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Sammanfattning
Skellefteå Kraft Elnät AB planerar att söka nätkoncession för linje för att bygga en 170
kV-luftledning mellan Bodbyn och Robertsfors. Syftet med den nya 170 kV-luftledningen
är att förstärka redundansen för elnätet i Robertsfors och möjliggöra för framtida
elintensiva verksamheter. Ledningen utgör en viktig del av elnätet för att möjliggöra
utvecklingen av Robertsfors med närområde.
Ledningen kommer till största del att gå genom obruten skogsmark med inslag av
våtmarker, mindre sjöar och jordbruksmark. Landskapet som berörs är typiskt för
regionen med barrdominerad skog som brukats under lång tid och består därför till stor
del av likåldriga monokulturer i olika utvecklingsstadier efter avverkning.
Trots den höga brukningsgraden identifierades vid naturvärdesinventering att trettiotal
naturvärdesobjekt som bedömdes hålla påtagligt eller högt naturvärde. Majoriteten av
objekten utgörs av gran och /eller tallbestånd med vissa naturskogskvaliteter som t.ex.
förekomst av gamla träd, död ved och sparsamma förekomster av naturvårdsarter arter.
Utöver skogsobjekten identifierades ett mindre antal våtmarker och vattendrag som
bedömdes hålla påtagligt eller högt naturvärde.
I tillägg till naturvärdesinventeringen genomfördes två fågelinventeringar. Den ena med
fokus på spelplatser för orre och tjäder och den andra med fokus på häckande fågel.
Spelplatsinventeringen, som genomfördes under vårvintern 2018 resulterade i att ett
tjugotal orrspelplatser och närmare tio tjäderspelplatser identifierades i landskapet som
omger utredningsstråken för sökt ledning. Inventeringen av häckande fågel, som utfördes
under senare delen av maj och första halvan av juni, resulterade i att tre häckplatser för
sångsvan identifierades och att fyra troliga häckplatser för trana identifierades. I övrigt är
fågellivet i landskapet som omger utredningsstråken representativt för liknande
skogsmiljöer i norra Sveriges kust och inland.
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Bakgrund
Skellefteå Kraft Elnät AB (nedan benämnt Skellefteå Kraft) planerar att söka
nätkoncession (tillstånd) för linje för att bygga en 170 kV-luftledning från en befintlig
station i Bodbyn till en ny planerad station söder om Robertsfors i Robertsfors och
Skellefteå kommuner.
Syftet med den nya 170 kV-luftledningen är att förstärka redundansen för elnätet i
Robertsfors och möjliggöra för framtida elintensiva verksamheter. Ledningen utgör en
viktig del av elnätet för att möjliggöra utvecklingen av Robertsfors med närområde.
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1

Skellefteå Kraft har identifierat ett antal alternativa utredningsstråk mellan stationerna
Bodbyn och Robertsfors, se Figur 1. Utredningsstråken har valts med utgångspunkten att
begränsa intrång och minimera störningar på berörda intressen.
Den fältinventering som presenteras i denna rapport beskriver och redovisar naturvärden
i de naturområden som bedömts hålla påtagliga eller högre naturvärden och ligger inom
40 m från mitten av planerad ledningssträckning inom de olika utredningsstråken.
Motivering och beskrivning av hur urvalet av objekt har gjorts redovisas under metodik.
Resultatet från denna fältinventering är tänkt att fungera som stöd för den fortsatta
planeringen för en ny 170 kV-ledning och utformningen av åtgärder, samt ligga till grund
för eventuella kompensationsåtgärder och naturhänsyn. Rapporten blir också ett av
underlagen till en miljökonsekvensbeskrivning för den nya ledningen.

2

Beskrivning av området

2.1

Lokalisering
Den planerade ledningen kommer att sträcka sig från Bodbyn i norr till Robertsfors i söder
i Skellefteå och Robertsfors kommuner. Totalt sett inkluderas fem utredningsstråk i
inventeringen (figur 1) där
• Utredningsstråk A är ett cirka 38 kilometer långt stråk mellan station Bodbyn och
en planerad ny station söder om Robertsfors, se Figur 1. Stråket följer en befintlig
130 kV-ledning söderut i cirka 5 kilometer varefter det viker av i sydostlig riktning
och går genom obruten mark i stort sett hela vägen ner till den nya stationen
Robertsfors. Stråket passerar Hertsångersälven, Granån och Rickleån.
• Utredningsstråk B börjar söder om station Bodbyn. Stråket är ett cirka 37 kilometer
långt alternativ. Stråket börjar i norr och avviker efter ca en km från stråk A. De
första cirka 3,5 kilometrarna löper stråket parallellt med en 36 kV-ledning och
viker sedan av söderut. Stråket går i huvudsaklig sydlig riktning för att till sist
ansluta till stråk A väster om Robertsfors. Stråket går i huvudsak genom obruten
skogsmark och passerar Hertsångersälven, Granån och Rickleån.
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• Utredningsstråk D är ett cirka 2 kilometer alternativt delstråk som syftar till att
möjliggöra en anslutning från stråk A till stråk B, se Figur 1. Stråk D avviker från
stråk A vid Svensmyrberget och går i sydöstlig riktning genom obruten terräng
fram till stråk B.
• Utredningsstråk F är ett cirka 7,5 kilometer långt alternativt delstråk till stråk A.
Stråket tar vid efter stråk A vid Stussmyran och går i sydöstlig riktning på västra
sidan om bland annat Slyberget. Stråket går i huvudsak obruten terräng, men vid
Slyberget går stråket parallellt med en mindre väg fram till det att stråket åter
ansluter till stråk A.
• Utredningsstråk G är ett cirka 9 kilometer långt alternativt delstråk till stråk B.
Stråket avviker från stråk B vid Yttre Ultervattnet och går i sydostlig riktning
genom obruten terräng. Stråket möjliggör en östlig passage förbi bebyggelsen i
Buafors.

2.2

Omgivande landskap
Området ligger inom de två naturgeografiska regionerna 29 ”Kustslätter och dalar med
finsediment kring norra Bottenviken” och 30 ”Norrlands vågiga bergkullterräng med
mellanboreala skogsområden”. Region 29 sträcker sig från Husum i söder och norrut till
Haparanda och karaktäriseras av relativt flack terräng med rena slätter i regionens södra
del och vågig bergkulleterräng i regionens norra del. Region 30 ligger väster om region
29 och sträcker sig från sträcker sig från Torsby i söder till Övertorneå i norr och
karaktäriseras av ett böljande landskap med en ungefärlig höjdskillnad på 20 till över 200
m och älvdalar där man finner markerade branter och stup. Utredningsstråken går över
ett tämligen varierat landskap med såväl flackare som mer kuperade områden.
Området mellan Bodbyn och Robertsfors består främst av skogsmark med mindre inslag
av jordbruksmark samt ett antal våtmarker, mindre sjöar och vattendrag. Skogarna inom
utredningsstråken är till största delen starkt påverkade av trakthyggesbruk som pågått
sedan mitten av 1900-talet och utgörs idag till stor del av likåldriga monokulturer av
antingen gran eller tall med mindre inslag av lövträd. Det största vattendraget i området
är Rickleån som har sitt ursprung uppströms Stora Bygdeträsket och mynnar ut i
Bottenviken sydväst om Rickleå. Det finns ett mindre antal vattenkraftverk i Rickleån men
den är trots detta i vissa delar öring-, harr- och laxförande.
Utredningsstråken är utlagda så att närheten till bebyggelse har minimerats. Det är främst
i Ultervattnet som ett par av utredningsstråken ligger i anslutning till bebyggelse.
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3

Metod

3.1

Naturvärdesinventering
De bedömningarna som presenteras i denna naturvärdesinventering grundar sig på
slutsatserna från en sammanställning av relevant kunskapsunderlag samt inventering i
fält. Utredningsområdet besöktes i fält vid ett flertal tillfällen mellan den 1:a juni och 30:e
augusti av Ruaridh Hägglund på Sweco Environment AB.
Arbetet med naturvärdesinventeringen inleddes med en sammanställning av kända
naturvärden som ligger inom 100 m från något av utredningsstråken. De data som
studerats är:
•

länsstyrelsens kartlager över riksintressen, Natura2000-områden, naturreservat,
naturvårdsavtal samt värdefulla våtmarker (VMI)

•

skogsstyrelsens kartlager över sumpskogar, biotopskydd, nyckelbiotoper
(inklusive storskogsbolagens nyckelbiotoper) och naturvärden

•

storskogsbolagens karttjänst skyddadskog.se med presentation av deras frivilliga
avsättningar

•

jordbruksverkets kartlager över värdefulla ängs- och betesmarker (TUVA)

•

trafikverkets kartlager över artrika vägkanter

•

uppgifter över kända fyndplatser för naturvårdsarter inom ett avstånd på 100 m
(3 km för fåglar) ifrån ledningsalternativen har hämtats från ArtDatabanken.
Uttagsperiod 2000-2018.

Naturvärdesinventeringen på fältnivå har skett enligt ”Standard för Svensk
Naturvärdesinventering (NVI) (Swedish Standards Institute. 2014).
Eftersom utredningsområdet i huvudsak ligger utanför tätortsnära områden och är relativt
stort har detaljeringsgraden ”Medel” tillämpats vid denna inventering. Detaljeringsgraden
innebär att objekt har avgränsats om de haft en yta av 0,1 ha eller mer. Linjeformade
objekt har enligt denna detaljeringsgrad avgränsats om de har en längd av 50 m eller mer
och en bredd av 0,5 m eller mer.
I syfte att, om möjligt kunna, anpassa planerad verksamhet efter förekomst av
naturvårdsarter har tillägget ”Detaljerad redovisning av artförekomst” tillämpats vid denna
inventering. Tillägget innebär att förekomster av naturvårdsarter redovisas med
koordinater. Tillägget innebär inte att arterna eftersöks noggrannare men att varje
påträffad förekomst redovisas med större noggrannhet.
Eftersom utredningsområdet vid flera tillfällen berör jordbruksmark har tillägget ”Generellt
biotopskydd” tillämpats vid denna inventering. Tillägget innebär att alla områden som
omfattas av det generella biotopskyddet enligt Miljöbalken 7 kap 11§ och förordning om
områdesskydd ska identifieras och kartläggas oavsett storlek.
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4

Sedan tidigare kända naturvärden

4.1

Naturvärden i utredningsstråkens omedelbara omgivningar
Inom ett avstånd på 100 meter från inventerade utredningsstråk passerar de fem stråken
ett antal områden som sedan tidigare identifierats utgöra värdefull natur (figur 1).
Inga Natura 2000-områden, riksintressen för naturvård, naturreservat,
biotopskyddsområden, naturvärden (Skogsstyrelsen), naturvårdsavtal (Skogsstyrelsen
och Länsstyrelsen), sjöar (VISS), värdefulla ängs och betesmarker (TUVA) eller artrika
vägkanter (Trafikverket) berörs av något av utredningsstråken.
Områden som av skogsstyrelsen klassats som sumpskogar inkluderas inte i rapporten
eftersom kvaliteten på dessa data är varierande och i de flesta fall inaktuell.

4.1.1 Utredningsstråk A passerar
•

över en våtmark (ID AC21K7I02) som bedömts hålla högt naturvärde i den
nationella våtmarksinventeringen. En mindre del av området är inkluderat i
fältinventeringen som naturvärdesobjekt A 06

•

cirka 40 meter utanför en nyckelbiotop (N10538-1998)

4.1.2 Utredningsstråk B passerar
•

över tre våtmarker (LOID AC22K0H01, LOID AC21K6J01 och LOID AC21K7I01)
som bedömts hålla högt, visst respektive högt naturvärde i den nationella
våtmarksinventeringen.

4.1.3 Utredningsstråk D passerar
•

inga områden med sedan tidigare identifierade naturvärden

4.1.4 Utredningsstråk F passerar
•

inga områden med sedan tidigare identifierade naturvärden

4.1.5 Utredningsstråk G passerar
•

över en våtmark (LOID AC21K6J01) som bedömts hålla vissa naturvärden i den
nationella våtmarksinventeringen. Delar av området är inkluderat i
fältinventeringen som naturvärdesobjekt G 06 och berörs också av stråk B.
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Figur 1: Våtmarker som bedömts inom ramen för den nationella våtmarksinventeringen samt
nyckelbiotoper som ligger inom ett avstånd på 100 m från något av utredningsstråken
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4.2

Naturvårdsarter rapporterade till Artportalen och ArtDatabanken
Mellan 2001 och 2018 har det inom ett avstånd på 50 m från de olika utredningsstråken
inrapporterats totalt 10 fynd av 8 olika naturvårdsarter (Bilaga D5.4), exkluderat fåglar. Ett
fåtal fynd av ull- och granticka ligger så pass nära utredningsstråk A att de riskerar att
påverkas negativt vid val av detta ledningsalternativ.
Inom ett avstånd 1 km har det inrapporterats 136 fynd av fåglar som är rödlistade eller
listade i Fågeldirektivets bilaga 1 (Bilaga D5.4). Av de fågelarter som observerats i
närheten av stråken är sångsvan, trana, tjäder och orre de arter som typiskt sett kan
påverkas negativt av en ny kraftledning. Sångsvan och trana utsätts för störst risk i
anslutning till rast- och häckningsplatser och skogshönsen där ledningen löper genom
skogsmark.

5

Naturvärdesinventering i fält

5.1

Naturvärdesinventering
Inom utredningsstråkens närhet identifierades totalt 35 naturvärdesobjekt. Av dessa
bedömdes åtta objekt hålla högt naturvärde och 27 objekt hålla påtagligt naturvärde.
Den större andelen av objekten utgörs av skogsbestånd där naturvärdena främst är
knutna till äldre och naturskogsliknande gran och/eller tall miljöer med god skoglig
kontinuitet, förekomst av död ved och rödlistade arter, ofta knutna till den döda veden.
En mindre andel av objekten utgörs av våtmarker där naturvärdena främst är knutna till
relativt hög grad av naturlighet och ibland även förekomst av spelplats för orre och/eller
tjäder samt häckplats för sångsvan och/eller trana.
Ett fåtal objekt är knutna till miljöer i anslutning till vattendrag där naturvärdena
företrädesvis är kopplade till graden av naturlighet.
Nedan redogörs kortfattat identifierade naturvärdesobjekt inom utredningsstråken. En
utförligare beskrivning av de enskilda naturvärdesobjekten ges i bilaga D5.1.

5.1.1 Utredningsstråk A
Utmed utredningsstråket identifierades nio avgränsbara naturvärdesobjekt. Av dessa
bedömdes fem objekt hålla högt naturvärde och fyra objekt påtagligt naturvärde. Tre av
objekten utgörs av skogsmiljöer, två av våtmarker och fyra av vattendrag. Ett av objekten
ligger även inom utredningsstråk D.
5.1.2 Utredningsstråk B
Utmed utredningsstråket identifierades fjorton avgränsbara naturvärdesobjekt. Av dessa
bedömdes två objekt hålla högt naturvärde och resterande 12 objekt bedömdes hålla
påtagligt naturvärde. Sju av objekten utgörs av skogsmiljöer, tre av våtmarker och fyra av
vattendrag.
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5.1.3 Utredningsstråk D
Utmed utredningsstråket identifierades tre avgränsbara naturvärdesobjekt. Samtliga
objekt bedömdes hålla påtagligt naturvärde. Två av objekten utgörs av skogsmiljöer och
ett av en våtmarksmiljö. Ett av objekten ligger även inom utredningsstråk A.
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5.1.4 Utredningsstråk F
Utmed utredningsstråket identifierades tre avgränsbara naturvärdesobjekt. Samtliga
objekt bedömdes hålla påtagligt naturvärde. Ett av objekten utgörs av skogsmiljö, ett av
våtmarksmiljö och ett av vattenmiljö.
5.1.5 Utredningsstråk G
Utmed utredningsstråket identifierades sju avgränsbara naturvärdesobjekt. Ett objekt
bedömdes hålla högt naturvärde och resterande sex objekt bedömdes hålla påtagligt
naturvärde. Fyra av objekten utgörs av skogsmiljöer och tre av våtmarksmiljöer.

5.2

Naturvårdsarter
Artsammansättningen inom utredningsstråken är till stor del vad som kan förväntas i ett
skogslandskap med insprängda våtmarker, jordbruksmarker och ett antal vattendrag i de
två naturgeografiska regioner som berörs.
I samband med naturvärdesinventering har det gjorts 30 fynd av naturvårdsarter
fördelade på 16 arter, exklusive fåglar som behandlas separat. Vedsvampar, mossor och
lavar som indikerar god skoglig kontinuitet finns sprida i landskapet och då främst i
områden med äldre skog. Utöver arter som är knutna till skogsmiljöer har även ett mindre
antal arter som föredrar öppna miljöer påträffats, exempelvis ett antal dagfjärilar,
nordvårbrodd och huggorm.
I bilaga D5.3 ges en fullständig lista över fynd av naturvårdsarter. Det ska dock
understrykas att det inom ramen för inventeringen inte bedömts rimligt att utföra en
totalinventering av arter och individer inom de områden som kan komma att beröras av
en framtida ledning. De artfynd som gjorts ska därför ses som ett absolut minimum av
arter och individer inom utredningsområdet.

5.3

Fågelinventering
Inom utredningsområdet förekommer en för landskapet förväntad fågelfauna där bland
annat rödstjärt, rödhake, mesfåglar, trastar, löv- och gransångare, bofink, trädpiplärka,
grönfink, skogssnäppa och större hackspett förekommer frekvent. Ett flertal observationer
av orre och tjäder signalerar, tillsammans med ett flertal identifierade spelplatser för orre
samt ett fåtal troliga spelplatser för tjäder, att förekomsten av skogshöns är god i
landskapet som utredningsstråken ligger inom. Sångsvan och trana häckar på ett flertal
våtmarker i utredningsstråkens närhet. Resultatet från fågel och spelplatsinventeringen
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Slutsatser
Utredningsstråken sträcker sig över ett stort område med många olika naturtyper.
Området täcks till allra största del av skogsmark, men här finns även sjöar, våtmarker och
jordbruksmark. Skogarna inom området har till allra största del uppkommit efter
avverkningar, vilket oftast innebär att naturvärdena är låga. Dock blir vikten av att
undvara de kvarvarande äldre skogarna desto större.
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presenteras närmare i bilaga D5.2 och i bilaga D5.3 presenteras samtliga fynd gjorda i
samband med inventering.

I utredningsområdet identifierades 17 olika skogsbestånd som aldrig kalavverkats och
uppvisade sådana kvaliteter att de bedömdes hålla påtagligt eller högt naturvärde. Inga
av de objekt som vi klassat som objekt med påtagligt naturvärde, eller högt naturvärde
enligt Standard för Svensk Naturvärdesinventering är på något sätt formellt skyddat
(nationalpark, naturreservat, eller skogligt biotopskyddsområde). Ett av objekten (F 06)
utgörs dock av en av Holmens frivilliga avsättningar. Utredningsstråk A passerar över ett
annat av Holmens frivilliga avsättningar, naturvärdena i denna avsättning är dock låga.
Avsättningen består av en yngre gallringsskog inom vilken man utfört viss naturvårds
inriktad skötsel.
I utredningsområdet identifierades 10 våtmarker som uppvisade tillräckligt hög grad av
naturlighet för att bedömas hålla påtagligt. Huvuddelen av våtmarken utgörs av topogena
(plana) fattigkärr med för området typisk vegetation. De flesta av våtmarkerna är relativt
variationsrika i blöthetsgrad med omväxlande förekomst av höljor, flarkar och strängar.
På ett flertal av våtmarkerna spelar orre under senvintern och häckningar av såväl
sångsvan som trana förekommer.
Ett flertal av utredningsstråken passerar vid ett eller flera tillfällen över större och mindre
vattendrag.

7
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