:00-05:40), andra 08-07-2017 (01:30- 03.10) och tredje den
28-07-2017 (23:30-02.15). Samma metodik, stationära punkter och rutt, längs inventeringsområdets gräns och vid stig till områdes mitt (utökades dock för att inkludera områdesgräns för yta "utökat inventeringsområde" vid tillfällena två och tre), användes vid samtliga
besök, se figur 3. Dessutom besöktes området under dagtid efterföljande dag i samband
med naturvärdesinventering eller andra kompletteringar samt i samband med svampinventering, arter från dessa tillfällen har också adderats till den sammanlagda listan.

6.3

Resultat

Fältinventeringen bekräftar tidigare studiers och underlags resultat beträffande fågellivet i
inventeringsområdet. Typiska arter är bofink, lövsångare, talgoxe, rödvingetrast, taltrast,
kungsfågel, rödhake, talltita, större hackspett och järpe.
Generellt är aktiviteten och spelandet störst i områdets västra del, den lövrika gransumpskogen där t.ex. kungsfågel är mycket vanlig. Kring de norra delarna av inventeringsområdet
för skyddade arter är det glesare mellan individerna och i den unga tallskogen var det många
gånger närmast tyst. Av de utpekade 34 fågelarterna bedöms endast järpe förekomma all-
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mänt i området. Arten observerades i granskog i anslutning till den högvuxna tallskogen och
läten hördes i gransumpskogen. Habitatet för andra utpekade arter som mindre hackspett
och spillkråka bedöms generellt som dålig inom de norra delarna av inventeringsområdet
men gynnsamt i de sydvästra där det stora lövinslaget, ofta av kortlivade trädarter som sälg,
asp och björk, skapar mycket död ved vilket ger goda förutsättningar för häckningsmöjligheter.

Figur 14. Fågelarter som observerades under fältinventering.
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Tabell 3. Fågelarter som observerades vid fågelinventeringen.
Art

Förekomst

Bergfink

Sällsynt

Björktrast

Sparsamt

Blåmes

Allmän

Bofink

Allmän

Domherre

Allmän

Dubbeltrast

Sällsynt

Entita

Sparsamt

Gråsiska

Sparsamt

Grågås

Sällsynt

Grönfink

Sparsamt

Grönsiska

Allmän

Järnsparv

Sparsamt

Järpe

Allmän

Koltrast

Sparsamt

Korp

Sällsynt

Kråka

Sällsynt

Kungsfågel

Allmän

Lövsångare

Allmän

Mindre korsnäbb

Sparsamt

Morkulla

Sparsamt

Nötskrika

Sällsynt

Kommentar

Natura 2000

Rödlistad

Förbiflygande

X

Förbiflygande

NT
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Rödhake

Allmän

Rödstjärt

Sparsamt

Rödvingetrast

Allmän

Skrattmås

Sällsynt

Skogssnäppa

Sällsynt

Spillkråka

Sällsynt

Svartvit flugsnappare

Sparsamt

Svartmes

Allmän

Större hackspett

Sparsamt

Talgoxe

Allmän

Talltita

Sparsamt

Taltrast

Allmän

Trana

Sällsynt

Trädpiplärka

Sparsamt

Förbiflygande

Väster om inv. omr.

X

Förbiflygande

X

NT

6.3.1 Lämplighet av habitat för utpekade arter
I samband med naturvärdesinventeringen av inventeringsområdet gjordes även en studie av
omgivande habitat för att jämföra ifall biotoperna ändrats sedan tidigare inventering år
2011.
Rapporten finner att de habitatsgränser som tidigare inventering (2011) identifierat stämmer
än idag, med smärre modifikationer av habitatsgränserna. Den sydvästra delen av inventeringsområdet bestående av gransumpskog bedöms fortfarande vara lämpligt som habitat för
järpe, mindre hackspett och spillkråka på grund av den rika förekomsten av lövträd och död
ved. Sedan tidigare inventering finns inga ytterligare rapporterade observationer av skogshöns från området. Spillkråka noterades vid tidigare inventering 2011, strax sydväst om inventeringsområdet för skyddade arter. Vid denna inventerings gjordes en liknade notering
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men längre norr ut, fortfarande utanför inventeringsområdet för skyddade arter. Då spillkråka rör sig över ett relativt stort område är det sannolikt att den utnyttjar åtminstone delar av inventeringsområdet för skyddade arter.
Gällande den nordvästra delen av inventeringsområdet för skyddade arter bedöms habitatet
för de utpekade arterna vara av sämre kvalitet då död ved är mer ovanligt eftersom träden
inte har rätt strukturer som håligheter. Väster om inventeringsområdet för skyddade arter
observerades dock bättre fågelhabitat med lövblandad barrskog och fler äldre träd och torrakor.

Figur 15. Hackmärken av födosökande spillkråka, ca 50 m väster om inventeringsorådet.
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7

Slutsatser

7.1

Bedömning av behov av dispenser från
artskyddsförordningen (2007:845)

Följande fågel- och växtarter, som finns inkluderade i Bilaga 1 och 2 i artskyddsförordningen
(2007:845), har identifierats inom inventeringsområdet; spillkråka (Dryocopus martius),
järpe (Tetrastes bonasia) och revlummer (Lycopodium Annotinum).
COWI kan bedöma exploateringens påverkan på bevarandestatus för de tre relevanta arterna. Länsstyrelsen är den myndighet som bedömer om ett dispensärende aktualiseras eller ej.
De hydrologiska bedömningarna finns inkluderade i en separat hydrologisk rapport 2017 av
COWI. Slutsatserna av den hydrologiska undersökningen är att en hydrologisk förändring
nedströms, på den västra sidan av exploateringsområdet, kan undvikas genom att infiltrera
allt dränerat grundvatten och ytvatten från exploateringsområdet till området nedströms.
Spillkråka (Dryocopus martius) observerades utanför (nordväst om) inventeringsområdet
för skyddade arter och fågelläten kunde även höras. Spillkråkan nyttjar områden som omfattar 400 – 1000 hektar blandskog. Generellt förefaller den tätaste populationen vara inom
äldre skog där det finns mycket död ved och gamla träd. Utifrån habitatinventeringen finns
dessa typer av habitat i den sydvästra delen av inventeringsområdet (Figur 14), även om
ingen spillkråka observerades där. Detta område består av gransumpskog med inslag av lövträd och det finns mycket död ved. Denna naturmiljö skapar goda förutsättningar för födosök
och häckning. Gransumpskogen breder även ut sig väster om habitatinventeringsområdet
mot Gammelstadsviken. Spillkråkan bygger helst bon i tall och asp, vilket gör den norra
(nordvästra) delen utanför inventeringsområdet för skyddade arter mer passande för bosättning.
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Den planerade exploateringen innebär att ungefär 1, 7 ha av spillkråkans habitat, innehållande naturvärdesobjekt klass 2 och klass 3, försvinner jämfört med den gällande detaljplanen, Figur 16. Detta motsvarar en mindre förlust på ca 0,2-0,4 % av spillkråkans typiska
habitat utifrån de omgivande habitaten som utgör lämpliga livsmiljöer för fågeln. COWI bedömer därför att exploateringen inte innebär en signifikant negativ påverkan på spillkråkans
bevarandestatus. Bedömning görs att dispens från artskyddsförordningen (2007:845) inte
behöver sökas. PM 2017-03-27, kommentarer till domslut, artskyddsförordningen, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen har beaktats.
Bedömningen förutsätter att hydrologin mellan exploateringsområdet och natura 2000området inte förändras. Underhåll av hydrologin i de omgivande miljöerna är en grundförutsättning för att upprätthålla dessa habitat, eftersom höga grundvattennivåer genererar död
ved. Spillkråkan bygger gärna bon i aspträd, och därför kan populationen av asp förstärkas i
kantzonerna.
Järpe (Tetrastes bonasia) häckar troligen i den sydvästra delen av exploateringsområdet
(inventeringsområdet för skyddade arter), och väster ut mot Natura 2000-området. Om avverkning och markberedning av exploateringsområdet påbörjas och färdigställs mellan september och mars, d.v.s. utanför järpens häckningstid, kommer fågeln att använda de intilliggande lämpliga områdena istället. Ett av de största hoten mot fågelns habitat är dikning och
torrläggning av marker. Därför är det en förutsättning för Järpens nyttjande av närliggande
habitat att hydrologin mellan exploateringsområdet och Natura 2000-området bibehålls.
Utifrån vidtagna försiktighetsåtgärder för den gällande detaljplanen och särskilda åtgärder
för det utökade exploateringsområdet (avverkning och markberedning sker mellan september och mars, inga grundvattenförändringar nedströms) är COWIs bedömning att den planerade exploateringen inte kommer ha en signifikant negativ påverkan på järpens bevarandestatus, eftersom fågeln kommer att använda omgivande skog under följande säsonger. Bedömning görs att dispens från artskyddsförordningen (2007:845) inte behöver sökas.
Revlummer (Lycopodium Annotinum) finns inom exploateringsområdet men kommer försvinna inom de delar som planeras för byggnation. Växten har ett artskydd eftersom den är
relativt sällsynt i Södra Sverige. Revlummer är däremot vanligt förekommande i Norra Sverige, samt i områdena omkring exploateringsområdet. Exploateringen bedöms inte ha en
negativ påverkan på revlummerns bevarandestatus. COWI bedömer därför att dispens från
artskyddsförordningen (2007:845) inte behöver sökas.

C:\Alle foldere\LLA3\til kommunen\A095573-ENV-004_SV_translate.docx

Bilaga 1 Planbeskrivning, Samrådshandling

52

NATURVÄRDESINVENTERING AV OMRÅDEN FÖR UTBYGGNAD, PORSÖN, LULEÅ

7.2

Påverkan på naturvärdes objekt

Figur 16. Fastighetsgränser och naturvärdesobjekt.
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Aktuell habitatinventering och hydrologisk utredning kan bekräfta att grundförutsättningarna
i den tidigare habitatinventeringen 2011 (Enetjärn) stämmer, samt verifiera de utpekade
habitatgränserna. I den tidigare inventeringen beskrivs gränserna vara flyttande mellan delområden 1, 5 och 4, vilket kunde bekräftas vid denna inventering (Figur 13).
En viss förändring av gräns mellan delområde 5 och 4 bedöms även ha tillkommit sedan inventeringen 2011, vilket även inkluderar naturvärdesobjekt klass 2. Gränsdragning har troligen flyttats längre västerut då området har blivit torrare.
Den sydvästra delen av exploateringsområdet har blivit identifierat som naturvärdesobjekt
klass 2 och klass 3. Området består av gransumpskog med inslag av lövträd, det finns få
grova träd men mycket död ved, både stående och liggande (Figur 16). Den gällande detaljplanen täcker ungefär halva ytan med naturvärdesobjekt klass 2 och 3, vilket motsvarar 1,6
ha. Den planerade exploateringen kommer att ta ytterligare 1,7 ha av naturvärdesobjekt
klass 2 och 3 i anspråk.
Identifierade naturvärdesobjekt klass 2 och 3 har inga formella skyddsföreskrifter/områdesskydd.
Resultaten från denna habitatinventering 2017 visar att den planerade utvecklingen inte
kommer ha en påverkan på arter och förutsättningar i Natura 2000-området, förutsatt att
hydrologin mellan exploateringsområdet och Natura 2000-området inte förändras. Området
väst och sydväst om exploateringsområdet kommer kräva en noga avvägd infiltration av
dränerat grundvatten och nederbörd, så att hydrologin för naturvärdesobjekten inte påverkas.
Den hydrologiska bedömningen finns inkluderat i en separat hydrologisk rapport 2017 av
COWI. Slutsatserna av den hydrologiska undersökningen är att en hydrologisk förändring
nedströms, på den västra sidan av exploateringsområdet, kan undvikas genom att infiltrera
allt dränerat grundvatten och ytvatten från exploateringsområdet till området nedströms.
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Bilagor

Bilaga A - Naturvärdesklasser och bedömning
Bilaga B – Naturvårdsart
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Bilaga A

Naturvärdesklasser och
bedömning

Naturvärdesbedömningen vid en NVI ska resultera i naturvärdesklasser enligt SS
199000:2014. I normalfallet används naturvärdesklass 1, 2 och 3. Naturvärdesklass 4 kan användas som ett tillägg. Med övrig mark eller lågt naturvärde avses ingen eller liten positiv betydelse för biologisk mångfald. Geografiskt område
med lågt naturvärde räknas inte som naturvärdesobjekt. Bedömningsgrunder
baseras på ett sammanvägt värde av kvaliteter hos biotop och förekomst av naturvärdesintressanta arter i objektet. Bedömningsgrunderna är inte kvantitativa
utan ska sättas i relation till vad som kan förväntas i den aktuella biotopen och
regionen. Förekomst av friluftsliv, kulturhistoriska spår och geologi kan tillmätas
betydelse vid betydelse för biologisk mångfald.

Varje område har särskild betydelse för
1 - högsta naturvärde

att upprätthålla biologisk mångfald på
nationell eller global nivå.
Varje område har särskild betydelse för

2 - högt naturvärde

att upprätthålla biologisk mångfald på
regional eller nationell nivå.
Varje enskilt område behöver inte ha
betydelse för att upprätthålla biologisk
mångfald på regional, nationell eller glo-

3 - påtagligt naturvärde

bal nivå. Det är ändå av särskild betydelse att den totala arean och den ekologiska kvaliteten av dessa områden bibehålls.
Områden som hyser vissa biotopkvali-

4 - visst naturvärde

teter eller arter av viss betydelse för
biologisk mångfald.
Områden som innehar ett lågt natur-

Övrig mark

värde med ingen eller liten positiv betydelse för biologisk mångfald.

Figur 3. Naturvärdesklasser enligt SS 199000:2014 (SIS, 2014:1).
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Högt naturvärde
Naturvärdesklass 2

Visst naturvärde

Påtagligt naturvärde

Naturvärdesklass 4

Naturvärdesklass 3

Obetydligt naturvärde

Visst naturvärde

Mindre sannolikt

Naturvärdesklass 4

resultat

Obetydligt

Visst

Påtagligt

Högt

biotopvärde

biotopvärde

biotopvärde

biotopvärde

Bedömningsgrund biotop
Figur 4. Naturvärdesbedömning vid NVI. Utfall för bedömningsgrund art respektive bedömningsgrund biotop leder till viss naturvärdesklass (SIS 2014:1).
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Bilaga B

Naturvårdsarter

Begreppet naturvårdsarter myntades av ArtDatabanken 2013 och syftar på följande kategorier av arter:

›

Skyddade arter

›

Rödlistade arter

›

Signalarter

›

Typiska arter (för respektive Natura 2000 habitatstyp)

›

Nyckelarter

›

Ansvarsarter

Skyddade arter
Arter som omfattas av Artskyddsförordningens fridlysningsparagrafer kallas för
skyddade arter. Enlig förordningen är det förbjudet att döda eller störa vissa
djurarter som finns förtecknade i förordningens bilaga samt att skada eller förstöra dessa djurs fortplantningsområden eller viloplatser. För att vidta åtgärder
som kan skada dessa arter krävs dispens från länsstyrelsen. Förordningen omfattar bl.a. samtliga arter som finns upptagna i EU:s fågeldirektiv och habitatdirektiv, men för alla arter gäller inte samma starka skydd. OBS: ”Skyddsklassad
art”
Artdatabanken redovisar kontinuerligt på Artportalen, fynd av arter som rapporteras in. För ett antal arter som kan vara utsatta för förföljelse, omfattande
plockning eller olovlig jakt redovisas dock inte öppet uppgifter som kan avslöja
exakt var arten häckar eller växer. Dessa arter kallas för skyddsklassade, men
är inte nödvändigtvis naturvårdsarter.
Rödlistade arter
ArtDatabanken, vid Sveriges lantbruksuniversitet och Naturvårdsverket, har med
hjälp av sina specialistkommittéer för olika artgrupper angivit vilka svenska
växt- och djurarter som bör klassas som hotade eller missgynnade. Dessa arter
kallas gemensamt för rödlistade arter. Arterna anges i sex kategorier och följer
det system som Internationella Naturvårdsunionen (IUCN) presenterat för global
rödlistning, se avsnitt 1.3
Signalarter
Arter som anses signalera höga naturvärden kallas ofta för signalarter. Begreppet används i Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering, men också för de arter
som använts som indikatorer på höga naturvärden i andra riksomfattande inventeringar, t.ex. Jordbruksverkets ängs- och betesmarksinventering.
Typiska arter
Typiska arter är arter vars förekomst indikerar gynnsam bevarandestatus för
naturtyp som pekas ut i EU´s art- och habitatdirekitv Natura 2000.
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Nyckelarter
Nyckelarter är arter som spelar en stor roll i ekosystemen och därmed ”öppnar
dörrar” för andra arter. Ingen officiell lista finns ännu framtagen.
Ansvarsarter
Begreppet används för att peka ut arter som ett land eller annan region kan sägas ha ett särskilt ansvar för att bevara, genom att de har en särskild tyngdpunkt i sin utbredning i landet/regionen. Ingen officiell lista finns ännu framtagen.
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2

Sammanfattning

Planområdet ligger inom Gammelstadsvikens avrinningsområde och utgör
mindre än 1 % av detsamma.
Jorden i nordöstra delen av planområdet består av morän utan lera och anses
bestå av en sammanhängande akvifer. Grundvattenytan följer topografin och
flödar mestadels från nordöst mot sydväst. De lägre delarna i sydväst består av
våtmarker som bildats i grundvattnets utströmningsområde; alltså där
grundvattnet når markytan. Slutlig recipient är Gammelstadsviken.
I sydväst indikerar grundvattenmätningarna två akviferer i marken. Det antyder
att det finns ett lerlager som separerar en undre och övre akvifer. Den undre
akviferen hänger ihop med akviferen i övriga delar av planområdet. Den övre
akviferen får större delen av sitt vatten från ytavrinning. Ytavrinningen är möjlig
eftersom marken har en låg hydrogeologisk konduktivitet och/eller är frusen,
vilket gör att större delen av vattenflödet går i den övre delen av markens
översta skikt.
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Bild 1. Planområdet med grundvattenrör och höjdkurvor.
Större delen av grundvattenbildningen sker i samband med snösmältningen i
slutet av våren och därför är grundvattenytan som högst i maj och juni. Under
sommaren avdunstar en del av nederbörden direkt eller indirekt via plantorna
som täcker marken. Vid den här tiden på året bildas grundvatten främst i
samband med kraftig eller ihållande nederbörd. Väldigt lite grundvatten bildas
under vintermånaderna eftersom nederbörden då faller som snö.
Grundvattenytan är som lägst under vinterhalvåret.
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Bild 2. Grundvattennivåer i nio utvalda grundvattenrör.

Den planerade exploateringens största påverkan på grundvattnet kommer från en
minskad grundvattenbildning till följd av att mark omvandlas från naturmark till
urban mark med hårdgjorda ytor. De hårdgjorda ytorna kommer att dräneras via
ett system som leder nederbörden till en infiltrationsbassäng och hindrar naturlig
grundvattenbildning inom detaljplaneområdet. Detta kommer även leda till
förändringar av grundvattenflödet till omkringliggande områden.
En vattenbalansberäkning för området utfördes för miljökonsekvensbeskrivningen
från 2011. Slutsatserna var att var grundvattennivåerna nedströms området skulle
kunna bli 0,45 m lägre, om inte snö och dräneringsvatten tillförs området
nedströms genom återinfiltration och som en följd av mindre skogsklädd yta efter
att byggnaden konstruerats.
En liknande beräkning med samma antaganden, men med det nu planerade
exploateringsområdet, visar på en avsänkning av grundvattennivån med ca 1 m
vid ett värsta fall om ingen återinfiltration sker.
På grund av att skog avlägsnas på exploateringsområden kommer det vara möjligt
att infiltrera mer vatten än det naturliga överskottet av grundvatten idag. Träden
avger vatten genom avdunstning under sommaren och denna vattenförlust
kommer inte ske när byggnaden är på plats. Viss avdunstning kommer att ske från
dagvattendammarna och från hårdgjorda ytor men under sommaren kommer
avdunstningen av nederbörd vara mindre än idag. Förändringen från skog till
bebyggda områden och ytor kommer även att ändra potentialen för lagring av
grundvatten och grundvattenflöden. Under våren kan ett urbant område innebära
mindre grundvattenbildning, om snön från snöröjning transporteras bort från
fastigheten. Snö från snöröjning planeras att lagras inom etableringsområdet och i
infiltrationsdammar så att grundvattenflödet nedströms inte reduceras.
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Ett dräneringssystem kommer att anläggas norr om byggnaden för att avsänka
grundvattennivån så att byggnaden hålls torr. Fältstudier indikerar att området
som påverkas av grundvattensänkningen förväntas bli litet och inte nå utanför
exploateringsområdet.
MKBn från 2011 anger att det kan finnas en risk för urlakning av järn i
grundvattnet om området grävs ut eller på annat sätt omfattas av
markförberedande arbeten. I MKBn från 2011 redovisas slutsatsen att
sannolikheten för järnurlakning inom norra delen av LLA3 är låg, men att vidare
studier bör genomföras innan utgrävning påbörjas. Grundvattenkvaliteten inom
LLA området har kontrollerats av Vatten & Miljöbyrån sedan 2013 (inklusive den
södra delen av LLA3) och dränerat vatten från LLA 1 och LLA2 ( inklusive vatten
från södra delen av LLA3) har återinfiltrerats nedströms (väster om) nuvarande
exploateringsområde under samma tidsperiod.
Inga tecken på förhöjda järnkoncentrationer som skulle indikera järnutfällning
har noterats i kontrollprogrammet och ingen järnutfällning har observeras i
infiltrationsdammarna.

1.1

Risk- och åtgärdsstrategier

Risk för negativa effekter på våtmarksområdet nedströms, på grund av minskad
grundvattentillförsel, är möjlig om inte skyddsåtgärder implementeras. För att
undvika negativa effekter på våtmarksområden, kommer anpassade åtgärder
och en optimerad drift-och skötselplan att implementeras för den lokala
hanteringen av dagvatten. Designen av byggnaden och dess omgivningar
kommer att förhindra en minskning av grundvattentillförseln nedströms, genom
att transportera allt dränerat grundvatten och all nederbörd från
anläggningsområdet till ett infiltrationssystem nedströms. En strategi för
hantering av snö kommer att implementeras i den optimerade drift-och
skötselplanen i syfte att bibehålla och balansera tillförsel av smältvatten under
våren.
Samma metod för att samla in och infiltrera dagvatten har även använts i LLA1
och LLA2 med goda resultat. Den hydrologiska rapporteringen som görs varje år
visar inga förändringar i grundvattennivåer väster om området efter
konstruktion av LLA1.
Eftersom den optimerade drift-och skötselplanen eller dräneringssystemet
kommer att tillämpas i projektet, under tiden ett liknande infiltrationssystem
som i LLA1 och LLA2 konstrueras, undviks negativ påverkan nedströms. Detta är
viktigt eftersom "Green rotation" innebär att byggnaden hamnar närmre
våtmarkerna och fågelhabitaten.
I den sydvästra delen av området sker grundvattenflödet nära markytan och
den föreslagna stängslingen kommer inte att skapa en barriär som kan påverkan
grundvattennivåerna.
Tillgänglig data är för knapphändig för att med hög precision kunna beräkna risk
för urlakning av järn från återinfiltration av grundvattnet. Däremot kan det
fastställas att:
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›

ingen järnurlakning har observerats i grundvattendräneringen från LLA1,
LLA2 och från den södra delen av LLA3.

›

provtagningsprogrammet visade inga signifikanta nivåer av järn i lösning
och

›

den geotekniska undersökningen visar att jordarterna i den södra och norra
delen av LLA3 är likartade.

COWI delar slutsatsen från den tidigare MKBn 2011 att risken för urlakning av
järn bedöms vara låg.
COWI's professionella bedömning är att det finns tillräckligt underlag för att
försäkra att projektet inte kommer att påverka grundvattnet i omgivningen.

2

Slutsatser

Om konstruktionen genomförs i enighet med föreslagen plan som innebär
konstruerad grundvatteninfiltration och optimerad drift-och skötselplan för
dagvatten och snö, kommer grundvattennivåer i omkringliggande områden inte
att påverkas.
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1 (1)

Diarienummer
Datum

402-12959-17

2017-09-20

Luleå kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
Avdelningen stadsplanering, sektion plan

Förslag till detaljplan för Porsön 1:416 och del av Porsön 1:3, Luleå
kommun
Samrådshandling avseende behovsbedömning daterad 2017-06-30 för yttrande enligt 6
§ förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar samt påverkan på Natura
2000-område och vattenstatus.
Bakgrund
Luleå kommun har tagit fram ett underlag för behovsbedömning gällande detaljplan för
Mjölkudden 3:45 m fl. Området är i dagsläget planlagt för industri och kontor/teknikby.
Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för en mindre utökning av
befintlig teknikby.
Länsstyrelsens synpunkter
Utifrån det som framgår av samrådsunderlaget delar Länsstyrelsen kommunens
uppfattning att en särskild MKB-process bör genomföras. Detta mot bakgrund av att
kunna beskriva konsekvenser för naturvärden och fåglar med nationell och gemenskapsskyddsstatus samt för yt-, dag- och markvatten (bilaga 4, 2 § g enligt förordning ovan).
Länsstyrelsen gör följande bedömningar utifrån det underlag som kommunen har tagit
fram inför kommande miljöbedömning.
Beträffande Natura 2000-området Gammelstadsviken delar Länsstyrelsen kommunens
bedömning att tillståndsprövning enligt 7 kap 28a § miljöbalken (1998:808) inte
behöver genomföras.
Vidare delar Länsstyrelsen delar även kommunens bedömning att dispens från
artskyddsförordningen (2007:845) inte behöver sökas för att kunna genomföra
detaljplanen.
Samråd
Deltagande i samrådet om behovsbedömning har länsstyrelsens enhet för miljöskydd
samt naturmiljö.
De som deltagit i yttrandet
Beslut i detta ärende har fattats av enhetschef Willy Sundling efter föredragning av
planarkitekt Jens Haapalahti.
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