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Landskapsbild

Ett landskap byggs upp av flera naturgivna komponenter varav geologin är den mest grundläggande.
Landformerna, det vill säga topografin tillsammans med klimatet, skapar sedan förutsättningar för vattendrag
och vegetation och formar naturlandskapet. Den mänskliga påverkan, kulturlandskapet, skapar ytterligare ett
skikt i landskapsbilden. Landskapet är därmed ett dynamiskt resultat av ett pågående samspel mellan naturen
och människan. Landskapsbilden beskriver den visuella upplevelsen av den omgivande miljön.
De geologiska processerna är oftast långsamma ur ett mänskligt perspektiv men i Norrland pågår fortfarande
landhöjning efter senaste istiden vilket förändrar naturlandskapet. När inlandsisen drog sig tillbaka i nordvästsydostlig riktning, skapades huvudriktningarna i landskapet som åsarna, myrarna och vattendragen följer idag.
Högsta kustlinjen är ett geologiskt begrepp och visar den högsta nivån i terrängen där strandmärken påträffas
efter de olika utvecklingsstadierna av Östersjön efter senaste istiden, se Figur 1. Denna gräns mellan höglandet
och forna sjöbotten delar upp Norrland till två olika områden med varsin särprägel. Effekterna av landhöjning,
en direkt påföljd av istiden, uppfattas tydligast inom kustslätten där strandlinjen och skärgården ändras
påtagligt inom bara en generation. Tillsammans med sedimentationen av älvmynningarna bidrar
landhöjningen till en ständigt pågående förändring av landskapet även i älvdalarna.
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Högsta kustlinjen skiljer kustslätten från höglandet, se Figur 2. Områdena inom kustslätten, en flack slätt med
vidsträckta områden som successivt övergår till vågig bergkullterräng, låg under vatten under senaste istiden.
De tydligaste skillnaderna mellan höglandet och den forna havsbotten kan ses i topografin och i geologin. Den
flacka kusten med öppna odlingsmarker övergår till ett böljande skogslandskap som blir kargare högre upp i
terrängen och bergkullterrängen breder ut sig som ett böljande hav. Tallskog dominerar i områden med
sorterade jordarter men granskog och lövskogar förekommer på näringsrik jord, det vill säga där jordarterna är
finkornigare och marken fuktigare, bland annat i dalgångar. Högre upp i landskapet finns bergkullslätt, Norra
Lapplands barrskog och fjällregioner som alla ligger ovanför högsta kustlinjen.

Rejlers Sverige AB | Org. Nr. 556051-0272 | Tel:+46 771-78 00 00 | www.rejlers.se

3 (19)

Referens

Datum | Revision

2021-09-09

När det gäller kulturlandskapet finns det tecken på att människorna kom till trakterna redan under stenåldern,
cirka 6 000–8 000 f Kr, och etablerade sig på nya områden som blev tillgängliga i takt med att inlandsisen
fortsatte smälta och glaciärens kant drog sig norrut. Eftersom havet och vattendragen alltid har använts som
transportleder kunde områdena längs med kusten och älvdalarna befolkas successivt. Dessa mönster i
markanvändning kan tydligt avläsas i kulturlandskapet än i dag, då permanent bebyggelse och odlingsmarker i
huvudsak fortfarande finns i anslutning till älvdalarna medan stora svårtillgängliga områden fortfarande är
skogs- och myrmark, se Figur 3.
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Förutsättningar

Den föreslagna sträckningen berör ett vidsträckt område inom Jokkmokk, Gällivare, Boden, Överkalix och
Övertorneå kommuner. Som högst är ledningen belägen på cirka 390 meter över havet och når ned till
kustslätten vid Torneälvens älvdal, då endast cirka 50 meter över havet. Detta innebär att den planerade
ledningen berör de flesta norrländska naturgeografiska regionerna och olika typer av landskap förutom
fjällregionerna, se Figur 2. Ledningen föreslås gå i huvudsak parallellt med befintliga kraftledningar och
sträckningen skär genom landskapets huvudriktning när den berör eller korsar fyra stora norrlandsälvar: Lule-,
Råne-, Kalix- och Torneälven. Luleälven är starkt präglad av vattenkraftsutbyggnad medan de tre övriga
älvarna är så kallade nationalälvar som ska bevaras i naturligt tillstånd enligt riksdagsbeslut från 1993. Utöver
sin status som nationalälvar omfattas de berörda områdena i Kalix- och Torneälvens älvdalar även av
landskapsbildskydd, en äldre skyddsform avsedd att skydda den visuella upplevelsen av landskap. Skyddet
bildades med stöd av 19 § naturvårdslagen före 1975 års lydelse och begreppet finns inte i miljöbalken. Det
ersätts successivt med andra former men fram till dess gäller bestämmelserna. För varje område som är belagt
med landskapsbildskydd finns särskilda föreskrifter. Inom de områden som berörs av den planerade
kraftledningen råder förbud mot upplag och nybyggnad men inte mot utbyggnad av kraftledningar. De cirka 6
mil långa sträckorna utmed Kalix- och Torneälvarna som omfattas av landskapsbildskydd omfattas dessutom
samtidigt av strandskyddsbestämmelserna.
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Delsträcka 1 börjar vid Messaure vattenkraftstation och följer Stora Luleälvens riktning söderut under en cirka
3 mil lång sträcka. I höjd med Porsi kraftstation viker sträckningen av mot ost och korsar sedan järnvägen
mellan Luleå och Narvik. Den djupt skurna älvdalen var en lång, smal havsvik efter den senaste istiden och
området klassificeras geologiskt som kustslätt även om området ligger på cirka 150 meter över havsnivån och
cirka 16 mil från dagens kustlinje. Landskapet vid Messaure utgörs av ett storskaligt skogslandskap som är
starkt präglat av mänsklig verksamhet, framför allt vattenkraftsutbyggnaden med vattenmagasin,
dammanläggning samt övrig energi- och transportinfrastruktur, se Figur 4. Den planerade ledningen följer
älvdalens riktning söderut relativt högt upp i sluttningen och kommer att bli synlig från dammkrönet men inte
från vägen som följer älvdalens riktning längre ner terrängen.

Figur 4. Vy från Messaure damm söderut mot Luleälven. I bildens mitt syns den befintliga kraftledningen som korsar torrfåran
och sedan viker söderut och följer älvdalens riktning i den skogsklädda sluttningen. Foto: Kraftledningsteknik AB,

Delsträcka 2 omfattar områdena vid Råneälvens dalgång. Den föreslagna sträckningen går i bergkullslätt
ovanför högsta kustlinjen och passerar öster om Råneälven flera högre toppar, Karsberget, Stor-Pållar och
Bålggemgåbbå (Pålkem). Sträckningen når sin högsta punkt längs med denna delsträckta och befinner sig som
högst på cirka 390 meter över havet. Landskapet är i huvudsak ett storskaligt skogslandskap med ytterst få spår
av mänsklig påverkan, se Figur 5. Passagen över Råneälven sker i höglandet där älvfåran är ett relativt smalt
vattendrag nästan likt ett biflöde, se Figur 6. Älven får sin fullt utvecklade karaktär som stor norrlandsälv
längre nedströms.
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Figur 5. Bergkullslätt och befintlig transmissionsnätsledning vid naturreservat Karsberget,
vy västerut mot Råneälven. Foto: Jakobi Sustainability AB,

Figur 6. Älvdalslandskapt där befintlig transmissionsnätsledning korsar Råneälven.
Foto: Rejlers AB,
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Inom delsträcka 3 följer den planerade kraftledningen i huvudsak den befintliga ledningsgatan med undantag
för en kortare sträcka vid Ol-Larsberget. Sträckningen går i höglandet mellan Råneälven och Kalixälven utan
att passera större vattendrag eller öppna landskapsrum. Landskapet ändrar successivt karaktär från
bergkullslätt till vågig bergkullterräng men utgörs fortfarande av ett slutet skogslandskap och glesbygd, se Figur
7.

Figur 7. Karaktäristiskt slutet skogslandskap inom delsträcka 3 där bergkullslätt successivt övergår till vågig bergkullterräng.
Foto: Jakobi Sustainability AB,

Inom delsträcka 4 avviker den föreslagna sträckningen från befintlig ledningsgata vid tre kortare sträckor,
Granbergsliden, Kypasjärv och Kuusilaki. En tydlig förändring sker i landskapet när sträckningen inleder en
nedstigning i terrängen till områden som ligger under högsta kustlinjen. Landskapet övergår successivt från
vågig bergkullterräng till kustslätt när sträckningen når fram Kalixälvens fullt utvecklade älvdal och återgår
sedan till bergkullterräng längre österut. Passage över Kalixälven sker i utkanten av samhället Svartbyn, se
Figur 8 och Figur 9. Den skålformade älvdalen bildar ett stort, öppet landskapsrum med tydlig riktning och
långa siktlinjer båda längs med älven och ut i det omgivande landskapet. Längs med älven finns strandängar
och odlingsmarker i anslutning till bebyggelse med lång kontinuitet, främst på älvens östra sida. Bebyggelsens
karaktär kännetecknas av en blandning av ett traditionellt och modernt byggsätt. Kommunens översiktsplan
betonar värdet av befintlig jordbruksmark och att den äldre byggnadstraditionen ska värnas. Området där
föreslagen ledningssträckning korsar över Kalixälven omfattas av landskapsbildskydd, se Figur 2.
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Figur 8. Kalixälven; vy västerut längs med kraftledningsgatan. Foto: Jakobi Sustainability AB,

Figur 9. Kalixälven; vy från Svartbyn söderut mot vägbron och befintlig kraftledning.
Foto: Jakobi Sustainability AB,

Rejlers Sverige AB | Org. Nr. 556051-0272 | Tel:+46 771-78 00 00 | www.rejlers.se

9 (19)

Referens

Datum | Revision

2021-09-09

Figur 11.Torneälven, karaktäristiskt älvdalslandskap i höjd med Hedenäsdelta. Vy söderut mot byn Risudden.
Foto:

1.1.1 Värden och känslighet
Landskapet inom sträckorna 1–3 kan i huvudsak beskrivas som storskaligt slutet barrskogslandskap med låg
grad av komplexitet. Inslag av lövträd finns i anslutning till vattendragen och det finns även mosaikartade
myrmarker där vegetationen är lägre än i barrskogslandskapet. Vattendragen följer landskapets nordvästsydostliga huvudriktning men siktlinjerna är korta i det slutna skogslandskapet vilket medför att landskapets
riktning är svårläst och inte bidrar särskilt mycket till orienterbarheten. Naturgeografiskt betecknas landskapet
som bergkullslätt och vågig bergkullterräng där bergskrönen är mestadels jämnt avrundade. Landmärken är få
inom den mjukt böljande terrängen med toppar som saknar tydliga karaktärsdrag. Slutna skogslandskap och
glesbygd som i liten utsträckning har utblickar, landmärken eller visuella stråk bedöms generellt besitta relativt
låga visuella värden och därmed inte vara särskilt känsliga mot den typen av förändring som den planerade
kraftledningen medför. Även landskap som redan är påverkade av storskalig infrastruktur som Stora
Luleälvens älvdal vid Messaure vattenkraftverk har hög tålighet för förändring och relativt stora tillägg och
element kan smälta in utan att landskapets värden påverkas påtagligt negativt.
Inom delsträckorna 4 och 5, främst vid passagerna över Kalixälven och Torne älv, berör den föreslagna
sträckningen landskap med särpräglad karaktär. I båda älvdalar finns större öppna landskapsrum med unika
visuella värden i form av sammanhållen karaktär, utblickar och visuella stråk där kraftledningspassagerna sker.
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Älvdallandskapet vid Torne älv är ett värdefullt kulturlandskap som är unikt för Sverige och även av stor
betydelse för Finland. På den svenska sidan finns vidsträckta strandradbyar med många välbevarade
gårdsgrupper som vittnar om en byggnadstradition med inflytande från öster medan motsvarande
kulturhistoriska värden på finska sidan gick i stor omfattning förlorade under andra världskriget. Dessa två
älvdallandskap bedöms därmed vara av mycket högt värde och vara känsliga mot förändringar.
Sammanfattningsvis bedöms den absoluta merparten av de berörda glesbyggda områdena, det vill säga slutet
skogslandskap inom bergkullslätt och bergkullterräng, vara tåliga mot den typ av förändring i landskapsbilden
som en ny kraftledning medför. Endast vid två geografiskt välavgränsade områden, vid passagerna över Kalixoch Torneälven, bedöms landskapsbilden besitta mycket höga visuella värden och vara känslig mot förändring.
I dessa två områden finns större öppna landskapsrum med unika visuella värden i form av sammanhållen
karaktär, utblickar och visuella stråk som är unika för Sverige och även av stor betydelse för grannlandet
Finland.

1.2

Bedömning

Den visuella påverkan som uppstår vid anläggandet av en kraftledning består av flera aspekter. Den största
påverkan uppstår lokalt när skog avverkas inom kraftledningsgatan. Kraftledningsstolparna, beroende på
placering, vald stolptyp och höjd påverkar landskapsbilden. Även hindermarkering eller hinderbelysning bidrar
med ytterligare visuell påverkan. Den visuella påverkan på landskapet är inte konstant utan påverkan beror
bland annat på vegetation, väder, årstider och hur och med vilken hastighet betraktaren rör sig i landskapet,
såsom till fots, med båt, skoter eller bil.
Påverkan på landskap är mer påtaglig i landskapsrum med långa siktlinjer och hög komplexitet vid Kalixälven
och Torneälven. Dessa dallandskap bedöms känsligare och har därför studerats närmare bland annat med hjälp
av fotomontage och datorsimuleringar.

1.2.1 Byggskedet
Under byggskedet påverkas landskapsbilden i huvudsak vid anläggande av körvägar/tillfälliga arbetsvägar och
uppställningsplatser. Påverkan uppstår dock under begränsad tid i takt med att byggarbetena flyttas vidare
längs med kraftledningsgatan.

1.2.2 Driftskedet
Inom kraftledningsgatan och dess omedelbara närområde blir kraftledningen dominerande i landskapet. När
kraftledningen betraktas på avstånd som överstiger 500 meter och från sidan kan kraftledningsstolparna
fortfarande bilda en tydlig konstrast i landskapet när de reser sig över trädtopparna men linorna är inte längre
lika synliga. På längre håll, det vill säga när avståndet överstiger 500–1 000 meter börjar kraftledningen oftast
smälta in i storlandskapet med skog och topografi som fond i bakgrunden. Kraftledningsstolparna upplevs
också visuellt mindre dominerande när de betraktas från sidan jämfört med utblickar i riktning med
kraftledningsgatan.
Längs delsträcka 1 påverkas landskapsbilden i liten omfattning och områdets visuella värden försvagas endast
marginellt. Ingen passage över älven sker här då den planerade ledningen kommer att följa samma stråk som
den befintliga ledningen på älvens östra sida och svänger sedan österut. Ledningen kommer att vara synlig från
dammkrönet men den smälter in i det storskaliga landskapet med industriella inslag. Vidare kommer ledningen
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vara synlig endast på ett fåtal ställen från vägen som går längre ner i terrängen närmare älvfåran eftersom
ledningen till stor del avskärmas av skogen. Den negativa påverkan bedöms bli liten.
Inom delsträcka 2 och 3 består påverkan på landskapsbilden i huvudsak av att den befintliga
kraftledningsgatan blir bredare. Landskapets visuella värden och karaktär försvagas endast marginellt och
ledningen blir inte dominerande i landskapet. Den negativa påverkan bedöms bli liten i ett slutet skogslandskap
då kraftledningen inte utgör ett helt nytt, dominerande element i landskapet.
Inom delsträcka 4 passerar föreslagen sträckning Kalixälven där landskapet har mycket höga visuella värden.
Två alternativ studerades vid älvpassagen: parallellt med befintlig ledningsgata på dess norra sida och inom en
utredningskorridor i ny ledningsgata cirka 1 kilometer söder om befintlig ledningsgata. Det södra alternativet
avvisades bland annat för att genomförandet skulle förutsätta cirka 100 meter höga korsningstorn för att klara
av ett spann över älven som skulle blivit längre än 1 000 meter. Tillsammans med en ny ledningsgata skulle det
inneburit en mycket stor negativ påverkan på landskapsbilden. Det valda norra alternativet bedöms innebära
en något mindre negativ påverkan på landskapsbilden. Landskapets visuella värden och karaktär försvagas
dock fortfarande avsevärt i ledningsgatans närområde när ledningsgatan utvidgas på norra sidan av den
befintliga kraftledningsgatan och de nya cirka 60 meter höga specialutformade kraftledningsstolparna, så
kallade korsningstorn, som behövs för att klara av det cirka 700 meter långa spannet över älven. Ledningen blir
dominerande i närområdet och väl synlig i det öppna landskapsrummet. Siktlinjerna längs med älvdalen mot
kraftledningen från det närmaste samhället Svartbyn som ligger circa 1,3 kilometer norr om passagen bryts
dock delvis av bland annat av vägbron (Svartbyvägen). Den planerade kraftledningen bedöms stå i konstrast till
landskapet men norr om vägbron dominerar inte kraftledningen landskapsbilden, framför allt på grund av
större avstånd och andra horisontella landskapselement, till exempel vägbron. Hindermarkering kommer att
behövas av flygsäkerhetsskäl och bidrar därmed ytterligare till visuell påverkan. Områdets karaktär och
utblickar ändras i viss utsträckning även om luftledningen inte medför ett helt nytt landskapselement utan
följer den befintliga kraftledningsgatan. Sammantaget bedöms påverkan på landskapet bli måttlig inom
delsträcka 4. Lokalt bedöms den negativa påverkan på landskapsbilden bli stor när visuella värden och
utblickar försvagas i kraftledningsgatans närområde vid korsningen över Kalixälven.
Figur 12 och Figur 13 visar vyer av Kalixälven. Båda figurerna är datorsimuleringar av hur landskapet upplevs
sett från en båt mitt i älven efter att den planerade ledningen byggts.

Rejlers Sverige AB | Org. Nr. 556051-0272 | Tel:+46 771-78 00 00 | www.rejlers.se

13 (19)

Referens

Datum | Revision

2021-09-09

Figur 12. Vy mitt i Kalixälven mot norr nedströms kraftledningen. Datorsimulering Rejlers Sverige AB/

Figur 13. Vy mitt i älven mot söder uppströms kraftledningen. Datorsimulering Rejlers Sverige AB/
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Figur 14 och Figur 15 visar samma vy av Kalixälven västerut längt skogsgatan. Den första bilden är ett foto som
visar landskapet idag och den andra är en datorsimulering som visar hur landskapet förändras av den
planerade ledningen.

Figur 14. Kalixälven, vy mot väst längs med kraftledningsgatan. Jakobi Sustainability/

Figur 15 Kalixälven, vy vid älvstranden mot väst längs med kraftledningsgata. Datorsimulering: Rejlers Sverige AB/
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Figur 16 och Figur 17 visar samma vy av Kalixälven söderut från vägbron (Svartbyvägen). Den första bilden är
ett foto som visar landskapet idag och den andra är en datorsimulering som visar hur landskapet förändras av
den planerade ledningen.

Figur 16. Kalixälven, vy söderut från vägbron mot befintlig kraftledning. Foto: Jakobi Sustainability AB,

Figur 17 Kalixälven, vy från vägbron söderut mot befintlig och planerad kraftledning.
Datorsimulering: Rejlers Sverige AB/Sim
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Inom delsträcka 5 går den planerade ledningen genom höglänt skogslandskap innan den når fram till
Torneälven strax söder om Hedenässelet vid Vuentoforsen där området omfattas av landskapsbildskydd. Älven
smalnar av och svänger vid forsen där stränderna är skogsklädda och siktlinjerna längs med älven är korta. Två
alternativa passager studerades vid älven: det västra alternativet parallellt med den befintliga kraftledningen
och en ny sträckning längre österut. Det östra alternativet avvisades bland annat på grund av större negativ
påverkan på landskapsbilden vid en populär fiskeplats på svenska sidan och bebyggelse med utblickar över
forsen på finska sidan. Den negativa påverkan vid det västra, parallella, alternativet bedöms bli liten till måttlig.
Befintlig och planerad kraftledning passerar byn Risudden innan Torneälven korsas. Bebyggelsen i Risudden
avskärmas i dagsläget av en skogsridå längs med befintlig kraftledning. Efter anläggandet av planerad ledning
finns fortsatt goda möjligheter till avskärmning genom skogsridån, vilket innebär att den planerade ledningen
har en begränsad påverkan på landskapsbilden vid Risudden. Områdets visuella värden, karaktär och utblickar
försvagas endast marginellt och ledningen döljs till stor del av skogen och de korta siktlinjerna vid Vuento fors.
Utblickar från den visuellt mycket värdefulla kyrkudden vid Hedenäs påverkas inte. Den negativa påverkan på
landskapsbilden bedöms därmed bli måttlig.

Passage vid Torneälven. Fotomontage över befintlig transmissionsnätsledning (högra ledningen) och planerad ledning (vänstra
ledningen) över Torne älv. Fotot är taget från den finska sidan av älven. Foto:
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Sammanfattning

Den absolut mest dominerande landskapstypen längs med den planerade kraftledningen är slutet
skogslandskap i glesbygd med måttlig komplexitet och få utblickar, landmärken eller visuella stråk. I huvudsak
går föreslagen sträckning genom bergkullslätt och vågig bergkullterräng. Dessa landskap bedöms generellt ha
låga visuella värden och inte vara särskilt känsliga mot den typen av påverkan som en kraftledning innebär.
Fyra älvdalslandskap berörs av den planerade kraftledningen. Två av dessa, Stora Luleälven och Råneälven
bedöms inte vara särskilt känsliga för förändringar i landskapet på den respektive plats där älvarna berörs. I
båda fallen försvagas de visuella värdena endast marginellt och kraftledningen påverkar landskapsbilden lokalt
men döljs till stor del av skogen utanför kraftledningens närområde.
Landskapet vid passagerna över Kalixälven och Torneälven är dock av en annan karaktär och dignitet jämfört
med de övriga områdena längs med den planerade kraftledningen. Intill båda passager bedöms landskapet
besitta unika, mycket höga visuella värden i form av sammanhållen karaktär och långa visuella stråk längs med
älvdalen. Natur- och kulturlandskapet vid Torneälven är av stor betydelse, inte bara för Sverige utan även för
Finland. Där planerad ledning korsar Torne älv smalnar älven av, siktlinjerna är korta och stränderna
skogsklädda. Den negativa påverkan bedöms därmed måttlig. Vid Kalixälven bli den negativa påverkan stor när
de visuella stråken försvagas avsevärt och ledningen blir bitvis dominerade.
Under byggskedet påverkas landskapsbilden i huvudsak vid anläggande av körvägar/tillfälliga arbetsvägar och
uppställningsplatser. Påverkan uppstår dock under en begränsad tid i takt med att byggarbeten flyttas vidare
längs med kraftledningsgatan.
Sammantaget bedöms landskapet som berörs av den planerade ledningen i huvudsak ha låga visuella värden
som endast försvagas marginellt. Påverkan på landskapsbilden bli lokal och liten och de negativa
konsekvenserna små. Där föreslagen ledningsträckning korsar Kalixälven bedöms landskapet ha unika, mycket
höga visuella värden som försvagas avsevärt. Den negativa påverkan bedöms bli stor och därmed blir de
negativa konsekvenserna lokalt vid Kalixälven mycket stora.

Källor:
GIS-material:

Lantmäteriet och SGU

Översiktsplaner i berörda kommuner
Länsstyrelsen i Norrbotten:
Agrarhistorisk landskapsanalys över Norrbottens län, Landskapsprojektet rapport 1998:6
Norrbottens kulturmiljöprogram 2010-2020
Norrbottens museum: Kulturmiljöinventering, kunskapsunderlag om kulturmiljövärden i Övertorneå kommun.
Rapport 2017:13
Nordiska ministerrådet: Terrängformer i Norden. 1977.
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