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Objekt i Norrbottens län
Aktuella objekt
Objekt ID Namn
1009570
1012005
1012006
1012007
1012008
1012009
1012010
1012013
1012014
1012015
1012016
1012017
1012018
1012019
1012020
1012021
1012022
1012023
1012024
1012025
1012026
1012027
1012028
1012029
1012031
1012032
1012033
1012034
1012035
1012036
1012037
1012038

Aktuella objekt
Objekt ID Namn

Sid nr

Stor-Lairomyran & Björnmyran (AC4) 288
Vesijänkkä
310
Veittivuoma
308
X Käll- och Mjöträsken (BD7)
226
Sladan
282
Bjurmyran
202
Floxen
204
Slytjärnmyran
286
Bergmyran
200
242
Månsmyran
Norrmyran
252
284
Slengmyran
306
Veddek
196
Akkelisjaure
234
Mossamyran
248
X Nannokjegge
254
X Palja-ape
292
X Suoloiape
276
Ruoutape
290
Stormyran
X Rappomyran
266
Päivävuoma
264
216
Keskusvuoma
250
X Njuktjaape
Muddus (BD4)
236
X Sjaunja-ape (del av BD3)
278
300
X Tjållårape (del av BD3)
280
X Sjiskaape
X Heikkamaavuoma
208
Vettasjoki
312
294
Tahkovuoma
262
X Pyröenoja

Objektet ligger
1012039
1012040
1012045
1012046
1012047
1012048
1012049
1012050
1012051
1012052
1012053
1012054
1012055
1012056
1012057
1012058
1012059
1012085
1012086
1012087
1012088
1012089
1012090
1012091
1012092
1012093
1012094
1012097
1012099
1013103
1013389

Sid nr

delvis i Västerbottens län.
Muotkajärvipää
Kokkovuoma
Vännijänkkä
Tervavuoma
Peräjävuoma
Vasikkavuoma
Ahvenvuoma
Löytöjärvi
Kallkavuoma
Ruostevuoma
Unnasenlevä
Ylikoanvuoma
Liivavuoma
Kurkkionvuoma
Ruokovuoma
Mäntyvaaranvuoma
Armasjärvimyren (BD6)
X Kahtovuoma
Pounuvuoma
Kuusivuoma
Muotkamaa
X Nammoaivsuotnju
X Tavvavuoma
Ripakaisenvuoma
Rikkisvuoma
Pingisjärvi
Viiksenvuoma
Karjalavuoma
Kuukkavuoma
Haraudden
Mossabäcken

Objekten ovan är sorterade i ID-ordning för att förenkla övergång från karta till objektsammanställning. De med "X" bedömdes vara skyddade 2007.

Alla objekt i landet som bedömdes vara ”Skyddade objekt” 2007, anses inte längre
vara skyddade. Fler objekt kan få ändrad bedömning.
Namnen för de skyddade objekten ovan innehåller inte längre ”X”-en i GIS-skikt etc.
I de fall ett gammalt MSP-ID med länsbokstav och löpnummer finns i parantes efter
namnet i tabellen ovan finns en äldre beskrivning i Myrskyddsplanen 1994.

Objekt som utgick 2007:
* Vittangi-Soppero (BD1)
* Pessinki (BD2)
* Jupukka (BD5)
* Lamburträsk (BD8)
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238
218
316
298
256
304
194
230
212
274
302
318
228
220
272
244
198
210
260
224
240
246
296
270
268
258
314
214
222
206
232

1012027 Päivävuoma
Kommun
Myrregion

Gällivare
H

Totalareal

9 533ha

Areal land
varav myr

9 446ha
6 998ha

Areal vatten
Areal skogsmark ovan fj.gräns
Areal skogsmark ned. fj.gräns
varav prod. skogsmark

86ha
0ha
2 365ha
2 288ha

Myrtyper
Rikkärr
Topogent kärr
Soligent kärr
Mad

Strängblandmyr
Mosaikblandmyr och öblandmyr
Nordlig mosse
Strängflarkkärr

Beskrivning av området
Våtmarkskomplexet Päivävuoma ligger 15 km sydost om
Nattavaara och är en del av ett större sammanhängde
våtmarksområde där bl a Muorkaape och Åtåsape ingår.
Landskapet i denna del av Norrbotten präglas av stora
våtmarksområden oftast i mosaik med skogar och älvar.
Området avvattnas via ett flertal vattendrag slutligen ner i
Råne älv. Berggrunden domineras av granit. Vid södra
sidan av Päivävuoma finns en mindre
kalkstensförekomst. I objektet ingår en stor mängd
fastmarksholmar med naturskog som hyser höga
naturvärden.
Vegetationen är genomgående av intermediär
sammansättning, men fattiga till rika områden
förekommer. Stora och öppna strängflarkkärr med
utbredda flarkgölar och lösbottnar intar de största
arealerna tillsammans med de stora strängblandmyrarna i
objektets norra delar. Mindre arealer på bergssidorna
utgörs av soligena kärr och längs med vattendragen finns
svämzoner.
I de fattiga blandmyrarna finner man tuvull, nordkråkbär,
hjortron och rostvitmossa. I kärren domineras fältskiktet
ofta av tuvsäv tillsammans med dy-, sträng- och trådstarr.
Bottenskiktet utgörs av klyvblad-, sot- och
klubbvitmossa. Fastmattekärren är ofta intermediära med
dominans av trådstarr med ett bottenskikt av bl a brun
glansvitmossa och röd skorpionmossa. I objektet finns
även rikkärr där den rödlistade långskaftade svanmossan
noterats tillsammans med gyllenmossa, purpurvitmossa.
Fågellivet är rikt ute på de stora strängflarkkärren.
Myrens gölar och blöta kärr utgör biotoper för ett stort
antal vadare och andra fåglar. Några lappländska rariteter
trivs i området, sumpskogens videsparv, dvärgbeckasinen
med sitt galoppläte och myrsnäppan med sitt svirrande
spel.

Har man tur kan man även få höra pilgrimsfalkens skrik
över myren.
Kulturhistoriska värden
Slåtter: Slåtter har förekommit längs Tuirebäcken och
bevarade spår av slåtter finns på flera ställen.
Byggnad: Rester av lador och hässjor förekommer.
Torkning av hö: På myren finns rester av hässjor.
Fördämningar och diken: För att förbättra och gödsla
slåttermyren har vatten periodvis letts ut över myren med
hjälp av sildiken. Väster om Solberg finns ett mindre
område som är påverkat av dikning.
Fornlämningar och kulturlämningar: I området finns en
rengärda, samt lämningar efter äldre bebyggelse. En stig
som går mellan Tieurevaara och Solberget passerar
myren. Skoterleden "Malmens väg" följer norra delen av
myren.

Märkliga cirkelformade strängformationer vid Torisåsen på Åtåsape i
objektets centrala del. Foto: Frédéric Forsmark.
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Länsstyrelsens bedömning
De svårtillgängliga våtmarkerna med vidsträckta myrflak, småsjöar och bäckar skapar en myrmosaik med stor
mångformighet där ett rikt djur- och fågelliv förekommer. Här häckar olika fågelarter som sångsvanar, tranor och
sädgäss tillsammans med vadare som grönbena och enkelbeckasin.
En försommarnatt kan man också se brushanarnas eleganta danslekar och den graciösa blå kärrhökens och andra
rovfåglars jakt efter byten som sorkar, grodor och fåglar. Myren är även kulturhistoriskt intressant, här finns bl.a.
sildiken och rester efter hölador och hässjor.
Den norra delen av objektet ingår i naturreservatet Päivävuoma samt i Natura 2000-nätverket. Reservatsbildning pågår
över stora delar av områdets södra del som dessutom har mycket höga skogliga värden.

Källor
1. Länsstyrelsen i Norrbottens län, 1980. Naturreservatet Pellokielas. Naturinventering. Rapport 1980:8.
2. Norrbottens Ornitologiska Förening. 1987. Redovisning av myrfågelinventering vid trakten av polcirkeln.
Opublicerad. 1987.
3. Länsstyrelsen i Norrbottens län. 1987. Råneälven, Naturinventering och bedömning av vetenskapliga värden,
Rapport nr 2 1987.
4. Wedman A och Backe S, 2003. Fågelinventering av Stormyran, Päivävuoma och Teravuoma. Länsstyrelsen i
Norrbottens län.
5. Länsstyrelsen i Norrbottens län. 2004. Våtmarker i Norrbottens län. Rapportnummer 6/2004.
6. Naturvårdsverket. 2004. Skyddsvärda statliga skogar. Norrbottens län. Rapport 5473.
7. Naturvårdsverket. 2005. Skyddsvärda statliga skogar. Kategorisering Norrbottens län. Rapport 5498.

Skala 1:200 000
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1012026 X Rappomyran
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Jokkmokk, Boden
E

Totalareal

Areal vatten
Areal skogsmark ovan fj.gräns
Areal skogsmark ned. fj.gräns
varav prod. skogsmark

2 865ha

2 749ha
1 923ha
116ha
0ha
821ha
747ha

Myrtyper
Strängblandmyr
Mosaikblandmyr och öblandmyr
Mad

Topogent kärr
Soligent kärr
Strängflarkkärr

Beskrivning av området
Rappomyran är en långsträckt myr belägen i dalsänkan
längs Pulisbäcken i norra delen av Bodens kommun.
Myren avgränsas i väster av en bergsrygg och i öster av
Pulisbäcken. Berggrunden består till stora delar av syenitmonzonit samt en mindre andel gabbro och sura
vulkaniter. Ett flertal större tjärnar finns i objektet och i
den norra delen finns ett större inslag av fastmark.
Våtmarken karaktäriseras av sina stora strängflarkkärr
och strängblandmyrar med ett rikligt inslag av gölar.
Strängflarkkärren har flarkar av fattig till intermediär
vegetation med dystarr, strängstarr, vattenklöver och
vitstarr. Vissa av flarkarna är påverkade av järnockra och
här finner man arter som kärrull, sjöfräken, dystarr och
kallgräs. I näringsrikare mjukmattor förekommer
trindstarr och sprängört samt kärrkrokmossa.
Strängblandmyrarna som främst förekommer i mer
centrala delar av objektet har ofta stora lösbottenflarkar
med gölar. De intermediära lösbottnarna har rikligt med
strängstarr och vitstarr samt korvskorpionmossa och
kärrkrokmossa. I zonen mellan sträng och flark växer
rostull.
Topogena kärr finns spritt i objektet. Soligena kärr
förekommer vid foten av bergen i västra delen och här
finns ett flertal källor med bl a kärrkrokmossa och
skruvkällmossa.
Närmast Pulisbäcken växer grandominerade sumpskogar
med riklig förekomst av skogsfräken, åkerfräken och
bollvitmossa. I de blöta groparna växer fjällskråp,
lappranunkel och spädstarr.
Våtmarken har genom sina blöta och gölrika
strängflarkkärr goda förutsättningar för ett rikt fågelliv.
Sångsvan och trana häckar inom de gölrika områdena och
småspov, enkelbeckasin och grönbena har sina revir på
strängflarkkärren. Vid strängblandmyrarnas stora flarkar
varnar svartsnäppa, grönbena och tofsvipa.

Myren utgör en av de östliga utpostlokalerna för
myrsnäppa i länet. Järpe och videsparv finns i
sumpskogen och på fastmarksholmarna varnar grå
flugsnappare. Skogarna längs bäcken är viktiga biotoper
för hackspett med rikligt av död lövved. Fiskgjuse och
bivråk finns i området. Utter, bäver och mink uppehåller
sig vid bäcken.
Kulturhistoriska värden
Slåtter: fd slåttermyr
Byggnader: Spår av slåtter förekommer i form av rester
av lador.
Torkning av hö: På myren finns även rester efter hässjor.
Fornlämningar och kulturlämningar: Äldre stigar passerar
myren på ett flertal ställen. Detta visar resterna av de
gamla spängerna som påträffas på delar av myrens
svårframkomliga partier.

Vy över Rappomyrans strängflarkkärr längs den meandrande Pulisbäcken.
Foto: Susanne Backe.
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Länsstyrelsens bedömning
Våtmarken har genom sin hydrologiska orördhet, sammanhängande storlek och mångformighet höga värden. De blöta
och gölrika strängflarkmyrarna har mycket goda förutsättningar för ett rikt fågelliv. Pulisbäckens anslutning till
våtmarken bidrar till skyddsvärdet. Utmed bäcken finns en stor andel naturskog. Stora delar av området ingår i
naturreservatet Rappomyran samt i nätverket Natura 2000.

Källor
1. Lindström, Berth-Ove. Boden. 1997. (Muntl. ref)
2. Lundmark, Åke. Boden. Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventrare. 1997. (Muntl. ref)
3. Länsstyrelsen i Norrbottens län. 2004. Våtmarker i Norrbottens län. Rapportnummer 6/2004.
4. SGU. Digital berggrundskarta över Norrbottens län.

Skala 1:200 000
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1012092 Rikkisvuoma
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Kiruna
I

Totalareal

2 326ha

2 249ha
1 715ha

Areal vatten
Areal skogsmark ovan fj.gräns
Areal skogsmark ned. fj.gräns
varav prod. skogsmark

76ha
373ha
0ha
0ha

Myrtyper
Rikkärr
Topogent kärr
Mad

Strängblandmyr
Nordlig mosse
Strängflarkkärr

Beskrivning av området
Rikkisvuoma ligger i det flacka landskapet på norra sidan
av Lainio älv cirka sju kilometer norr om Övre Soppero.
Flera vattendrag genomkorsar myren som avvattnas ner i
Lainio älv. Berggrunden består till största delen av
basiska vulkaniter där kalkstenar ingår i mindre
omfattning. Myren har, förutom några stora
fastmarksholmar, åtskilliga mindre fastmarkspartier. Den
omgivande fastmarksvegetationen består mestadels av
friska björkskogar och rishedar. I norra delen ligger två
större tjärnar.
Större delen av våtmarken karakteriseras av
strängblandmyr där strängarna bildar ett intressant
mönster i ett mycket storslaget flark-mjukmattelandskap.
I den norra delen påverkas vegetationen av berggrundens
inslag av kalk. Korvskorpionmossa, kärrkrokmossa och
krokvitmossa är här helt dominerande. De stora
mjukmattorna intar den största arealen och inslaget av
brunmossor är stort. De höga rissträngarna är
genomgående bevuxna med dvärgbjörk, hjortron och
väggmossa. I stort sett saknas rostvitmossa som annars
är en vanlig art på många rissträngar.
Strängflarkkärren har sin största utbredning i områdets
södra del även om ett par områden finns i anslutning till
sjön Anteruskenjaure i norra delen. Vegetationen är
genomgående av rik karaktär och även här domineras
stora områden av brunmossevegetation. Mjukmattorna är
starkt påverkade av järnockra och av berggrundens
basiska sammansättning. I de rikare delarna bildar
korvskorpionmossa tillsammans med strängstarr och
sjöfräken en heltäckande matta. Här finns även den
sällsynta och kalkkrävande fiskekrokmossan medan
nordlig krokmossa förekommer allmänt.

Utspridda i objektet finns topogena kärr där vegetationen
är av intermediär till rik karaktär. Spritt längs objektets
fastmarkskanter finner man ett flertal fukthedar. På de
fattigare typerna dominerar nordkråkbär, hjortron och
rostvitmossa medan glansvide, nålstarr och tuvsäv
tillkommer på rikare platser.
Områdets mosaik av myr och fastmark, omgivna av ett
storbrutet bergkullslandskap med orörda hedmarker och
björkskogar ger tillsammans goda förutsättningar för ett
rikt djurliv.
Kulturhistoriska värden
Slåtter: fd slåttermyr där slåtter har bedrivits bl a längs
med Lainio älv.
Byggnader: På myren finns rester efter hölador.
Torkning av hö: Söder om Isorova finns spår efter
hässjor.

En källa ute på en av de stora mjukmatteflarkarna som karaktäriserar
Rikkisvuoma. Foto: Sture Westerberg.
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Länsstyrelsens bedömning
Rikkisvuoma utgör genom sin storslagna variation ett mångformigt våtmarkskomplex. Här finns flera våtmarkstyper,
vegetationstyper och morfologiska strukturer representerade vilket ger en mångfald även på artnivå. Detta ger goda
förutsättningar för ett rikt och mångformigt djurliv. I den stora strängblandmyren påträffas tex de flesta av landskapets
vadararter. Berggrundens basiska och kalkrika sammansättning skapar ytterligare förutsättningar för en mångfald av
ovanliga arter. Här finns en av Norrbottens största förekomster med järnockra där arter som käppkrokmossa och
myrbräcka intar stora arealer. Våtmarksområdet är även av visst kulturhistoriskt intresse genom bevarade spår av
slåtterhävd. Stora delar av Rikkisvuoma ingår i naturreservatet Torneträsk-Soppero fjällurskog samt i nätverket Natura
2000.

Källor
1. Länsstyrelsen i Norrbottens län. 2004. Våtmarker i Norrbottens län. Rapportnummer 6/2004.
2. Länsstyrelsen i Norrbottens län. 1983. Karesuando-Sulajokiomårdet, naturinventering.
3. SGU. Digital berggrundskarta över Norrbottens län.

Skala 1:100 000
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1012091 Ripakaisenvuoma
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Kiruna
H

Totalareal

Areal vatten
Areal skogsmark ovan fj.gräns
Areal skogsmark ned. fj.gräns
varav prod. skogsmark

14 600ha

14 133ha
10 687ha
467ha
2 855ha
379ha
0ha

Myrtyper
Rikkärr
Topogent kärr
Soligent kärr
Mad

Strängblandmyr
Mosaikblandmyr och öblandmyr
Nordlig mosse
Strängflarkkärr

Beskrivning av området
Ripakaisenvuoma är med de ingående Antervuoma,
Kulivuoma och Uijavuoma en sammanhängande stor
våtmark på norra sidan av Torne älv, nordost om
Vittangi. Landskapet har en mosaikartad struktur med
stor andel fastmarksholmar, tjärnar och vattendrag.
Terrängen är relativt flackt med lågt markerade
bergsområden. Hela våtmarksområdet avvattnas mot
söder via Vasarajoki, Ripakkajoki och Unisjoki ner i
Torne älv. Större delen av område domineras av
granodiorit-diorit med inslag av gabbro, i västra delen
ansluter basiska vulkaniter. Genom området sträcker sig
en rullstensås bevuxen med gammal tallskog.
Våtmarken är mycket mosaikartad och större delen av
objektet utgörs av strängblandmyrar och strängflarkkärr.
Närmast fastmarkskanterna ligger topogena kärr och i
anslutning till vattendragen finns strandsumpskogar och
mader. Strängblandmyrarna karaktäriseras av stora
lösbottenflarkar delade av långsträckta rissträngar.
Vegetationen i flarkar och i mjukmattor varierar från
fattig till intermediär med inslag av rikkärrskaraktär.
Stora järnockrakällflöden på Ripakaisenvuoma bidrar till
rika förekomster av käppkrokmossa, myrbräcka och
sumparv. I anslutande rikkärr ses ett fältskikt av gräsull,
glansvide, lappnycklar och tagelsäv. I bottenskiktet finner
man arter som guldspärrmossa, praktflikmossa,
nordkrokmossa, svartknoppmossa och långhalsad
svanmossa. Sällsynt förekommer även källspärrmossa. I
anslutning till vattendrag förekommer både
ogenomträngliga videkärr samt öppna sumpkärr. Här
finns även strandgranskogar, miljöer där den tretåiga
hackspetten trivs.
Ripakaisenvuoma är tillsammans med omgivande
våtmarker en av de fågelrikaste våtmarkerna i
Norrbotten. Mest framträdande är förekomsten det stora
antalet sjöfåglar och vadare. På flera platser finns hotade
och sällsynta arter.

Bland dessa kan nämnas varfågel, silvertärna, salskrake,
stjärtand, svartsnäppa, brushane, dvärgbeckasin och
myrsnäppa. Den rika tillgången på vadare gör att många
rovfåglar trivs i området. Har man tur kan man få se både
pilgrimsfalk, kungsörn, havsörn, fiskgjuse och jorduggla.
Områdets storlek och orördhet gynnar även ett rikt djurliv
med älg, björn och ren.
Kulturhistoriska värden
Slåtter: Nordost om byn Vittangi ligger myren
Uijavuoma. Denna myr har tidigare tillhört en av Vittangi
bys slåttermyrar.
Torkning av hö: Spår efter hässjor visar på att myrslåtter
har förekommit i mindre omfattning.
Fornlämningar och kulturlämningar: Längs södra sidan
av Ripakaisenvuoma går ett renstängsel.

Fågel och insektslivet är rikt i det milsvida strängflarkkärret. Foto: Frédéric
Forsmark.
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Länsstyrelsens bedömning
Landskapet norr om Vittangi utgör ett stort, orört och mångformigt våtmarkskomplex där flera våtmarkstyper och
morfologiska strukturer finns representerade. De järnockrarika miljöerna i kombination med basiska bergarter bildar
intressanta miljöer för ett flertal hotade arter som uteslutande förekommer i dessa miljöer. Myren tillsammans med de
omkringliggande skogsområdena utgör en helhetsmiljö för ett rikt djur- och växtliv. Ripakaisenvuoma är en av de
fågelrikaste våtmarkerna i Norrbottens län. Omkringliggande naturskogar och intressanta geomorfologiska bildningar
som den långsträckta rullstensåsen med gammal tallskog ger landskapet ett mycket högt bevarandevärde. Stora delar
av objektet ingår i naturreservatet Torneträsk-Soppero fjällurskog samt i nätverket Natura 2000.

Källor
1. Berggren, A. 1960. Myrslåtter i Vittangi. Norrbottens museums årsbok 1960.
2. Länsstyrelsen i Norrbottens län. 2004. Våtmarker i Norrbottens län. Rapportnummer 6/2004.
3. Naturvårdsverket. 2003. Skyddsvärda statliga skogar. Norra Norrbottens län. Rapport 5345.
4. Naturvårdsverket. 2005. Skyddsvärda statliga skogar. Kategorisering Norrbottens län. Rapport 5498.
5. SGU. Digital berggrundskarta över Norrbottens län.

Skala 1:200 000
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1012057 Ruokovuoma
Kommun
Myrregion

Pajala, Övertorneå
E

Totalareal

818ha

Areal land
varav myr

812ha
613ha

Areal vatten
Areal skogsmark ovan fj.gräns
Areal skogsmark ned. fj.gräns
varav prod. skogsmark

5ha
0ha
199ha
195ha

Myrtyper
Rikkärr
Topogent kärr
Strängflarkkärr

Strängblandmyr
Mad

Beskrivning av området
Ruokovuoma ligger cirka 5 km norr om Ruokojärvi eller
35 km nordväst om Övertorneå. Objektet utgörs av ett
långsmalt våtmarksområde där de västra delarna går in i
naturreservatet Kuusivaara. Österut avgränsas objektet
mot de höga bergen Airivaara, Ahmarova och
Kuusivaara. Berggrunden i området består av granodiorit,
graniter och biottitgnejs. Norra delen avgränsas vid den
sänkta sjön Airijärvi.
Större delen domineras av fattiga strängflarkkärr med
trådstarr och tuvsäv på strängarna. I flarkarna växer
päronsvepmossa tillsammans med kallgräs, dystarr och
storsileshår. I södra delen finns mjukmattegolv där
artsammansättningen mellan golven varierar stort. I vissa
mjukmattor dominerar sotvitmossa, i andra röd
skorpionmossa, kärrkrokmossa, kratt-, käll- och
purpurvitmossa. I norra delen ligger sjön Airijärvi
omgiven av frodiga mader där trubbvitmossa och
norrlandstarr dominerar.

Söder om sjön utbreder sig topogena kärr och
strängflarkkärr. Längst i söder avgränsas Ruokovuoma av
landsväg samt av sjön Ruokojärvi. De värdefulla
blandsumpskogarna i objektets östra del står för en
betydande del av objektets areal. Fältskiktet är här frodigt
med arter som spädstarr, repestarr och lappranunkel
tillsammans med tågstarr och bollvitmossa.
Kulturhistoriska värden
Slåtter: Stora delar av myren har tidigare utnyttjas för
slåtter.
Byggnader: Flera förfallna lador finns kvar på myren.
Torkning av hö: På myren finns även rester efter ett fåtal
hässjor.
Fördämningar och diken: Äldre dikningar av skogskärr
finns inom området.

Rik vattenvegetation täcker norra delen av sjön Ruokojärvi. Foto: Frédéric
Forsmark.
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Länsstyrelsens bedömning
Objektet utgörs av ett stort och variationsrikt våtmarkslandskap med en vacker övergång från blöta strängflarkkärr till
frodiga urskogsartade sumpskogar. Övergången fortsätter vidare mot produktiva granskogar med högt lövinslag med
gammal asp. Läget, storleken och variationen bidrar dessutom till de höga naturvärdena i objektet. Våtmarksområdet
är även av visst kulturhistoriskt intresse genom bevarade spår av tidigare slåtterhävd. Den östra delen ingår i
naturreservatet Kuusivara samt i nätverket Natura 2000.

Källor
1. Länsstyrelsen i Norrbottens län. 2004. Våtmarker i Norrbottens län. Rapportnummer 6/2004.
2. Hörnberg G. och Segerström U. Forskning i sumpskogar/orörda granskogar, pollenundersökningar i torv etc.
Institutionen för skoglig vegetationsekologi, SLU Umeå.
3. AssiDomän AB. Sammanställning av domänreservat inom Kalix revir. Per Nihlén och Johan Uebel 1995.
4. SGU. Digital berggrundskarta över Norrbottens län.

Skala 1:100 000
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1012052 Ruostevuoma
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Pajala
H

Totalareal

1 233ha

Areal vatten
Areal skogsmark ovan fj.gräns
Areal skogsmark ned. fj.gräns
varav prod. skogsmark

1 232ha
935ha
1ha
0ha
297ha
290ha

Myrtyper
Rikkärr
Mosaikblandmyr och öblandmyr
Strängflarkkärr

Topogent kärr
Mad

Beskrivning av området
17 km sydväst om Tärendö, strax norr om
Kompelusvaara ligger Ruostevuoma, ett långsträckt
våtmarksområde som genom landskapets drumlinisering
uppvisar ett uppsplittrad utseende. Avrinningen sker
österut till Narkausjoki och vidare ut i Kalix älv.
Berggrunden består till största delen av Linagranit men i
objektets centrala del ingår även gabbro. Centralt i
objektet ligger flera fastmarksholmar.
Strängflarkkärren domineras av öppna lösbottenflarkar
där de dominerande arterna är dystarr och kallgräs.
Vegetationen i flarkarna är sparsam med främst
kärrkrokmossa. I en flark i nordöstra delen rinner det ut
ett större flöde med järnockra. Här växer den mycket
sällsynta taigakrokmossan, en art som endast har
påträffats på två andra lokaler i Norrbotten. På de öppna
strängarna växer trådstarr, tuvsäv och tuvull tillsammans
med vattenklöver och dvärgbjörk. Topogena kärr finns
spridda över hela objektet framförallt mellan och längs
med fastmarksholmarna. Den övervägande delen av
dessa utgörs av öppna kärr med glest trädskikt av främst
tall där tuvullen trivs.

De fattiga markerna är rika på hjortron.
En vacker och välutvecklad nätmosse finns i den centrala
delen, i mossens höljor växer kallgräs och rufsvitmossa.
Två mindre mader uppträder i sydvästra delen av objektet
där sjöfräken, vattenklöver, flask-, norrlands- och
strängstarr förekommer rikligt. På Ruostevuoma hittar
man ett stort antal fågelarter som förknippas med blöta
marker. Gulärla, ängspiplärka, grönbena, trana, blå
kärrhök, lärkfalk och stenfalk för att nämna några.
Kulturhistoriska värden
Slåtter: Slåtter har tidigare utförts längs den största
maden samt på strängflarkkärret i nordost.
Byggnader: I området finns spår av hölador.
Torkning av hö: I området finns även spår av hässjor.

I järnockrarika källflöden på Ruostevuoma växer den extremt sällsynta
taigakrokmossan. Foto: Sture Westerberg.
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Länsstyrelsens bedömning
Stora opåverkade arealer i kombination med intressanta och sällsynta arter ger Ruostevuoma dess höga naturvärde.
Intressanta kulturspår i form av lador och hässjor förekommer. Området har även ett visst kulturhistoriskt intresse
genom bevarade spår av tidigare slåtterhävd.

Källor
1. Länsstyrelsen i Norrbottens län. 2004. Våtmarker i Norrbottens län. Rapportnummer 6/2004.
2. Naturskyddsföreningen i Norrbottens län, 1990. Kalix älvdal.
3. SGU. Digital berggrundskarta över Norrbottens län.

Skala 1:100 000
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1012024 Ruoutape
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Jokkmokk
G, H

Totalareal

Areal vatten
Areal skogsmark ovan fj.gräns
Areal skogsmark ned. fj.gräns
varav prod. skogsmark

6 131ha

5 875ha
4 809ha
256ha
281ha
745ha
0ha

Myrtyper
Rikkärr
Topogent kärr
Soligent kärr
Strängflarkkärr

Strängblandmyr
Mosaikblandmyr och öblandmyr
Mad

Beskrivning av området
Ruoutape ligger 22 km sydväst om Jokkmokk. Objektet
ingår i ett tre mil långt skogs-myrkomplex som utgörs av
ett flertal myrar, fastmarksholmar och vattendrag. Flera
större sjöar och bergsmassiv ligger inom och i anslutning
till området vilket bidrar till landskapets mångformighet.
Berggrunden utgörs av skiffergnejs, granodiorit, granit,
diorit, sura- och basiska vulkaniter samt gabbro. Myren
omges till stor del av naturskogar.
Större delen av det stora våtmarksområdet domineras av
intermediära till rika strängflarkkärr med mosaiker av
öppna kärr, strängblandmyrar och sumpskogar. I
anslutning till vattendrag förekommer svämzoner med
frodig vegetation. Stora områden med järnockra ingår i
objektet. Här finns rika förekomster av käppkrokmossa
och myrbräcka. I de rikare kärren växer ängs- och
lappnycklar, gräsull, svartknoppmossa samt korv- och
späd skorpionmossa.
Vid Tebrikape i den nordöstra delen finns ett mindre
järnockrautflöde där svartknoppmossa, källkrokmossa,
praktflikmossa växer tillsammans med den mycket
sällsynta källspärrmossan. I de grandominerade
sumpskogarna växer Kung Karls spira, fjällskråp, Jungfru
Marie nycklar och lappranunkel.
I Ruoutape finns flera öppna och trädbevuxna tallkärr
med fattig vegetation.

Många av dem har rikligt med död ved, främst i form av
talltorrakor. Soligena kärr förekommer i mindre
utsträckning närmast Akkokielas. Områdets närhet till
större sjöar och de gölrika kärren ger goda förutsättningar
för ett rikt fågelliv. Grönbena, tofsvipa, dvärgbeckasin,
gluttsnäppa och ängspiplärka är karaktärsarter på
våtmarkerna. Längs vattendragen ses gulärla, videsparv
och sävsparv.
Kulturhistoriska värden
Slåtter: Längs med vattendraget har slåtter tidigare
bedrivits.
Byggnader: Rester efter lador visar på tidigare slåtter.
Torkning av hö: Gamla hässjor finns på flera platser
inom objektet.
Fornlämningar och kulturlämningar: Gamla stigar med
rester av spänger går över myren dels i centrala delen
dels i norra delen.

En rik mosaik av öppen myr, sjöar och skogsmark. Foto: Frédéric Forsmark.
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Länsstyrelsens bedömning
I det våtmarksrika landskapet med varierande myr- och vegetationstyper förekommer flera sällsynta och hotade arter.
Flera av myrarna uppvisar stora förekomster med järnockra där arter som myrbräcka, käppkrokmossa och
källspärrmossa trivs. De stora sjöarna som ligger i anslutning till våtmarkerna skapar miljöer för ett rikt fågelliv som
växlar mellan de öppna vattenytorna och de insektsrika myrarna. Området naturvärden förstärks av den intakta skogsmyrmosaiken med stor andel naturskog med mycket höga värden. Våtmarksområdet är även av visst kulturhistoriskt
intresse genom bevarade spår av tidigare slåtterhävd. Reservatsbildning är planerad på stora områden som sedan
tidigare ingår i Såkevaratj domänreservat som även är en del av nätverket Natura 2000.

Källor
1. Länsstyrelsen i Norrbottens län. 2004. Våtmarker i Norrbottens län. Rapportnummer 6/2004.
2. Naturvårdsverket. 2003. Skyddsvärda statliga skogar. Norra Norrbottens län. Rapport 5345.
3. Naturvårdsverket. 2006. Skyddsvärda statliga skogar. Samråd Statens fastighetsverk. Rapport 5573.
4. Länsstyrelsen i Norrbottens län. 1993. Fjällnära domänreservat ovan och vid odlingsgränsen. Opublicerad rapport,
1993.
5. Wahlstedt, J.1984.Skyddsvärd natur i Norrbottens län. Del II. Lapplandsdelen. Vår Fågelvärld 43 : 143-160.
6. Skogsvårdsstyrelsens sumpskogsinventering.
7. SGU. Digital berggrundskarta över Norrbottens län.

Skala 1:200 000
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1012032 X Sjaunja-ape
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Gällivare
H

Totalareal

Areal vatten
Areal skogsmark ovan fj.gräns
Areal skogsmark ned. fj.gräns
varav prod. skogsmark

23 783ha

22 094ha
17 574ha
1 688ha
3 755ha
0ha
0ha

Myrtyper
Rikkärr
Topogent kärr
Soligent kärr
Mad

Strängblandmyr
Mosaikblandmyr och öblandmyr
Nordlig mosse
Strängflarkkärr

Beskrivning av området
Norr om väg 45 i höjd med Muddus nationalpark ligger
Sjaunja-ape. Objektet är ett mycket stort och utdraget
våtmarkskomplex som sträcker sig fem mil in i
vildmarken. Berggrunden domineras av graniter med
stråk av sura och basiska vulkaniter i söder. Området
innefattar mängder av myrar, små sjöar och
fastmarksholmar.
Sjaunja-ape karaktäriseras av enorma områden med
strängblandmyrar. Strängarna är vanligtvis
osammanhängande och oregelbundet ordnade i ett
uppsprucket mönster. På dessa växer dvärgbjörk och
skvattram i ett tätt, knähögt fältskikt. Även hjortron,
kråkbär och blåbär förekommer rikligt. I bottenskiktet har
väggmossa en dominerande ställning, med varierande
inblandning av tall-, rost- eller brokvitmossa. Flarkarna
utgörs huvudsakligen av stora och fattiga lösbottnar.
Dystarr och strängstarr utgör de vanligaste
fältskiktsdominanterna och bottenskiktet är vanligen svag
utvecklat. Trekantig svanmossa och den rödlistade
käppkrokmossan förekommer sällsynt. Mindre områden
med mjukmattor finns i delar av stängblandmyren, Här
växed bl a björnvitmossa och rundstarr.
Längs fastmarkskanter förekommer öppna kärr och
mosaikblandmyrar i mindre omfattning. Strängflarkkärr
uppträder här och var i de östra delarna. Närmare fjällen
kommer palsmyrarna in.

Här finns uppressade torvkullar, palsar, med ständig
kärna av is.
Det som gjort Sjaunja mest känt är det rika fågellivet på
myrarna. Här skiljer sig myrarna i barrskogen med
gluttsnäppor, svartsnäppor och grönbenor från de högre
liggande fjällmyrarna där arter som myrspov,
smalnäbbad simsnäppa och kärrsnäppa kommer in.
Havsörn, kungsörn, jaktfalk och blå kärrhök är exempel
på rovfåglar som häckar i reservatet. Det förekommer
gott om älg i Sjaunja och här finns såväl utter och bäver
som järv, lo och björn.
Kulturhistoriska värden
Slåtter: Delar av området har tidigare nyttjats för
myrslåtter.
Fornlämningar och kulturlämningar: Från fjällhemmanet
Allavaara leder en äldre färdväg ner mot Sjaunja-ape och
följer kanten av våtmarken.

Stora öppna strängflarkmyrar är karaktäristiskt för Sjaunja-ape. Foto:
Frédéric Forsmark.
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Länsstyrelsens bedömning
Storleken och orördheten gör att Sjaunja-apeområdet hamnar i en klass för sig. Förutom sina enorma arealer av blöta
strängblandmyrar innefattar objektet även mängder med små sjöar, fjällhedar och urskogar. Till stora delar är Sjaunja
mycket svårtillgängligt. Tillsammans med Muddus nationalpark bildar objektet landets största myrområde. Det som
gjort Sjaunja mest känt är det rika fågellivet på myrarna. Objektet ingår i naturreservaten Sjaunja och Stubba, i
nätverket Natura 2000 samt i världsarvet Laponia.

Källor
1. Länsstyrelsen i Norrbottens län. 2004. Våtmarker i Norrbottens län. Rapportnummer 6/2004.
2. Länsstyrelsen i Norrbottens län, 1970. Botanisk inventering omfattande vissa delar av Sjaunja fågelskyddsområde.
3. SGU. Digital berggrundskarta över Norrbottens län.
4. Länsstyrelsens digitala fornlämningsregister

Skala 1:400 000
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1012034 X Sjiskaape
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Gällivare
H

Totalareal

Areal vatten
Areal skogsmark ovan fj.gräns
Areal skogsmark ned. fj.gräns
varav prod. skogsmark

3 210ha

3 140ha
2 514ha
70ha
299ha
0ha
0ha

Myrtyper
Strängblandmyr
Strängflarkkärr

Topogent kärr

Beskrivning av området
Sjisjkaape ligger i ett förfjällsområde ca 25 kilometer
söder om Kiruna. Myren breder ut sig över det flacka
området väster om det vackra lågfjället Sjiska, de relativa
höjdskillnaderna ligger på 150-350 m. Flera tjärnar finns
utspridda i landskapet. Avrinningen sker österut till
Vuotnajåkka och vidare ut till Kalixälven. Berggrunden
domineras av granit samt i södra delen av basisk vulkanit.
Myren karaktäriseras av mycket stora sammanhängande
områden av strängblandmyr och smala långsträckta
mader i gamla älvfåror. De enorma flarkarna och
mjukmattegolven i strängblandmyren går från fattiga till
frodiga vegetationstyper. Strängstarr dominerar
tillsammans med flaskstarr och rundstarr. Mjukmattorna
domineras av kärrkrokmossa och björnvitmossa,
flarkarna av vattenkrokmossa. Flarkgölar förekommer på
flera ställen. Strängarna är av skogsmossetyp med
dominans av väggmossa. I fältskiktet är hjortron och
dvärgbjörk karaktärsarter. I mindre utsträckning
förekommer nordkråkbär, blåbär och tuvull. På några
strängar växer björk. Inom strängblandmyren finns också
områden med risplan, videkärr och bäckmiljöer.
Topogena kärr förekommer på flera ställen i myrens
utkanter. Lösbottnar är mest vanliga, här dominerar
strängstarr med inslag av dystarr, ängsull och flaskstarr.

Längs bäckmadern växer klyvbladsvitmossa och
flaskstarr, med viderika kantzoner. Fukthedar finns på
flera ställen längs fastmarkskanterna.
Fågellivet ute på den stora och blöta myren är rikt. Bland
vadarna märks grönbena, svartsnäppa och brushane. I
tjärnarna simmar smalnäbbad simsnäppa, kricka,
stjärtand och bergand. I myrens närhet syns även
dubbelbeckasin, sädgås, fjällvråk, kungsörn och havsörn.
Kulturhistoriska värden
Slåtter: fd slåttermyr
Byggnader: Bevarade hölador vittnar om att myren har
slåttrats.
Fornlämningar och kulturlämningar: Kulturspår i form av
gamla eldstäder och samiska vandringsleder har noterats i
anslutning till myren.

Rissträngar och stora mjukmattegolv är typiska för Sjiskaape. Foto: Ove
Johansson.
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Länsstyrelsens bedömning
Sjisjkaape är ett mycket stort orört våtmarksområde där en mångfald av myrtyper finns representerade. Variationen av
element är stor vilket skapar en rik och varierande livsmiljö för en mängd olika arter. Strängblandmyrar förekommer
på en ovanligt stor sammanhängande yta och myren har mycket stora och svårtillgängliga öppna ytor. Även
omgivningarna är orörda och ostörda med fin gammelskog och stora hedytor. Gamla älvfåror gör området intressant ur
ett geomorfologiskt perspektiv. Områdets frostmarksfenomen höjer dessa värden ytterligare. Området är även
kulturhistoriskt intressant genom bevarade spår av slåtterhävd, samt lämningar efter samisk kultur. Myren ligger till
sin helhet inom naturreservatet Kaitum fjällurskog och ingår även i nätverket Natura 2000.

Källor
1. Länsstyrelsen i Norrbottens län. 2004. Våtmarker i Norrbottens län. Rapportnummer 6/2004.
2. SGU. Digital berggrundskarta över Norrbottens län.
3. Länsstyrelsens digitala fornlämningsregister.

Skala 1:100 000
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1012008 Sladan
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Luleå
E

Totalareal

427ha
322ha

Areal vatten
Areal skogsmark ovan fj.gräns
Areal skogsmark ned. fj.gräns
varav prod. skogsmark

516ha

88ha
0ha
93ha
85ha

Myrtyper
Topogent kustkärr

Mad

Beskrivning av området
Väst om Vitå i östra delen av Luleå kommun ligger
Sladan. Våtmarken avvattnas via Vitåfjärden ut i
Bottenviken. Objektet avgränsas i väster av Rävaberget
och i öster av odlingsmark. Objektet ingår som en del av
en större jordbruksbygd, där jordbruk har pågått sedan
1500-talet. Blåmissusjön, en av Sveriges naturligt suraste
sjöar ligger strax söder om objektet och avvattnas via
Sladan. Berggrunden utgörs av haparandadiorit. Sura
alunleror, så kallad svartmokka, är vanligt förekommande
i gamla havssediment. Lerorna sätter genom sitt låga pH
ofta sin prägel på både vattenkvalité och vegetation. På
östra sluttningen av Rävaberget finns på grund av
skalgrusförekomster en rikare miljö med bl a guckusko
och norna.
En stor del av våtmarken domineras av en öppen fjärd,
vars vattenyta sakta håller på att växa igen med sjösäv.
En dynamik som påverkas av den pågående
landhöjningen och av de omfattande dikningsarbetena
från den tid då Sladan slåtterhävdades. Fortfarande finns
öppna vattenytor i de täta sävbestånden där bl a hästsvans
och igelknopp växer. Mot väst, öst och norr utbreder sig
ett öppet landskap med starrika sumpkärr med övergång i
mjuk - och fastmatteytor. Här finns en frodig vegetation
av norrlandsstarr och madrör med fläckar av
spärrvitmossa och trubbvitmossa. Längs myrens
kantzoner finns lövrika kärr. På flera ställen finns blandoch lövsumpskogar, framför allt på den västra sidan. Här
växer kärrkammossa, knopp- och purpurvitmossa, arter
som indikerar rikare förhållanden. På de senvuxna
granarna har grenlav, gammelgranskål och späd brosklav
påträffades vilka indikerar skoglig kontinuitet. Sladan är
även en intressant fågelsjö där arter som storlom, sothöna
och gråhakedopping häckar.

Här finns även en mindre skrattmåskoloni och i de täta
sävruggarna trivs sävsångaren. Rastande lappsparvar och
rödstrupig piplärka är andra arter som uppehåller sig här
och i sumpskogen finns tallbit.
Kulturhistoriska värden
Slåtter: I området har man tidigare brukat markerna för
slåtter och myrodling.
Byggnad: I området finns enstaka lador kvar.
Fördämningar och diken: Omfattande dikningsarbeten
har utförts i delar av våtmarken för att vinna ny
åkermark.
Spår av hävd: Ett mindre område i östra delen av Sladan
betas av kor.
Gammal åker: Delar av det betade området är gammal
åkermark (myrodlingar) som inte plöjts sedan 1940. I
våtmarken förekommer även igenväxande åkermark.

Ett av de starrika kärren i Rödnäsviken i södra delen av objektet. Foto:
Robert Sandberg.
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Länsstyrelsens bedömning
Det för regionen stora och öppna våtmarkslandskapet med anslutning till den öppna delen av Sladan utgör tillsammans
med de omgivande odlingsmarkerna fina förutsättningar för ett rikt fågelliv. Våtmarkstypen utgör även ett fint
exempel på en havsnära landhöjningsmyr. Skalgrusförekomsten på östra sluttningen av Rävaberget ger upphov till
höga botaniska värden där orkidéer trivs. Våtmarksområdet är även kulturhistoriskt intressant genom bevarade spår av
äldre myrodlingar med aktiv beteshävd.

Källor
1. Länsstyrelsen i Norrbottens län. 2004. Våtmarker i Norrbottens län. Rapportnummer 6/2004.
2. Natur i Luleåtrakten, Luleå naturskyddsföreningen 1988.
3. Jordbruksverkets miljöersättningar.
4. Sladans naturvärden har filmats av Göran Emerius 1993.
5. SGU. Digital berggrundskarta över Norrbottens län.

Skala 1:17 658
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1012017 Slengmyran
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Arvidsjaur
G

Totalareal

Areal vatten
Areal skogsmark ovan fj.gräns
Areal skogsmark ned. fj.gräns
varav prod. skogsmark

1 478ha

1 377ha
1 073ha
101ha
0ha
296ha
270ha

Myrtyper
Rikkärr
Topogent kärr
Mad

Strängblandmyr
Soligent kärr
Strängflarkkärr

Beskrivning av området
Slengmyran är ett stort våtmarkskomplex beläget invid
den stora Slengsjön 11 km söder om Moskosel i
Arvidsjaurs kommun. Myren avvattnas österut via
Vuoletsjaure till Vistån och slutligen ut i Pite älv.
Berggrunden domineras av granit. I myrkomplexet ingår
ett flertal skogsklädda fastmarksholmar som till stor del
är påverkade av modernt skogsbruk.
Slengmyran är en stor och mångformig myr med flera
olika myrtyper där topogena kärr och strängflarkkärr
upptar de största arealerna. De topogena kärren utgörs
främst av fastmattor av intermediära typer med relativt
mycket dvärgbjörk. De stora strängflarkkärren innehåller
av både fastmatte- och ristuvesträngar med intermediär
till rikkärrsvegetation. Stora lösbottenflarkar med
vattenfyllda gölar förekommer i centrala delen.
Lösbottnarna domineras ofta av dystarr och
korvskorpionmossa. I myrens västra del finns två stora
källor. En saknar utlopp men från den andra porlar en
bäck ner till tjärnen Bijus. Från den större källan som är
ca 15 m i diameter pumpas kristallklart vatten upp från en
ljus sandbotten. På botten finns ljusgröna trådiga alger
samt ett par gråa trädstammar som lutar ner mot botten.
Norr om källan finns ett talldominerat heterogent parti
med bladvass. Bladvass förekommer även i flarkarna och
på fastmattorna. I centrala delen finns ett frodigt område
med intermediära till rika brunmossrika fastmattor. Här
växer både ängsnycklar och lappnycklar. Bottenskiktet är
artrikt med dominans av kärrkrokmossa och rik
förekomst av kärrkammossa, gyllenmossa och
guldskedmossa.

Strängblandmyrar förekommer längs myrens västra sida.
Längs vattendragen finns mader där styltstarr och
flaskstarr ingår.
Våtmarkskomplexet har stor betydelse för fågellivet som
framför allt är knutet till de många gölarna i
strängflarkkärren. Sångsvan och kricka trivs i det
tjärnrika landskapet. Längs vattendragen finns gulärla
medan ängspiplärka är en karaktärsfågel på de öppna
partierna. Bland rovfåglarna märks fiskgjuse, sparvhök,
blå kärrhök och jorduggla.
Kulturhistoriska värden
Slåtter: På myren förekommer spår av äldre tiders
slåtterhävd.
Gammal åker: I södra delen av myren finns myrodlingar
som ansluter till myren.
Fornlämningar: I norra delen av området finns lämningar
efter ett sameviste, samt ett fångstgropssystem.

På Slengmyran finns en stor djup källa med klart blått vatten. Foto: Susanne
Backe.
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Länsstyrelsens bedömning
Slengmyran har mycket höga naturvärden knutna till områdets storlek, orördhet och närhet till Sleng, den stora sjön i
norra delen av myren. Talrika fastmarksholmar, vissa med äldre skog, samt ett stort antal tjärnar ger tyngd till
mångfalden. Stora område med rikkärr och intermediära kärr ingår i objektet. I det mosaikartade landskapet finns ett
rikt djur och fågelliv. Området är även kulturhistoriskt intressant genom bevarade spår av slåtterhävd, forntida
bosättning och samisk kultur.

Källor
1. Länsstyrelsen i Norrbottens län. 2004. Våtmarker i Norrbottens län. Rapportnummer 6/2004.
2. SGU. Digital berggrundskarta över Norrbottens län.
3. Länsstyrelsens digitala fornlämningsregister.

Skala 1:50 000
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1012013 Slytjärnmyran
Kommun
Myrregion

Älvsbyn
E

Totalareal

630ha

Areal land
varav myr

622ha
471ha

Areal vatten
Areal skogsmark ovan fj.gräns
Areal skogsmark ned. fj.gräns
varav prod. skogsmark

8ha
0ha
150ha
134ha

Myrtyper
Strängblandmyr
Strängflarkkärr

Topogent kärr

Beskrivning av området
Slytjärnmyran ligger på norra sidan av Pite älv, cirka 10
km norr om Älvsbyns samhälle. Myren är långsträckt i
nordvästlig rikning och följer delvis Gäddträskälvens
södra sida. Området avvattnas söderut via ett flertal
bäcksystem ner i Piteälven. Omgivande landskap är svagt
kuperat. Berggrunden består av gråvackegnejser och i
öster av granit/monzonit. Omgivande skogar är hårt
påverkade av modernt skogsbruk.
Större delen av myren består av topogena kärr med öppna
fastmattegolv. Vegetationen varierar från fattig till
intermediär. I de fattiga delarna dominerar oftast
flaskstarr, rikligt med tuvull, allmänt med dvärgbjörk och
vattenklöver samt klubbvitmossa. Öster om Rudhavet
finns ett större tallkärr där det växer vackra bestånd med
tågstarr.
Ett mindre strängflarkkärr finns i samma område. Här
finns öppna strängar med dominans av tuvsäv, trådstarr
och rosling. Flaskstarr och vattenklöver förekommer
allmänt, här och var står enstaka exemplar av
ängsnycklar.

Här finns även en av läntes rikaste förekomster med
slakstarr. I bottenskiktet växer främst klubbvitmossa,
purpurvitmossa och räffelmossa. Strängarna omges av
lösbottenflarkar med dystarr, sjöfräken, vattenklöver och
dybläddra. I anslutning till Gäddträskbäcken växer
blandsumpskogar av naturskogstyp. Fältskiktet består till
stor del av ängsfräken, åkerfräken, lingon, styltstarr och
kråkklöver. Inslag av fjällskråp och lappranunkel
förekommer. I bottenskiktet finns rikligt med
bollvitmossa och granvitmossa. Ute på myren finns
småspov och storspov tillsammans med grönbena,
ängspiplärka och gulärla. I sumpskogen sjunger
videsparv. Utter och bäver trivs i Storbäcken och i
Gäddträskbäcken.

På Slytjärnmyran finns en mycket rik lokal av den sällsynta växten slakstarr.
Foto: Sture Westerberg.
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Länsstyrelsens bedömning
Slytjärnmyran ligger i en region som är generellt fattig på större våtmarksområden med höga naturvärden.
Slytjärnmyran utgör dock ett undantag. Myrens storlek och relativa orördhet tillsammans med anslutande vattendrag
och opåverkade sumpskogar samt de intressanta arterna ger området mycket höga naturvärden. Här finns en av
Norrbottens rikaste förekomster av slakstarr.

Källor
1. Länsstyrelsen i Norrbottens län. 2004. Våtmarker i Norrbottens län. Rapportnummer 6/2004.
2. SGU. Digital berggrundskarta över Norrbottens län.

Skala 1:18 804
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1009570 Stor-Lairomyran & Björnmyran (AC4)
Kommun
Myrregion

Arjeplog, Sorsele
F

Totalareal

3 197ha

Areal land
varav myr

3 061ha
1 778ha

Areal vatten
Areal skogsmark ovan fj.gräns
Areal skogsmark ned. fj.gräns
varav prod. skogsmark

136ha
1 080ha
164ha
0ha

Myrtyper
Strängblandmyr
Soligent kärr
Mad

Topogent kärr
Nordlig mosse
Strängflarkkärr

Beskrivning av området
Stor-Lairomyran och Björnmyran ligger i Sorsele
kommun på gränsen till Pite lappmark. Området gränsar
till Nalovardo naturreservat i sydost och till Laisälvens
Fjällurskogsreservat i nordost. Hela området avvattnas
mot Nedre Giertsbäcken. Terrängtäckande myrar med
tunt torvtäcke dominerar. Myrarna utgörs av topogena
kärr, strängflarkkärr, strängblandmyrar,
mosaikblandmyrar, sumpskogar och åmader med levéer
och högörtsängar. På några håll finns källor, källkupoler
och slukhål. Det förekommer både fattiga och rika
vegetationstyper. De rikaste partierna finns i norr, väster
och sydost. Fågellivet är rikt med häckpopulationer av de
flesta av regionens våtmarksarter.
Skogen domineras av lövrika äldre gransuccessioner som
är svagt påverkade av modernt skogsbruk. Granurskogar
med gamla grovvuxna granar och stora mängder död ved
förekommer spritt inom objektet, t ex på
fastmarksområdet mellan Bäcklundsmyran och
Boddnamyran och intill Laisälvsreservatet. Delar av
skogarna utgörs av sumpskogar. Mindre hyggen och
fjällskogsblädningar finns i områdets ytterkanter. Ett
parti som ingick i den ursprungliga myrskyddsplanen
dikades under 1990-talet. Myrskyddsplanområdet har
därför delats upp i två geografiskt åtskiljda delar.
Exempel på arter funna inom området: dalripa, tjäder,
järpe, kungsörn, dvärgbeckasin, brushane, smalnäbbad
simsnäppa, myrsnäppa, svartsnäppa, tretåig hackspett,
jorduggla, slaguggla, sävsångare, lappmes, stjärtmes,
varfågel, lavskrika, flodpärlmussla, björnbrodd,
borststarr, trindstarr, fjällruta, glansvide, svarthö,
guldspärrmossa, korvskorpionmossa, späd
skorpionmossa,

lerkrokmossa, piprensarmossa, skör kvastmossa,
vedtrappmossa, doftskinn, gammelgransskål, gråporing,
gränsticka, harticka, lappticka, rosenticka, ostticka,
rynkskinn, rävticka, stor aspticka, taigaskinn, ullticka,
violmussling, blanksvart spiklav, vitskaftad svartspik,
ladlav, sotlav, knottrig blåslav, gytterlav, luddlav och
skinnlav.
Kulturhistoriska värden
Myrområdet som ligger i fjällen, långt från bebyggelse,
har ett flertal bevarade hölador och rester av
sildikessystem. Spår av den tidigare så viktiga
myrslåttern i fjälltrakterna har högt bevarandevärde.
Slåtter: f.d. slåttermyr.
Byggnad: Ett 10-tal hölador.
Fördämningar och diken: Enstaka diken.
Fornlämning: En kojgrund, enligt uppgift använd vid
förflyttning mellan slåttermyrarna.

Gammal slåttermyr med hölada i norra delen av objektet. Foto: Länsstyrelsens
arkiv.
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Länsstyrelsens bedömning
Stor-Lairomyran och Björnmyran har höga naturvärden knutna till områdets mångformighet i såväl naturtyper som
vegetationstyper, sin rika flora och fauna samt områdets orördhet och vildmarkskänsla. Myrarna har också ett högt
kulturhistoriskt värde med sina hölador och sildikessystem. Tillsammans med angränsande reservat bildar området en
stor ekologisk enhet med i stort sett samtliga regionens naturtyper. En stor del av områdets naturvärden ligger i
områdets intakta skogsmyrmosaik. Det är länsstyrelsens bedömning att området bör skyddas som reservat. Syftet med
reservatet är att bevara områdets värdefulla våtmarker, skogsekosystem och känsla av orörd vildmark. Länsstyrelsens
bedömning är att skogsbruk ej är förenligt med bevarandet av områdets värden.

Källor
1. Riksintresse för naturvård, Västerbottens län, Meddelande 4, 2001
2. Myrskyddsplan för Sverige, Naturvårdsverket 1994
3. Våtmarker i Västerbottens län, Meddelande 1:1993
4. Inventering av skyddsvärd skog i anslutning till myrskyddsplaner, Länsstyrelsen, opubl.
5. Svalan, Rapportsystem för fåglar
6. ArtDatabanken, Fynd av rödlistade arter i Sverige, Januari 2005.
7. Kulturmiljövärden på värdefulla våtmarker i Västerbottens län, Skellefteå museum, opubl.

Skala 1:100 000
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1012025 Stormyran
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Jokkmokk, Boden
G

Totalareal

Areal vatten
Areal skogsmark ovan fj.gräns
Areal skogsmark ned. fj.gräns
varav prod. skogsmark

3 105ha

3 076ha
2 498ha
29ha
0ha
502ha
458ha

Myrtyper
Rikkärr
Topogent kärr
Soligent kärr
Mad

Strängblandmyr
Mosaikblandmyr och öblandmyr
Nordlig mosse
Strängflarkkärr

Beskrivning av området
Stormyran utgörs av ett 3000 ha stort våtmarksområde
beläget 20 km nordväst om Vidsel på gränsen mellan
Jokkmokk och Boden kommun. Myren avvattnas av ett
flertal bäckar som mynnar i Vitbergsträsket i objektets
sydöstra del. Berggrunden utgörs huvudsakligen av
granit.
Stormyran är ett mycket mosaikartat våtmarkskomplex.
Här blandas öppna strängflarkkärr och strängblandmyrar
med tallbevuxna ristuvekärr och ristuvemossar.
Vegetationen varierar mellan fattig och intermediär.
Längs vattendragen finns mader, videkärr och
tallskogsbevuxna svämkärr.
På strängblandmyrarna i områdets östra del förekommer
inslag av flarkgölar blandat med stora lösbottenflarkar. I
anslutning till Soltjärnsbäckens nedre del utbreder sig på
båda sidor om bäcken tallskogsklädda ristuvemossar. Där
tallskogen är glesare uppvisar myren en rutnätformad
strängstruktur, en sk nätmosse. Här är hjortron en av de
typiska arterna.
Fastmattekärren har sin största utbredning i östra delen av
området samt längs med vattendragen. Vegetationen är
övervägande fattig men intermediära områden ingår. I det
öppna kärrets fastmatta påträffas arter som blåtåtel,
dvärglummer och myggblomster samt röd- och
korvskorpionmossa i bottenskiktet.
I nedre delen av Lillbergsån och Spadnovarebäcken
omges vattendragen av en högrest senvuxen tallskog.
Flera av tallarna är gamla med hukade toppkronor
lämpade som rovfågelträd. Där vattendragen rinner ut i
Vitbergsträsket har en rik vattenflora bildats. Här växer
täta ruggar av säv och fläckvis växer rikligt med
nordnäckros.

I objektets småtjärnar växer gul näckros, dvärgnäckros
och gäddnate.
Området har ett mycket rikt fågelliv. Sångsvan, vigg,
knipa, kricka och bläsand trivs i de små myrsjöarna.
Under våren samlas stora flockar av rastade gäss och
änder vid utloppet i Vitbergsträsket. Flera falkarter kan
ses i området tillsammans med fjällvråk och fiskgjuse.
Kulturhistoriska värden
Slåtter: Under 1900-talet bedrevs myrslåtter i övre delen
av myren.
Byggnad: I området finns enstaka lador kvar.
Torkning av hö: I området finns rester efter hässjor.
Fördämningar och diken: Längs Spardnovarebäcken
finns ett grävt dike.
Fornlämning och kulturlämningar: I området finns bl.a.
lämningar efter ett sameviste, en härd, en boplatsgrop,
samt en tjärdal.

Strängflarkkärr med tråd- och flaskstarr tillsammans med röd skorpionmossa
och brun glansvitmossa. Foto: Sture Westerberg.
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Länsstyrelsens bedömning
Stormyran är ett vidsträckt myrområde kring några bäckar. Här finns en värdefull mosaik av olika myrtyper,
sumpskogar och tjärnar. Stora ytor utgörs av strängmyrar, en myrtyp med torra strängar omväxlande med blöta flarkar
som är typisk för Norrbotten. Längs vattendragen finns frodiga tallkärr, riktiga urskogar. Myrens storlek och mångfald
av biotoper ger goda förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv. Här finns norrbottens rikaste kända förekomst av den
sällsynta skalbaggen bred gulbrämad dykare. De vårliga översvämningarna längs med Spadnovarebäcken skapar
intressanta vegetationsstrukturer och under våren ses ett stort antal fågelarter som rastar i området. Det rika fågellivet
gör också att ett stort antal rovfågelarter uppträder i anslutning till myren. Området är även kulturhistoriskt intressant
genom bevarade spår av slåtterhävd, forntida bosättning och samisk kultur. Stora delar av området ingår i
naturreservatet Stormyran samt i nätverket Natura 2000.

Källor
1. Länsstyrelsen i Norrbottens län. 2004. Våtmarker i Norrbottens län. Rapportnummer 6/2004.
2. SGU. Digital berggrundskarta över Norrbottens län.
3. Länsstyrelsens digitala fornlämningsregister.

Skala 1:100 000
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1012023 X Suoloiape
Kommun
Myrregion

Jokkmokk
F, H

Totalareal

9 544ha

Areal land
varav myr

9 097ha
7 205ha

Areal vatten
Areal skogsmark ovan fj.gräns
Areal skogsmark ned. fj.gräns
varav prod. skogsmark

447ha
1 587ha
0ha
0ha

Myrtyper
Rikkärr
Topogent kärr
Soligent kärr
Strängflarkkärr

Strängblandmyr
Mosaikblandmyr och öblandmyr
Mad

Beskrivning av området
Objektet Suoloiape är ett stort våtmarkskomplex som
ligger i förfjällsområdet cirka 40 km sydväst om
Jokkmokk. Berggrunden under de östra delarna består av
biotitgnejser som i väst övergår i folierade graniter. I
området ingår betydande arealer fastmarksholmar med
skog som i stor utsträckning är urskogsartad.
Det stora och flacka myrkomplexet karaktäriseras av
stora ytor av strängflarkkärr med fattig till intermediär
vegetation. Strängflarkkärren har ett relativt grunt
torvdjup vilket bl a de block som sticker upp ute på
lösbottnarna visar. På kärren finns stora öppna ytor med
lösbottnar rika på små vattensamlingar, här är fågellivet
rikt. Flarkarna utgörs av främst av fattiga lösbottnar men
frodiga stråk med blåtåtel, vattenklöver, kråkklöver
förekommer. Kring dessa flarkar finns upp till 80 cm
höga mossesträngar där dvärgbjörk och skogsmossor
dominerar.
Den sänkta sjön Suoloijaure omges av mader. Dessa
domineras främst av sviktande mjukmattor med
dominans av flaskstarr och klyvbladsvitmossa. I kanterna
till de större fastmarksholmarna förekommer torra
rishedar som övergår mot våta hedar närmare myren. Den
våta heden övergår i sin tur till rismossepartier och
strängblandmyrar.
Sumpskogar utgör en minde del av komplexet. Inom
sumpskogarna finns mindre partier av friskmarksryggar. I
de produktiva sumpskogarnas artrika fältskikt finns t ex
ormbunkar, tuvstarr, lapptåtel, källdunört och fjällgröe.
Dråg rika på järnockra förekommer i sumpskogarna.
Suoloiape utgör en av de största och mest värdefulla
myrkomplexen ur fågelsynpunkt. De stora öppna
lösbottenflarkarna hyser myrsnäppa, tofsvipa, grönbena
och smalnäbbad simsnäppa. Gulärla och ängspiplärka
förekommer allmänt på myren. Ljungpipare och
brushanar förekommer allmänt både ute på kärren och på
angränsande våta hedar.

Kring sjöarna ses ofta fiskgjuse.
Kulturhistoriska värden
Inom området, som nyttjats av skogssamer sedan lång tid
tillbaka, finns spår av tidigare slåtterhävd, bl a en bevarad
samisk kåta. Vid Suoloijaure har man även försökt öka
arealen slåttermark genom sjösänkning i början av 1900talet.
Slåtter: f.d. slåttermyr.
Byggnader: På östra sidan av Tjavelkjaure finns en
samisk kåta som har använts vid myrslåtter och fiske.
Fornlämningar och kulturlämningar: Vid sjön
Tjavelkjaure finns ett sameviste och i nedre delen av
myren går en gammal stig. Norr om sjön går gränsen
mellan tre samebyar; Utdja, Tuorpon och Luokta-Mavas.
Här finns renvaktarstugor och en rengärda.

Lösbottengolv i ett topogent kärr med mycket öppna vattenytor, en bra
Myrsnäppabiotop. Foto: Susanne Backe.
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Länsstyrelsens bedömning
Suoloiape utgör ett mycket stort skog-myr-komplex. Området ligger i en relativt orörd vildmark där våtmarkerna
omges av skogar med lång obruten kontinuitet. Suoloiape är dessutom ett högklassigt faunaområde med flera hotade
däggdjur och fåglar. Här finns björn och järv, men även lo och utter förekommer sporadiskt. I området finns många
rovfåglar, bland annat havsörn, kungsörn och fiskgjuse. Ute på de stora myrvidderna häckar vadare som svartsnäppa,
mosnäppa, dvärgbeckasin och brushane. Våtmarksområdet är även av kulturhistoriskt intresse genom bevarade spår av
tidigare slåtterhävd och samisk kultur. Suoloiape ligger inom naturreservatet Udtja som även är militärt provområde,
och därför inte är tillgängligt för allmänheten. Reservatet ingår i nätverket Natura 2000.

Källor
1. Länsstyrelsen i Norrbottens län. 2004. Våtmarker i Norrbottens län. Rapportnummer 6/2004.
2. Bergqvist, M. et al. 1996. Fågelinventering inom RFN skjutområde. Opublicerad rapport. Länsstyrelsen i
Norrbottens län.
3. Linder, U. 1991. Fågelbiotoper i älvdalen. Piteälvdal. Naturskyddsföreningen i Norrbottens län. Norrbottens Natur
årgång 47 Årsskift 1991.
4. SGU. Digital berggrundskarta över Norrbottens län.

Skala 1:200 000
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1012037 Tahkovuoma
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Pajala
H

Totalareal

40ha
40ha

Areal vatten
Areal skogsmark ovan fj.gräns
Areal skogsmark ned. fj.gräns
varav prod. skogsmark

40ha

0ha
0ha
0ha
0ha

Myrtyper
Mad

Strängflarkkärr

Beskrivning av området
Ett par kilometer norr om Lainoälven en knapp mil väster
om Parkalompolo i det flacka och myrrika landskapet i
östra delen av Pajala kommun ligger den lilla
slåttermyren Tahkovuoma. Myren utgör den östra delen
av ett större våtmarksområde, Nuorkkavuoma. Myren
avvattnas ner i Olosjoki och vidare ut i Lainoälven.
I östra ändan, där Tahkovuoma har sitt utlopp har en bred
mad bildats. Detta område har hävdats under lång tid och
myren slås fortfarande. I myren växer bl a sprängört,
trindstarr och kärrull, arter som indikerar ett näringsrikare
förhållande. Bland mossorna dominerar stor skedmossa
och guldskedmossa tillsammans med andra brunmossor.
Inom översvämningszonen och den hävdade ytan finns
det rikligt med sjöfräken, vattenklöver och kärrspira.
Tråd-, flask-, sump- och dystarr är exempel på de många
starrarter som är vanliga i området. Även den av slåtter
gynnade slåtterblomman förkommer allmänt i objektet.

Flera fågelarter gynnas av den hävd som förekommer,
detta tillsammans med den stora flarkmyren gör att vi här
förutom trana även finner en mängd vadararter som
dvärgbeckasin, myrsnäppa, brushane, svartsnäppa och
småspov.
Kulturhistoriska värden
Takhovuoma är en gammal slåttermyr där det fortfarande
bedrivs aktiv hävd inom ett ca 40 hektar stort område.
Marken har restaurerats under en femårsperiod åren
1998-2002 och myren brukas idag av fem brukare.
Myren slås med lie och fodret används i huvudsak till
renfoder.
Slåtter: Slåttermyr med aktiv hävd på delar av myren.
Byggnader: 2 lador finns bevarade på myren.
Torkning av hö: Höet hässjas vid slåttern.
Fördämningar och diken: I myren finns grävda kanaler,
samt flera dämmen kvar.

Varje år slås 40 hektar av Tahkovuoma med lie. Höet används främst som
renfoder. Foto: Therese Wikström.

294

Länsstyrelsens bedömning
Tahkovuoma har mycket höga natur- och kulturvärden knutna till de variationsrika och välutbildade myrtyperna,
områdets hävdform och intressanta flora och fauna. Här finns en uråldrig hävdform som under generationer givit foder
till renar och husdjur. Att slåtter fortfarande bedrivs på ett så pass stort område bidrar starkt till Tahkovuoma stora
skyddsbehov. Här finns lador, hässjor och en slåtterkoja. Ett formellt skydd skulle säkerställa att området bevaras och
att den för områdets värden så viktiga slåttern fortsätter.

Källor
1. Länsstyrelsen i Norrbottens län. 2004. Våtmarker i Norrbottens län. Rapportnummer 6/2004.
2. Länsstyrelsen i Norrbottens län, Naturliga slåtter och betesmarker i Norrbottens län, Rapportserie 1991:7.
3. Jordbruksverkets miljöersättningar.

Skala 1:10 000
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1012090 X Tavvavuoma
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Kiruna
I

Totalareal

3 981ha

Areal vatten
Areal skogsmark ovan fj.gräns
Areal skogsmark ned. fj.gräns
varav prod. skogsmark

3 431ha
1 971ha
550ha
154ha
0ha
0ha

Myrtyper
Rikkärr
Topogent kärr
Mad

Strängblandmyr
Blandmyr av palstyp

Beskrivning av området
Tavvavuoma ligger tio kilometer nordväst om Pulsujärvi
i norra delen av Kiruna kommun. Den stora våtmarken
fyller ut dalgångarna mellan lågfjällen Palkesvare i söder
och Tavvaskaite i norr. Objektets största sjö heter
Tavvajaure och avvattnas tillsammans med flera mindre
sjöar ner i Tavvaätno och vidare ut i Lainio älv.
Berggrunden utgörs i de centrala delarna av arkeiskia
bergarter och i objektets östra och västra delar av
linagranit. Omgivande landskap präglas av torra och
friska rishedar och en lav- och mossrik hedbjörkskog.
Glacifluviala rännor, terrasser och kuperade
ackumulationer finns i och utanför objektets norra delar.
Slukåsar och kuperade glacifluviala ackumulationer
bildar ett dynlandskap på västra sidan av sjön Tavvajaure
och sydväst om sjön finns ett område med svämkäglor.
Större delen av myren är genom permafrostens inverkan
uppbyggd av palsar i olika former och strukturer. Gölar
och palskullar är vanliga vilket ger landskapet sin
särprägel. Vegetationen är genomgående fattig men små
intermediära stråk förekommer. Myren är övervägande
grund och såväl fastmarksinslag som fastmarksholmar är
vanligt förekommande. Uppe på de stora palsarna
dominerar nordkråkbär och hjortron, allmänt förekommer
även rosling, dvärgbjörk och tuvull tillsammans med tät
kvastmossa och myrbjörnmossa. Lagg och höljor består
ofta av mjukmattor där bl a klyvbladvitmossa,
piskvitmossa och rostull förekommer. På friliggande
flarkar dominerar flaskstarr, rundstarr och ängsull.
Fukthedarna uppträder liksom de topogena kärren längs
fastmarkskanterna. Vegetationen är risartad med
dvärgbjörk och hjortron i fältskiktet och i bottenskitet
myrbjörnmossa och rostvitmossa. Runt bäckarna finns
buskvegetation där växter som fjällviol, rosenrot,
smörboll och lappblågull trivs.

Det mosaikartade landskapet med fastmarksholmar,
palsar och gölar skapar ett rikt djur- och fågelliv. Den
stora rariteten myrspov utgör tillsammans med
svartsnäppa, mosnäppa, smalnäbbad simsnäppa,
myrsnäppa, dvärgbeckasin och kärrsnäppa ett viktigt
inslag i det fågelrika landskapet som är ett av de finaste i
Sverige. Änder som alfågel, kricka och stjärtand
förekommer frekvent i området. Under sork- och
lämmelrika år kan man även få se fjällabb och fjälluggla.
Kulturhistoriska värden
Fornlämningar och kulturlämningar: Lämningar efter
förhistoriska bosättningar och samisk kultur visar på en
långvarig mänsklig aktivitet i området. I södra delen
finns t ex en mängd fornlämningar som härdar och
boplatsgropar.

Förutom sitt rika fågelliv är nog Tavvavuoma mest känt för sitt särpräglade
palslandskap. Foto: Sture Westerberg.
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Länsstyrelsens bedömning
Tavvavuoma är ett säreget område genom sitt välutbildade palsmyrlandskap. Våtmarken präglas av ett mosaikartat
myrlandskap där permafrostens verkningar har skapat omfattande palsbildningar. Här hittar man palsar med en höjd av
upp till 6-7 meter. Palsmyrarna ger tillsammans med rikedomen på gölar och inslaget av tundraavsnitt området sin
mycket speciella karaktär. Den som helhet mycket mosaikartade vegetationen ger gynnsamma betingelser för en både
art och individrik fågelfauna. Myrarna utgör viktiga jaktmarker för flera rovfågelarter. Det stora dynfältet som finns i
omgivningen är fjällkedjans största. Myren ingår i ramsarområdet Tavvavuoma och ingår i Natura 2000-nätverket.

Källor
1. Länsstyrelsen i Norrbottens län. 2004. Våtmarker i Norrbottens län. Rapportnummer 6/2004.
2. Länsstyrelsen i Norrbottens län, 1982. Tavvavuoma, naturinventering. Rapport 1982:13.
3. Ulfstedt, A.-C. 1982. Geomorfologiska kartbladen 32J, 32K, 31J och 31K. SNV PM 1555.
4. SGU. Digital berggrundskarta över Norrbottens län.
5. Länsstyrelsens digitala fornlämningsregister

Skala 1:100 000
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1012046 Tervavuoma
Kommun
Myrregion

Pajala
H

Totalareal

8 394ha

Areal land
varav myr

8 216ha
6 488ha

Areal vatten
Areal skogsmark ovan fj.gräns
Areal skogsmark ned. fj.gräns
varav prod. skogsmark

178ha
0ha
1 717ha
1 601ha

Myrtyper
Mosaikblandmyr och öblandmyr
Mad
Strängblandmyr

Soligent kärr
Strängflarkkärr
Topogent kärr

Beskrivning av området
Tervavuoma är en stor våtmark som ligger 17 km nordost
om Junosuando i centrala delen av Pajala kommun.
Våtmarkskomplexet ligger i ett tydligt dräneringsstråk
som har gett området dess intressanta geomorfologiska
former. Berggrunden utgörs främst av dioriter, i sydost av
kvartsit, basisk vulkanit och kalksten, samt en mindre
förekomst av gabbro. Objektet är mycket heterogent och
innehåller ett stort antal fastmarksholmar som till viss del
är avverkade och till viss del består av värdefull
naturskog. Vintervägar har gjort det möjligt att avverka
vissa av fastmarksholmarna främst i norra delen.
Våtmarken karaktäriseras av enorma strängflarkkärr. De
största ytorna av denna typ finns i den centrala delen.
Strängflarkkärren kring holmarna utgörs främst av
intermediära lösbottenkärr dominerade av strängstarr,
dystarr och vattenklöver, ofta med ett mycket svagt
utbildat bottenskikt. På Liekovuoma i objektets centrala
del har strängflarkkärren inslag av järnockra. Strängarna
här är frodigare och är ofta bevuxna med björk.
Strängblandmyrar förekommer främst i de centrala och
södra delarna. Bitvis kan rissträngarna vara upp till en
meter höga och ett par meter breda. Topogena kärr
förekommer spritt inom våtmarkskomplexet. Ofta
påträffas fastmattor med glest trädskikt av tall i mosaik
med mjukmattekärr. Mader som finns utmed Ainettijoki
och Lompolojoki utgörs av sumpkärr med dominans av
norrlandsstarr och allmänt med kråkklöver.
Sumpskogar finns spridda inom våtmarken. Dessa utgörs
främst av blandskogar med dominans av gran och björk.
Tervavuoma är sedan tidigare känd för sitt rika fågelliv.
Här häckar flera par av sångsvan, sädgås och trana.

I de gölrika områdena finner man biotoper för storlom,
smålom, kricka, gräsand och knipa. Myrarna är rika på
vadare, bl.a. häckar myrsnäppa, svartsnäppa och
brushane inom objektet. Här finns gott om föda för
rovfåglar som t ex fiskgjuse, ormvråk, fjällvråk och
stenfalk. Spår av bivråkens födosök kan ses i form av
uppgrävda jordgetingbon.
Kulturhistoriska värden
Slåtter: fd slåttermyr.
Torkning av hö: Spår av slåtter finns i form av rester av
hässjor.
Fördämningar och diken: Ett par av tjärnarna inom
våtmarken har under tidigt 1900-tal sänkts för att få
utökade arealer slåttermark.
Fornlämningar och kulturlämningar: I norra delen av
Tervavuoma finns lämningar efter ett samiskt viste, samt
en härd.

Mosaik av öppna och trädbevuxna kärr samt fastmarksholmar med värdefull
naturskog. Foto: Frédéric Forsmark.
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Länsstyrelsens bedömning
Tervavuoma utgör den östra delen av det 26 000 ha stora Ainettivuoma-Tervavuoma-Pellivuomakomplexet som med
sin storlek och orördhet är unikt. Tervavuoma har en av de största sammanhängande av strängflarkkärren i regionen.
Mosaiken av myr och ett stort antal fastmarksholmar bidrar till en mångformighet i landskapet och gör att Tervavuoma
vid första anblicken kanske inte upplevs som en vidsträckt myr, men om man fortsätter sin vandring så inser man
snabbt myrens vidd. På många av holmarna finns värdefull skog. Området har geomorfologiskt intressanta former och
mycket höga ornitologiska värden. Våtmarksområdet är även av visst kulturhistoriskt intresse genom bevarade spår av
slåtterhävd. Stora delar av objektet ingår i naturreservatet Tervavuoma samt i nätverket Natura 2000.

Källor
1. Länsstyrelsen i Norrbottens län. 2004. Våtmarker i Norrbottens län. Rapportnummer 6/2004.
2. Länsstyrelsen i Norrbottens län, 1982. Ainettivuoma - naturinventering. Rapport nr 1982:3.
3. Wedman A och Backe S, 2003. Fågelinventering av Stormyran, Päivävuoma och Teravuoma.
4. SGU. Digital berggrundskarta över Norrbottens län.
5. Länsstyrelsens digitala fornlämningsregister.

Skala 1:200 000
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1012033 X Tjållårape
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Gällivare
I

Totalareal

1 106ha

Areal vatten
Areal skogsmark ovan fj.gräns
Areal skogsmark ned. fj.gräns
varav prod. skogsmark

1 027ha
754ha
79ha
47ha
0ha
0ha

Myrtyper
Rikkärr
Topogent kärr
Blandmyr av palstyp
Strängflarkkärr

Strängblandmyr
Mosaikblandmyr och öblandmyr
Mad

Beskrivning av området
I dalsänkan mellan Nupakte och Tjållårah på västra sidan
av den stora sjön Nujaure i naturreservatet Sjaunja ligger
det långsträckta våtmarksområdet Tjållårape. I objektet
som omges av fjälltoppar med en höjd upp mot 850 meter
över havet finns ett flertal sjöar, däribland
Guorbavarddujärvi, Collarjärvi och Nujaure. Våtmarken
avvattnas mot väster och mot öster via den vattendelare
som ligger vid Collarjärvi. Berggrunden utgörs av
monzonit och granit.
Strängblandmyrar intar den största arealen i objektet. I
dessa finns allt från fattiga till intermediära
lösbottenflarkar där den fattiga typen dominerar.
Rundstarr tillsammans med sjöfräken är vanliga. Mindre
områden av intermediär karaktär förekommer och här
uppträder rikligt med röd skorpionmossa medan
käppkrokmossa förekommer mer sällsynt.
Mossesträngarna är höga och bevuxna med dvärgbjörk
tillsammans hjortron, nordkråkbär och väggmossa. Den
rödlistade myrmurklingen har hittats i objektets centrala
del.
Från västra sidan av Nujaure utbreder sig ett stort
palsområde. Palsarna utgörs av några meter höga kullar
med gles risvegetation omgivna av olika kärrtyper och
vattenfyllda partier vilket skapar ett mosaikartat
miniatyrlandskap. Här finner man växter med högt
varierande ståndortskrav som växer nära inpå varandra.
Palsarnas karaktärsart är enbjörnmossa tillsammans med
de vanliga arterna nordkråkbär, hjortron, rosling och
dvärgbjörk. I anslutning till palskullarna finns stora
vattensamlingar - palskar, kollapsade palsar och närmast
palskanten finns en smal vattensamling, palslagg.

Här dominerar ängsull tillsammans med norrlandstarr.
Flera av palskullarna är starkt uppspruckna i polygoner
och kalvar ner i karen.
Stora områden med fuktig rished sträcker sig utmed
Njupaktes sluttningar samt i anslutning till
Guorbavarddaujärvi i Tjållårapes västra del.
Vegetationen karaktäriseras av mer än knähöga buskage
av ripvide, lappvide och dvärgbjörk. Även öppna
risartade fukthedar förekommer. Längs vattendragen
växer täta videsnår som i vissa lägen övergår i
lövsumpskog. Fjällvråk, lappsparv, enkelbeckasin,
brushane och ängspiplärka är exempel på fågelarter som
ses här.
Kulturhistoriska värden
En gammal led sträcker sig väster om Nujaure i nordsydlig riktning.

Uppsprickande pals med palsgölar. Foto: Sture Westerberg.
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Länsstyrelsens bedömning
Tjållårapes stora variation av myrtyper och den småskaliga mosaik som bildas av palsarna skapar en rik miljö för
växter och djur, framför allt vadare. Palsområdet är ett av de större i regionen. Våtmarken ingår i naturreservatet
Sjaunja, nätverket Natura 2000 samt i världsarvet Laponia.

Källor
1. Länsstyrelsen i Norrbottens län. 2004. Våtmarker i Norrbottens län. Rapportnummer 6/2004.
2. SGU. Digital berggrundskarta över Norrbottens län.

Skala 1:100 000
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1012053 Unnasenlevä
Kommun
Myrregion

Pajala
H

Totalareal

914ha

Areal land
varav myr

913ha
690ha

Areal vatten
Areal skogsmark ovan fj.gräns
Areal skogsmark ned. fj.gräns
varav prod. skogsmark

1ha
0ha
181ha
176ha

Myrtyper
Rikkärr
Topogent kärr
Nordlig mosse
Strängflarkkärr

Strängblandmyr
Mosaikblandmyr och öblandmyr
Mad

Beskrivning av området
Unnasenlevä är en stor och långsträckt myr som ligger
mellan Tärendö och Männikö. Objektet ligger i det flacka
landskap som på södra sidan av Kalix älv intas av stora
våtmarker med omgivande fastmarksskogar. Myren följer
den av inlandsisen rådande riktningen. Avvattningen sker
mot sydost via Onttojoki ner till Kalix älv. Berggrunden
domineras av Linagranit med inslag av sura vulkaniter.
Våtmarken genomkorsas av en mycket gammal
rullstensås som klarat den senaste nedisningen. I objektet
ingår en del fastmarksholmar, huvuddelen av dessa är
starkt påverkade av modernt skogsbruk.
Stora välutbildade strängflarkkärr är den våtmarkstyp
som dominerar Unnasenlevä. Arter som trivs här är
tuvull, trådstarr, dvärgbjörk och rosling. Ofta finns ett
trädskikt av tall på strängarna. De enorma flarkarna har
utbildade brunmossemjukmattor med en genomgående
fattig vegetation. Dominerar gör kärrkrokmossa med ett
fältskikt av dystarr, kallgräs, vattenklöver och
kråkklöver. Små intermediära ytor förekommer där
guldskedmossa, kärrkrokmossa och käppkrokmossa trivs.
Vid en av dessa jätteflarkar med mjukmattekaraktär
hittades den för landet mycket sällsynta taigakrokmossan.

Vid fastmarkskanterna uppträder topogena fastmattekärr
där trådstarr dominerar tillsammans med strängstarr,
sjöfräken och kallgräs. Längs med Onttojoki finns en
bred mad som tidigare har slåttrats. Numer domineras
vegetationen av viden med öppna ytor med
norrlandsstarr, sjöfräken och flaskstarr. Söder om maden
finns en mindre mosse med ristuveplan av
rostvitmossetyp. Den stora och blöta myren hyser ett stort
antal olika fågelarter som trivs på de stora och blöta
flarkarna. Exempel på arter som ses på myren är: trana,
brushane, dvärgbeckasin, svart- och myrsnäppa samt
varfågel och blå kärrhök.
Kulturhistoriska värden
Slåtter: fd slåttermyr
Byggnader: På myren finns bevarade lador som använts
vid myrslåttern.

Stora öppna flarkar är karaktäristiskt för Unnasenlevä. Foto: Sture
Westerberg.
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Länsstyrelsens bedömning
Unnasenlevä är ett relativt stort, orört och mångformigt våtmarkskomplex där flera våtmarkstyper, vegetationstyper
och morfologiska strukturer finns representerade. Mest karaktäristiska för myren är de stora välutbildade
strängflarkkärren. Närheten till Kalix älv och det varierade landskapet med en mosaik av myrmark, fastmark och
bäckmiljöer ger goda förutsättningar för ett rikt och mångformigt djurliv. Taigakrokmossa, käppkrokmossa och missne
växer på myren som också har höga ornitologiska värden. En mycket gammal åsformation genom myren gör den
intressant ur ett geomorfologiskt perspektiv. Myren är även av visst kulturhistoriskt intresse genom bevarade lador
som visar på tidigare myrslåtter.

Källor
1. Länsstyrelsen i Norrbottens län. 2004. Våtmarker i Norrbottens län. Rapportnummer 6/2004.
2. SGU. Digital berggrundskarta över Norrbottens län.
3. Länsstyrelsens digitala fornlämningsregister.
4. Skogsvårdsstyrelsen i Luleå. 1999. Sumpskogsinventering.

Skala 1:50 000
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1012048 Vasikkavuoma
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Pajala
H

Totalareal

247ha

245ha
226ha

Areal vatten
Areal skogsmark ovan fj.gräns
Areal skogsmark ned. fj.gräns
varav prod. skogsmark

2ha
0ha
18ha
11ha

Myrtyper
Rikkärr
Mad

Topogent kärr
Strängflarkkärr

Beskrivning av området
Sju kilometer väster om Pajala ligger slåttermyren
Vasikkavuoma. Myren ligger utsträckt längs vattendraget
Vasikkajoki som avvattnar myren norrut till Torneälven.
Vasikkavuoma utgörs av mader och topogena kärr där
sjöfräken och strängstarr dominerar. Den årligt
återkommande översilningen ger myren en speciell
sammansättning av mossor. Totalt finns minst 50 olika
kärlväxter. Kalkkrävande orkidéer som sumpnycklar,
ängsnycklar och blodnycklar vittnar om att det i
berggrunden finns rika bergarter som kalksten och
skiffer. Flera starrarter är viktiga slåtterväxter, men
värdefullast är frodig och kraftig sjöfräken. Andra mer
iögonfallande växter är den gula myrbräckan, den rosa
nordspiran och den vita slåtterblomman. Här finns även
den fridlysta käppkrokmossan som trivs i järnhaltigt
vatten.
Myren är viktig både som rastplats och häckningsområde
för många fåglar, däribland tranor, vadare och sjöfåglar.
Under maj månad hörs här en intensiv vadarkör. Här
finns även ett högt fågeltorn från vilket man kan få se
rödbena, svartsnäppa, brushane, dvärgbeckasin, småspov
och myrsnäppa. Den som har tur kan få se rovfåglar som
blå kärrhök, brun kärrhök, jorduggla, lappuggla och
pilgrimsfalk söka föda över myren.

Efter ett hävduppehåll på ca 20 år, började man på 1980talet slå en mindre del av myren. 1996 inleddes en
restaurering av myren och sedan Vasikkavuoma blev
naturreservat 1999 har även ladorna restaurerats.
Slåtter: Aktiv slåtter på ca 40 hektar av myren.
Byggnader: Ett 80-tal lador finns på myren. I anslutning
till myren finns även en restaurerad slåtterkoja.
Torkning av hö: Hässjor används vid slåttern.
Fördämningar och diken: Något utpräglat damm- eller
silängsbruk verkar inte ha förekommit på Vasikkavuoma.
Däremot har man provat sig fram med små sildiken och
dämmen. Längs bäcken finns ett antal olika restaurerade
dämningsanordningar. Även Vasikkajoki har rensats i
samband med restaureringen av myren.

Kulturhistoriska värden
Vasikkavuoma slåttermyr har utnyttjats för foderfångst
under lång tid. Myren slogs redan på 1700-talet och har
sedan hävdats ända in på 1960-talet. Genom området
rinner Vasikkajoki. Bäcken nyttjades för att dämma över
myren och på så sätt öka avkastningen. Fräkenhöet är än
idag ett begärligt foder, främst för renar. De första
ladorna byggdes på 1800-talet, troligen för att hindra
renarna från att äta upp höet under vintern. I mitten av
1950-talet fanns ca 200 lador på Vasikkavuoma.

Vy över slåttermyren Vasikkavuoma med alla dess lador. Foto: Frédéric
Forsmark.
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Länsstyrelsens bedömning
Vasikkavuoma utgör en liten spillra av en naturtyp som tidigare var mycket vanlig i norra Europa. Myren utgör
troligen den i dag största sammanhängande hävdade slåttermyr som finns i Norden. Myren är ett levande dokument på
historisk markanvändning så att människor kan få en bild av levnadsbetingelserna i övre Tornedalen och myrslåtterns
utbredda betydelse för hela Norrland. Detta ger myren ett mycket högt kulturhistoriskt värde. Områdets höga
naturvärden utgörs av det hävdgynnade växtsamhället. De arter och typiska organismgrupper som är beroende av
myrslåtter har funnit en hemvist här. Många av de värden som finns här är beroende av en fortsatt hävd av myren.
Förutom rara växtarter finns här ett stort antal insekter, fåglar och däggdjur, de flesta av dessa gynnas av fortsatt hävd.
Ladorna på myren bidrar till att öka både natur- och kulturvärdena.
Största delen av Vasikkavuoma är idag skyddad som naturreservat. Reservatet ingår även i nätverket Natura 2000.

Källor
1. Länsstyrelsen i Norrbottens län, Naturliga slåtter och betesmarker i Norrbottens län, Rapportserie 1991:7.
2. Länsstyrelsen i Norrbottens län. 1999. Naturreservatet Vasikkavvuoma. Beslut och skötselplan.
3. Länsstyrelsen i Norrbottens län. 2004. Våtmarker i Norrbottens län. Rapportnummer 6/2004.
4. Länsstyrelsen i Norrbottens län. 2001-2005. Åtgärdsplaner för bevarande av odlingslandskapets biologiska
mångfald och kulturmiljövärden i slåtter- och betesmarker.
5. Länsstyrelsen i Norrbottens och Västerbottens län. 2004. Vasikkavuoma - mer än bara en myr. Norrbruk 2004:5.
6. SGU. Digital berggrundskarta över Norrbottens län.

Skala 1:30 000
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1012018 Veddek
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Arjeplog
F

Totalareal

1 666ha

Areal vatten
Areal skogsmark ovan fj.gräns
Areal skogsmark ned. fj.gräns
varav prod. skogsmark

1 651ha
1 503ha
15ha
100ha
0ha
0ha

Myrtyper
Strängblandmyr
Mosaikblandmyr och öblandmyr

Topogent kärr
Soligent kärr

Beskrivning av området
På östra sidan av Laisälven 20 km söder om Laisvall
ligger tre större våtmarker; Bävermyran, Stuorape och
Flarkmyran. Dessa bildar tillsammans objektet Veddek.
Uppe på bergsplatån cirka 600 möh breder soligena- och
topogena kärr, med inslag av strängblandmyr ut sig.
Våtmarkerna avvattnas till Hammarträsket och till
Laisälven. Landskapet omges av ett fjällnära
skogslandskap som i stort sett är opåverkat. Här finns
även örtrika stråk och rikkärr.
Större delen av Bävermyran utgörs av soligena kärr med
rikkärrsvegetation. Strängstarr och flaskstarr förekommer
rikligt medan myrstarr uppträder mer sällsynt. Täta stråk
med rip- och lappvide uppträder på vissa platser
tillsammans med tråd-, sträng- och flaskstarr. Vid myrens
nedre, nordvästra sida finns ett mindre rikkärr där ett
källdråg påverkar kärret med översilning. Här uppträder
rikligt med späd skorpionmossa, trekantig svanmossa
tillsammans med enstaka skott av nordtuffmossa. På
mindre ytor växer rikligt med långskaftad svanmossa.
Bäcken från Bävermyran är djupt nedskuren i morän och
berg och på vissa ställen där fjällskiffer kommer i dagen
bildas små kanjoner.
Vegetationen på Flarkmyran är även den rik med arter
som purpurvitmossa och flaskstarr. Myren utgörs till
största delen av topogena och soligena kärr. I sydvästra
delen finns ett större backkärr med öppna risdominerande
fastmattor. Källpåverkade stråk översilar vegetationen
där ripvide dominerar tillsammans med hundstarr. I
bottenskiktet växer purpurvitmossa med enstaka skott av
kärrlobmossa. Övriga arter i det örtrika området är
ullvide, svarthö, fjällvårbrodd, kärrfibbla och fjällskära.
Ett större slukhål uppträder på gränsen mellan backkärret
och det soligena kärret.

Stuorape som ligger på grantiberggrund har en betydligt
fattigare flora. Soligena kärr med inslag av
fastmarksholmar dominerar. Slåtter har förekommit och i
anslutning till ett djupt sildike med fastmattegolv växer
arter som svartfryle, lapptåtel, fjällven och Kung Karls
spira. I sydöstra delen finns ett mindre backkärr.
Kulturhistoriska värden
Slåtter: fd slåttermyr.
Byggnader: Slåtter har bedrivits på myren vilket spår i
form av förfallna lador visar. En ny jaktkåta finns i övre
delen av myren. I kåtan fanns flera liar och annat som har
använts i samband med slåttern.
Torkning av hö: På myren finns även rester efter hässjor
Fördämningar och diken: Sildiken visar att myren
periodvis har varit överdämd.

Veddek ligger uppe på en bergsplatå där topogena kärr omges av
urskogsartade skogar. Foto: Frédéric Forsmark.
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Länsstyrelsens bedömning
Veddek hyser en stor variation av våtmarkstyper där soligena kärr utgör en ovanligt stor andel. Berggrundens innehåll
av kalk har gett upphov till en intressant rikkärrsvegetation vilket tillsammans med avsaknaden av ingrepp ger Veddek
mycket höga naturvärden. Det fjällnära läget med inslag av fjällhedsvegetation ger området dess speciella karaktär.
Det omgivande skogslandskapet är naturskönt med gamla granskogar med rik högörtsvegetation. Våtmarksområdet är
även av kulturhistoriskt intresse genom bevarade spår av sildiken, lador och hässjor som visar på tidigare slåtterhävd.
Den största delen av objektet ingår i naturreservatet Laisdalens fjällursskog samt i nätverket Natura 2000.

Källor
1. Länsstyrelsen i Norrbottens län. 2004. Våtmarker i Norrbottens län. Rapportnummer 6/2004.
2. SGU. Digital berggrundskarta över Norrbottens län.

Skala 1:100 000
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1012006 Veittivuoma
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Haparanda
E

Totalareal

2 286ha

Areal vatten
Areal skogsmark ovan fj.gräns
Areal skogsmark ned. fj.gräns
varav prod. skogsmark

2 278ha
1 766ha
8ha
0ha
485ha
432ha

Myrtyper
Strängblandmyr
Mosaikblandmyr och öblandmyr
Mad

Topogent kärr
Nordlig mosse
Strängflarkkärr

Beskrivning av området
Objektet Veittivuoma ligger nio kilometer väster om
Karungi, inklämt mellan landsvägar i både norr och
söder. Genom landskapet rinner Keräsjoki som avvattner
objektet ner i Torne älv. I den sydvästra delen ligger de
två sänkta sjöarna Ruonajärvi och Alanen Kalajärvi.
Berggrunden består öster om Keräsjoki av diorit och
granodiorit och väster om av granit. På berget Vetisvaara
i öster förekommer smärre kalkstensförekomster. I norra
delen av objektet, på Haavistonmaa, finns en större
fastmarksholme som delvis är avverkad.
De öppna kärren ger Veittivuoma dess karaktär. Fattiga
mjukmattekärr med omväxlande tuvull och flaskstarr
uppträder i mosaik med ristuvemossar av nordlig typ.
Nedanför berget Veitsivaara pressas minerogent vatten ut
på myren. Här bildas källdråg med intermediär
fastmattevegetation dominerad av flaskstarr, vattenklöver
och blåtåtel samt rikligt av myggblomster. Bottenskiktet
domineras av brunmossor som t ex blek skedmossa,
piprensarmossa och blodskedmossa.
Välutvecklade strängflarkkärr förekommer i centrala och
västra delen. Dessa kännetecknas av lösbottenflarkar med
järnockra och i de flarkar som har permanent vatten
växer bl a dvärgnäckros och fjälligelknopp. Strängarna är
av blåtåteldominerad fastmatta med bl a björnbrodd,
dvärglummer, Jungfru Marie- och ängsnycklar.
De sänkta sjöarnas vattenytor är helt täckta av vegetation.
Lövrika sumpskogar finner man främst i väster längs
Keräsjoki, samt ett stråk söder om Haavistonmaa. Väster
om Keräsjoki finns en välutvecklad strängblandmyr där
ristuvestängarna bildar ett rutmönster.

För att få mer slåttermark har även den tidigare sjön
Ruonajärvi sänkts.
Slåtter: fd slåttermyr.
Byggnader: På myren finns rester efter lador.
Fördämningar och diken: Keräsjoki som rinner genom
området har rätas ut under 1900-talet för att man skulle få
mer slåttermarker. Som en följd av detta har
lövdominerad skog vuxit upp längs bäcken. I de södra
delarna av våtmarken finns enstaka diken som är gjorda
efter 1980.
Gammal åker: På båda sidor om Keräsjoki finns gammal
igenväxande åkermark efter myrodlingar.
Fornlämningar: I området finns lämningar efter två
gårdstomter, ett torp, fossil åkermark, samt en
minnessten.

Kulturhistoriska värden
I området kring Keräsjoki har man tidigare brukat
markerna för slåtter och myrodling vilket igenväxande
myrodlingar och rester efter lador är tydliga tecken på.

Topogena kärr dominerar Veittivuoma. Foto: Robert Sandberg.
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Länsstyrelsens bedömning
Veittivuoma har höga naturvärden genom sin orördhet, storlek och mångfald av våtmarkstyper. De blöta myrtyperna
och sänkta sjöarna ger förutsättningar för ett rikt fågelliv. De stora, öppna och orörda mjukmattekärren är typiska för
regionen. Vid Veitsivaara skapar källpåverkan intressanta vegetationstyper. De lövrika strandskogarna längs med
Keräsjokki utgör en fristad för djur, växter och fåglar. Under vintertid förflyttar sig uttern längs vattendragen.
Våtmarksområdet är även kulturhistoriskt intressant genom bevarade spår av äldre tiders odlingsföretag och
småbrukar-torpbebyggelse.

Källor
1. Länsstyrelsen i Norrbottens län, 1981. Kaartivuoma-Keräsjänkkä-Veittivuoma. Naturinventering. Rapport nr
1981:15.
2. Länsstyrelsen i Norrbottens län. 2004. Våtmarker i Norrbottens län. Rapportnummer 6/2004.
3. SGU. Digital berggrundskarta över Norrbottens län.
4. Fromm, E. 1965. Beskrivning till jordartskarta över Norrbottens län nedanför Lappmarksgränsen. SGU Ser Ca Nr
39.
5. Länsstyrelsens digitala fornlämningsregister.

Skala 1:100 000
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1012005 Vesijänkkä
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Haparanda
E

Totalareal

2 124ha

Areal vatten
Areal skogsmark ovan fj.gräns
Areal skogsmark ned. fj.gräns
varav prod. skogsmark

2 119ha
1 526ha
5ha
0ha
583ha
548ha

Myrtyper
Strängblandmyr
Mosaikblandmyr och öblandmyr
Strängflarkkärr

Topogent kärr
Nordlig mosse

Beskrivning av området
Vesijänkkä är ett sammanslaget våtmarkskomplex där
myrarna Vesijänkkä och Alanen Haukijänkkä ingår.
Objektet som genomkorsas av en landsväg ligger fem km
väster om Kukkula i Haparanda kommun. Större delen av
området består av äldre gnejser och i norr går ett stråk
med gabbro och grönsten medan den nordöstra delen
utgörs av diorit. En betydande andel av objektet utgörs av
fastmarksholmar, i regel hårt påverkade av skogsbruk.
De myrtyper som utmärker sig på Vesijänkkä är
strängflarkkärren som utgörs av tätt liggande
fastmattesträngar med stora lösbottenytor mellan
strängarna. Vegetationen är mestadels fattig men små
intermediära områden förekommer. Vitstarr och dystarr
dominerar i lösbottnarna medan trådstarr, blåtåtel,
vattenklöver och sotvitmossa bygger upp strängarna.
Topogena fastmattekärr utgör en vanlig myrtyp i
objektet. Även här är trådstarr, tuvsäv och vattenklöver
framträdande fältskiktsarter, medan sotvitmossa ofta
dominerar bottenskiktet. I centrala delen söder om vägen
finns ett område av rikkärrskaraktär, här finner man bl a
orkidén lappnycklar. Vid en av de små tjärnarna finns en
välutbildad mosse av mjukmattehöljor.
Strängblandmyrar förekommer i mindre omfattning. Här
domineras öppna ristuvesträngar av hjortron och
rostvitmossa. I de mellanliggande mjukmattorna växer
flaggvitmossa, tuvull och flaskstarr. På båda sidor av
vägen förekommer lövrika sumpskogar där man bl a
hittar bollvitmossa och enstaka granlågor med ullticka.
I södra delen finns två små fågelrika tjärnar där smålom,
gråtrut, skrattmås och dvärgmås hittat lämpliga
häckningsbiotoper.

som till viss del fortfarande brukas. De förhistoriska
lämningarna efter bl a bosättning visar på att det funnits
en mycket långvarig mänsklig aktivitet i området.
Slåtter: fd slåttermyr.
Byggnad: I våtmarken finns lador kvar.
Torkning av hö: På Alanen Haukijänkkä finns även spår
av hässjor.
Torvbrytning: I norra delen av området, öster om
Rovavaara, finns lämningar efter äldre torvtäkt med
grävda diken och torvgropar.
Gammal åker: I södra delen vid bl a Pitkäjärvi finns
myrodlingar, som till viss del fortfarande brukas.
Fornlämningar och kulturlämningar: I området finns
lämningar bl.a. efter en boplatsvall, en boplatsgrop, tre
boplatsgropar i klapper, en stensättning, en kolbotten,
samt en husgrund.

Kulturhistoriska värden
Våtmarksområdet har varit viktiga slåttermarker för
omgivande byar vilket bevarade hölador, rester efter
hässjor och myrodlingar vittnar om. I södra delen av

Vy över ett större topogent kärr vid Koijuvaaranjänkkä i objektets östra del.
Foto: Robert Sandberg.
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Länsstyrelsens bedömning
Objektet Vesijänkkä utgör ett av kustregionens största och till stora delar orört myrkomplex. Här finns mångformiga
och för regionen representativa myrtyper med bl a strängflarkkärr, öppna kärr, mossepartier och tjärnar. Området har
ett högt värde för fågellivet. Våtmarksområdet är även kulturhistoriskt intressant genom bevarade spår av odling,
torvbrytning samt forntida bosättning.

Källor
1. Lahti, R. 1991. Naturinventering av avrinningsområdet för sjön Pitkäjärvi och bäcken Majavanoja i Haparanda
kommun. Stockholms Universitet, Biologisk-geovetenskapliga utbildningslinjen.
2. Lahti, R. 1994. Naturinventering i Haparanda kommun. Fåglar i Norrbotten. Årgång 13, Nr 2 : 42-45.
3. Länsstyrelsen i Norrbottens län. 2004. Våtmarker i Norrbottens län. Rapportnummer 6/2004.
4. Ericson, L. Wallentinus, H-G. 1979. Sea-shore vegetation around the Gulf of Bothnia. Guide for the International
Society for Vegetation Science. Walenberghia Vol.5.
5. SGU. Digital berggrundskarta över Norrbottens län.
6. Länsstyrelsens digitala fornlämningsregister

Skala 1:100 000
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1012036 Vettasjoki
Kommun
Myrregion

Gällivare
H

Totalareal

2ha

Areal land
varav myr

2ha
2ha

Areal vatten
Areal skogsmark ovan fj.gräns
Areal skogsmark ned. fj.gräns
varav prod. skogsmark

0ha
0ha
0ha
0ha

Myrtyper
Soligent kärr

Beskrivning av området
I väglöst land, 14 km nordväst om Nilivaara, ligger på
södra sluttningen av Rovavaara en mindre slåttermyr,
Vettasjoki. Berggrunden i området består uteslutande av
Linagranit.
Vegetationstypen är en fuktäng av fräken-starrtyp och där
den pågående hävden gynnar tillväxt av fräken. Den
pågående slåttern gynnar också ett rikt insekts- och
fågelliv. Floran är gynnad av den naturliga översilningen
samt av de utlagda sildikena. Här finns rika bestånd av
sjöfräken, kärrspira, vattenklöver och kråkklöver.

Kulturhistoriska värden
Vettasjoki är en gammal slåttermyr som restaurerats
under fem år med start 1999. Såväl myren med dess
sildiken som den slåtterkoja som finns i anslutning till
myren har restaurerats.
Slåtter: fd slåttermyr med aktiv slåtter på drygt 2 ha.
Byggnader: En slåtterkoja finns i anslutning till myren.
Torkning av hö: Höet hässjas enligt lokal tradition.
Fördämningar och diken: Bevarade sildiken finns kvar.

Vettasjoki är en av få våtmarker i Norrbotten där man fortfarande bedriver
myrslåtter. Foto: Sara Borgström.
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Länsstyrelsens bedömning
Vettasjoki är en av få myrar i Norrbottens län där man fortfarande bedriver en aktiv slåtterhävd. Detta gör Vettasjoki
till en kulturhistoriskt intressant myr, där den unika hävdformen även skapar ett gynnsam biotop för ett rikt växt- och
djurliv. Ett formellt skydd för myren kan säkerställa att hävden fortsätter så att områdets natur- och kulturvärden inte
går förlorade.

Källor
1. Jordbruksverkets miljöersättningar
2. SGU. Digital berggrundskarta över Norrbottens län.

Skala 1:10 000
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1012094 Viiksenvuoma
Kommun
Myrregion

Pajala
H

Totalareal

4ha

Areal land
varav myr

4ha
5ha

Areal vatten
Areal skogsmark ovan fj.gräns
Areal skogsmark ned. fj.gräns
varav prod. skogsmark

0ha
0ha
0ha
0ha

Myrtyper
Mad

Beskrivning av området
Viiksenvuoma ligger fem km öster om Muodoslompolo i
norra delen av Pajala kommun. Här vid den stora maden
som ansluter det vattendrag som rinner ner i Naankijärvi
ligger en vacker slåttrad våtmark. Viiksenvuoma utgör
bara en liten del av ett större våtmarkskomplex som
generellt har en relativt hög påverkansgrad och saknar
aktiv hävd. Berggrunden består uteslutande av
Linagranit.
Växtligheten inom översvämningsområdet utgörs främst
av flaskstarr, sjöfräken, vattenklöver, strängstarr och
sumpstarr. Andra arter som förekommer är rosling,
kärrdunört, kärrsilja, ängsull, kärrspira , topplösa och
kabbeleka.

Regelbunden översvämning av maden samt slåtter bidrar
starkt till ett rikt fågelliv.
Kulturhistoriska värden
Viiksenvuoma är en stor, öppen slåttermyr med enstaka
gamla lador och hässjor. Delar av myren slås med lie, och
höet hässjas. Den idag obrukade delen slogs fram till
1960-talet.
Slåtter: Slåttermyr med aktiv slåtter på drygt 4 hektar av
myren.
Byggnader: På myren finns enstaka bevarade lador.
Torkning av hö: På myren finns enstaka bevarade
hässjor.
Fördämningar och diken: Genom myren går en bäck som
tidigare varit uppdämd, eventuellt finns rester av
dämningsanläggningen kvar.

Höet hänger på tork i kvällssolen. Lien och räfsan väntar på fortsatt
slåtterarbete i morgon. Foto: Robert Sandberg.
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Länsstyrelsens bedömning
Viiksenvuoma har mycket höga kulturhistoriska värden genom att den utgör en av få myrar i Norrbotten som
fortfarande hävdas. Här bedrivs ännu idag hävd i form av lieslåtter. Här finns också bevarade lador och hässjor.
Översvämningar av området och den pågående slåttern skapar även förutsättningar till ett rikt växt- och fågelliv.

Källor
1. Länsstyrelsen i Norrbottens län, Naturliga slåtter och betesmarker i Norrbottens län, Rapportserie 1991:7.
2. Länsstyrelsen i Norrbottens län. 2004. Våtmarker i Norrbottens län. Rapportnummer 6/2004.
3. Jordbruksverkets miljöersättningar.
4. SGU. Digital berggrundskarta över Norrbottens län.

Skala 1:10 000
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1012045 Vännijänkkä
Kommun
Myrregion

Pajala
H

Totalareal

9 252ha

Areal land
varav myr

9 082ha
7 048ha

Areal vatten
Areal skogsmark ovan fj.gräns
Areal skogsmark ned. fj.gräns
varav prod. skogsmark

170ha
0ha
1 952ha
1 806ha

Myrtyper
Rikkärr
Topogent kärr
Soligent kärr
Mad

Strängblandmyr
Mosaikblandmyr och öblandmyr
Nordlig mosse
Strängflarkkärr

Beskrivning av området
Mellan Pajala och Kaunisvaara hittar vi ett av länets
största områden med järnockra och rikkärr. Här ligger
Vännijänkkä, ett vidsträckt myrområde med en otrolig
mosaik av myrtyper, fastmarksholmar, sumpskogar och
vattendrag. Den basiska berggrunden i området har inslag
av kalkrika bergarter. I närheten finns också en stor
järnmalmsförekomst.
Myrarna är utbildade som rikkärr där man hittar
kalkälskande arter som svartknoppmossa, nordtuffmossa,
gräsull, lappnycklar och tagelstarr. På Jupukkavuoma
förekommer den mycket sällsynta kärröksvampen. Här
finns även artrika skogskärr med orkidéerna guckusko
och tvåblad samt den vårblommande busken tibast. I de
bäcknära gransumpskogarna vid Tervajoki växer
strutbräken, fjällnässla samt rika bestånd av röd
trolldruva och norna. På grova granlågor finns
brandticka. Här kan man också finna den sällsynta,
mystiska orkidén skogsfru. Bladvass förekommer rikligt
ute på myrflaken och på magrare marker hjortron, rosling
och skvattram. Flera källor rinner fram på myren och
bildar rostbrun järnockra. I järnockrakällorna trivs den
gula myrbräckan och käppkrokmossan bildar enorma
bestånd i de rostiga områdena, båda hotade och
skyddsvärda arter.
Vännijänkkä utgör ett stort och fågelrikt myrlandskap.
Här finns flera arter vadare som svartsnäppa, brushane
och grönbena. I myrgölarna trivs sångsvanar, sädgäss och
änder. Lågt över myren glider den blå kärrhöken och
under sorkrika år även jord- och lappuggla.

Hässjestänger, lador och spår av gamla diken finns på
många platser. För att skapa mer slåttermarker har en del
av sjöarna i området sänkts.
Slåtter: fd slåttermyr
Byggnader: I de täta videbuskagen längs Kaunisjoki står
gamla lador kvar.
Torkning av hö: På myren finns även rester efter hässjor.
Fördämningar och diken: I samband med myrslåttern har
sildiken grävts och överledningar dragits i vissa delar.
Gammal åker: Myrodlingar med angränsande dikningar
finns dels väster om Kaunisvaara och Sahavaara och på
Ruotovuomas västra sida.
Fornlämningar och kulturlämningar: Vid Kaunisjoki,
öster om Jylkymaanvuoma finns en fångstgrop, samt en
tjärdal.

Kulturhistoriska värden
Myren har nyttjats för myrslåtter i gamla tider. Bönderna
har också dikat och styrt vattnet för att öka produktionen
av myrhö, främst starr och fräken.

Vy över trädbevuxna strängar på Salmivuoma i objektets västra del. Foto:
Frédéric Forsmark.
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Länsstyrelsens bedömning
Vännijänkkä är ett variationsrikt och mångformigt skog-myr-komplex där stora delar utgörs av rikkärr. Här finns
hotade och sällsynta naturtyper med rik fauna och flora. Rikkärren i det stora våtmarkslandskapet i den här delen av
Norrbotten är unika för hela landet. Variationen med stora flarkar och flarkgölar skapar intressanta miljöer även för
fågellivet.
Vännijänkkä har mycket höga naturvärden och innehåller ett flertal biotoper för rödlistade arter som t.ex. myrbräcka,
käppkrokmossa och finnmyrten. Objektets artrikedom, storlek och mångformighet ligger till grund för att området i sin
helhet bör få ett långsiktigt skydd. Delar av området ingår i naturreservatet Vännijänkkä. Våtmarksområdet är även av
visst kulturhistoriskt intresse genom bevarade spår av tidigare slåtterhävd.
Naturreservatet Vännijänkkä utgör en mindre del av objektets södra del. Myren angränsar även naturreservatet

Källor
1. Länsstyrelsen i Norrbottens län. 2004. Våtmarker i Norrbottens län. Rapportnummer 6/2004.
2. Länsstyrelsen i Norrbotten län. 1990. Tervajokiområdet, Naturinventering.
3. Länsstyrelsen i Norrbottens län. Beskrivningar till områden av riksintresse för naturvård.
4. Elveland, J. 1985. Torvinventering i östra Norrbotten. Länsstyrelsen i Norrbottens län, Opublicerad rapport. 1985.
5. SGU. Digital berggrundskarta över Norrbottens län.
6. Länsstyrelsens digitala fornlämningsregister.

Skala 1:200 000

317

1012054 Ylikoanvuoma
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Pajala
H

Totalareal

Areal vatten
Areal skogsmark ovan fj.gräns
Areal skogsmark ned. fj.gräns
varav prod. skogsmark

3 108ha

3 083ha
2 146ha
25ha
0ha
930ha
912ha

Myrtyper
Rikkärr
Topogent kärr
Soligent kärr
Mad

Strängblandmyr
Mosaikblandmyr och öblandmyr
Nordlig mosse
Strängflarkkärr

Beskrivning av området
Objektet ligger i det flacka och myrrika landskapet
mellan Tärendöälven och Kalixälven ca 20 km nordväst
om Tärendö. Huvuddelen av objektet avvattnas av
Jukkasjoki som slutligen mynnar i Tärendöälvens nedre
del. Berggrunden i området utgörs huvudsakligen av
granit, kvartsit och skiffer. Myren har en betydande andel
fastmarksholmar som i likhet med den omgivande
fastmarken utgörs av barrskog som i hög grad är präglad
av modernt skogsbruk.
Utmärkande för Ylikoanvuoma är att det är en
mosaikartad och extremt blöt myr där strängflarkkärr
utgör den dominerande våtmarkstypen med stora
sammanhängande ytor. Fastmattesträngarna är vanligen
öppna med trådstarr, tuvsäv eller blåtåtel samt klubb-,
sot- eller purpurvitmossa. Flarkarna utgörs till största
delen av fattiga till intermediära lösbottnar med strängoch dystarr. I objektets sydvästra del förekommer ett
område med rikkärrsvegetation, här förekommer de
rödlistade arterna käppkrokmossa och myrstarr.
Topogena kärr förekommer spritt i objektet. Öppna till
glest bevuxna, intermediära fastmattor utgör de
vanligaste typerna. I objektets sydligaste del finns en
större järnockrakälla omgiven av källvegetation med
talrik förekomst av den rödlistade myrbräckan. Väster om
Nenämaa finns en stor, djup kallkälla med kärrkrokmossa
som dominerande art. I anslutning till vattendragen finns
vida mader, den största omger bäcken Jukkasjoki som
rinner centralt i objektet. De blöta maderna domineras av
sjöfräken. Strängstarr, kråkklöver, vattenklöver och
slåtterblomma är andra vanliga arter. På en mindre mad i
objektets södra del bedrivs fortfarande aktiv hävd.
Fågellivet är mycket rikt i den blöta och mosaikartade
myren. Här häckar gluttsnäppa, dvärgbeckasin,
svartsnäppa, samt kricka, trana och sångsvan.

Bland rovfåglarna förekommer fjällvråk, fiskgjuse och
pilgrimsfalk.
Kulturhistoriska värden
Ylikoanvuoma är en gammal slåttermyr där det
fortfarande bedrivs slåtter inom ett mindre skifte cirka
1,5 km norr om Männikkö. Två timrade lador med
brädtak står på denna del av myren. I ladorna ligger
hässjevirke som används vid slåttern.
Slåtter: Slåttermyr med aktiv slåtter på en liten del av
myren.
Byggnader: På myren finns ett flertal lador bevarade.
Invid den hävdade delen av myren har en ny slåtterkoja
nyligen uppförts. Kojan används vid de slåtterdagar som
intresseföreningen anordnar.
Torkning av hö: Höet hässjas på hässjor på den del av
myren som fortfarande slås.

I en av de gamla ladorna på Ylikoanvuoma förvaras hässjevirke som används
under den årliga slåttern. Foto: Sara Borgström.
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Länsstyrelsens bedömning
Ylikoanvuoma utgör ett stort, blött, mångformigt och i huvudsak opåverkat våtmarkskomplex. Objektet är botaniskt
intressant med flera intressanta och rödlistade arter. De stora, öppna och gölrika strängmyrarna fungerar som mycket
viktiga rast- och häckningsbiotoper många fågelarter, i synnerhet vadare. Ylikoanvuoma har mycket höga kulturvärden
och en mindre del av myren hävdas fortfarande.
En mindre del av myrens östra sida ingår i ett av Sveaskogs "större hänsynsområden" vilket innebär att den
urskogsartade skogen i denna del kommer att undantas från skogsbruk.
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