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På svenska sidan är den närmaste järnvägsförbindelsen Malmbanan som löper mellan
Narvik i Norge och Luleå samt kustbanan mellan Luleå och Haparanda.
Banverket utför för närvarande en förstudie om ny järnvägsdragning med finsk spårvidd där
huvudalternativet för dragningen är Äkäsjokisuu till Kaunisvaara. Förstudien beräknas vara
klar i slutet av 2009.

Figur 6 Vägar och järnväg i omgivningen.

3.3.2 Kraftnät
Elförsörjningen till Pajala kommun sker via två 40 kV-ledningar, transformerade vid
Tärendö understation från en 130 kV radiell ledning från Gällivare. Försörjning sker även
genom samarbete med finska elnätet via en 40 kV-ledning från Huukki-Äkäsjokisuu och en
20 kV-ledning öster ifrån, vilka båda går via Aareavaara, parallellt med väg 99 och förbi
Sahavaara.
3.3.3 Vattenförsörjning och avlopp
Den kommunala vattentäkten belägen i sydöstra delen av Kaunisvaara by levererar
dricksvatten till ca 35–40 hushåll i Kaunisvaara och ca 10-15 hushåll i Sahavaara. Antalet
användare varierar dock på grund av fritidsboende. Kapaciteten i brunnen är ca 70 m3/dag
men det genomsnittliga uttaget är idag ca 20-25 m3/dag. I Sahavaara by finns ungefär 25
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privata bergborrade brunnar och 6 grävda brunnar. Djupet hos brunnarna varierar från några
meter för de grävda brunnarna ned till som mest 180 meter för de bergborrade. Djupet för
de flesta bergborrade brunnarna (40-70 meter) tyder på att berggrunden är relativt sprickfri.
Kvaliteten hos och tillgången på vattnet är i de flesta fall god.
De hushåll som har privat brunn använder sig av septiktankar för att ta hand om sitt
avloppsvatten. För de kommunalt anslutna finns en vattenreningsanläggningen i södra
Kaunisvaara strax öster om väg 99.
3.4 Klimat
Baserat på data från SMHI har de lokala väder- och klimatförhållandena i Pajala, ca 35 km
söder om Tapuli, samt Kaunisvaara utvärderats. SMHIs mätdata omfattar perioden 19712007 för Pajala och 1961-2007 för Kaunisvaara, den senare enbart avseende nederbörd.
Underlaget har inhämtats från Pajala väderstation som ligger mitt i samhället och
Kaunisvaara mätstation.
3.4.1 Nederbörd
Den genomsnittliga mängden nederbörd i Pajala mellan 1971 och 2007 är 609 mm och i
Kaunisvaara mellan 1961 och 2007 är 581 mm (se Figur 7). Mätningarna visar att juli och
augusti normalt är de nederbördsrikaste månaderna medan februari och mars är de torraste
månaderna. Mellan november och april faller nederbörden normalt som snö i Pajala.
Undantagsvis förekommer dock snö även under andra månader på året. Snödjupet under
perioden 1971-2007 finns uppmätt två gånger varje månad, den 15 och den sista dagen i
månaden.
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Figur 7
från SMHI).

Nederbörd i Pajala för perioden 1971-2007 och Kaunisvaara för perioden 1961-2007 (Data

3.4.2 Temperatur
Enligt de mätresultat som finns tillgängliga från SMHI för perioden 1971-2007 är
årsmedeltemperaturen i Pajala -0,1°C (se Figur 7).
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Temperatur i Pajala,
under perioden 1971-2006
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Figur 7

Medeltemperatur i Pajala för perioden 1971-2007. Data från SMHI.

3.4.3 Vindförhållanden
Vindförhållandena i Pajala har mätts under perioden 1997-2006 och vindros samt
vindstyrka presenteras i Figur 8. Vindhastigheten har mätts på en höjd av 10 meter med en
observationsperiod om 10 minuter var tredje timme. Vid mer än 90 % av mättillfällena var
vindhastigheten mindre än 4,5 m/s. Vindriktningen i området är generellt nordvästligsydostlig. Sommar tid är den dominerande vindrikntingen från sydost och vintertid från
nordväst.
Norr

Väst

Öst
Vindhastighet
m/s

Söder

Vindstilla: 14,22%

Figur 8 Vindros Pajala.

3.5
Luftmiljö
Några undersökningar av luftkvaliteten i området kring Sahavaara har inte skett och det
finns därför inga mätresultat att tillgå. Den närmaste mätstationen i Sverige är Esrange, i
utkanten av Kiruna, ungefär 300 km nordväst om Tapuli, varifrån värden gällande endast
NO2 finns uppmätta. Koncentrationen av NO2 år 2000 uppmättes till 1 ug/m³ vilket ligger
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avsevärt under det svenska luftkvalitetsmålet och under det nationella medelvärdet. Baserat
på ovanstående uppgifter i kombination med att platsen för den planerade
gruvverksamheten ligger i ett glest befolkat område utan närhet till större utsläppskällor
bedöms luftkvaliteten vara väl inom gränserna för nationella och Europeiska
luftkvalitetsnormer.
3.6 Buller och vibrationer
De aktuella bakgrundsnivåerna för buller och vibrationer är i dagsläget generellt låga i
omgivningarna. Industrier saknas och tänkbar källa är i första hand trafik på väg 99. De hus
som ligger närmast väg 99 utsätts för buller över gällande riktvärde för trafikbuller enligt
utförda undersökningar.
3.7 Geologiska förhållanden
3.7.1 Kvartärgeologi
Utifrån studier av tillgänglig jordartskarta från SGU (skala 1:100 000) består markytan vid
det planerade dagbrottet i Sahavaara huvudsakligen av morän och i västra delen och vid
gråbergsupplaget av torv med underliggande morän. Vid Palotieva utgörs marken
huvudsakligen av myrmark med underliggande morän.
Moränens mäktighet vid Sahavaara varierar normalt mellan 5-10 meter. Generellt har
moränen klassificerats som en siltig sandig morän. Torvmark förekommer i de västra
delarna av området. Torvlagrets mäktighet varierar, baserat på mätningar vid fyndigheten i
Tapuli, generellt mellan 0 meter i kanterna och 3-5 meter i myrområdet. Sorterade jordarter
förekommer i stort sett inte inom närområdet för den planerade verksamheten.
Den hydrauliska konduktiviteten av den siltiga sandiga moränen har undersökts och
resultaten visar på en genomsläpplighet om 3,5x10-8 m/s vilket innebär att den är relatvit
ogenomsläpplig. Den horisontella hydrauliska konduktiviteten för torv uppskattas vara ca
två tiopotenser högre än för den siltiga sandiga moränen.
3.7.2 Berggrundsgeologi
Sahavaara- och Palotievafyndigheterna ligger i ett område med metasedimentära1 bergarter
av paleoprotozisk2 ålder som utgör delar av centrala Lapplands grönstensbälte i norra
Sverige. Magnetitfyndigheterna är belägna inom Pajala skjuvzon vilket är en
strukturgeologisk deformationszon som skär igenom området i en sydväst-nordostlig
riktning och som formar en stor del av den baltiska skölden. Deformationszonen fortsätter
in i Finland där bland annat fyndigheten Hannukainen är belägen.
Mineraliseringen i Sahavaara består av magnetit och utgörs av en huvudlins, Stora
Sahavaara, och en lins söder om denna, Södra Sahavaara (se omslagssidan). Av dessa är
Stora Sahavaara den ekonomiskt viktigaste med avseende på volym, halt och kontinuitet.
Fyndigheten Stora Sahavaara uppträder som en kontinuerlig "lins" förlagd mellan

1

Omvandlade, ursprungligen sedimentära bergarter

2

paleoproterozoisk ålder dvs. bildades för ca 2,5 till 1,6 miljarder år sedan
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hängväggens kvartsit och liggväggens grafitiska skiffer. Huvudmalmzonen har en NNOSSV strykning om 1 300 m och stupar 50° till 70°V. Fyndigheten är väl definierad genom
borrning från ytan till mer än 500 m djup och består av band eller linser av kontinuerlig
mineralisering på i genomsnitt 50 meters bredd. Fyndigheten är öppen mot djupet. Södra
Sahavaaramalmen är i genomsnitt 20 m bred och fortsätter 1 000 m i strykningsriktningen.
Geologin och mineraliseringen för den mineraliserade zonen i Södra Sahavaara påminner
mycket om huvudzonen i Stora Sahavaara.
De huvudsakliga mineralerna i malmzonen är magnetit, serpentin, magnetkis, svavelkis och
tremolit. Magnetit är för närvarande mineralet med det största ekonomiska intresset i
Sahavaarafyndigheterna. Magnetkis, svavelkis och kopparkis förekommer lokalt och
sporadiskt som klumpar eller stråk av impregnationer inom magnetitfyndigheten. Det
genomsnittliga svavelinnehållet i Stora Sahavaara är ca 2,8% i och Södra Sahavaara ca
0,7%och utgörs huvudsaklige av magnetkis följt av svavelkis. Halten kopparkis är generellt
sett är liten.
Fyndigheten vid Palotieva påminner om fyndigheten vid Sahavaara förutom att den har en
lägre järnhalt.
3.8 Grundvatten
3.8.1 Förekomst och strömningsmönster
I de östra delarna av Sahavaara dagbrott med högre liggande, sluttande terräng med morän
påträffas grundvattenytan mellan 5 och 11 meter under markytan. Området utgörs av ett
inströmningsområde (se Figur 9). Något väster ut i de lägre belägna delarna påträffades
grundvattenytan ca 3 meter under markytan. I västra delen utgörs området av myrmark där
grundvattenytan normalt återfinns mycket nära markytan och utgörs av utströmningsområden. Vid Palotieva återfinns grundvattenytan normalt mycket nära markytan.
Inströmningsområde

Utströmningsområde

Morän
Grundvattenyta i morän

Kjällflöde

Grundvattenyta i berg

Myr

Tjärn
Torv

Dagbrott sidor

Figur 9 Vattnets strömning i mark och berg. Streckade linjer anger ungefärligt läge för planerat dagbrott
med avseende på hydrogeologiskt strömningsmösnter.
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Utifrån områdets naturliga förutsättningar med låg genomsläpplighet i moränen och
landskapets överlag relativt flacka natur är möjligheterna till grundvattenbildning och
grundvattnets strömning i jordlagren relativt begränsade vilket är typiskt för moränjordar.
Strömningsmönstret för grundvattnet runt Sahavaara dagbrott (se Figur 10) är, baserat på
topografiska data och observationer i grundvattenrör, väster och sydväst ut i området mot
Kaunisjoki. I nordöstra delen av området finns en ytvattendelare där avrinningen sker öster
ut mot Vähäjärvi. Avrinning vid Palotieva sker mot Aareajoki.

Figur 10 Lokala avrinningsområden i omgivningen

3.8.2 Skyddade områden
Det finns inga klassade och/eller skyddade grundvattenområden inom projektområdet
utifrån den information som erhållits från SGU och länsstyrelsen in Norrbotten. De
närmaste SGU-klassade grundvattenförekomsterna återfinns vid Haumajakangas, på ett
avstånd av ca 1-3 km väster om Sahavaara dagbrott samt vid Aleniemenkangas, på ett
avstånd av 4,5 km öster om Sahavaara och 1 km öster om Palotiva. Båda dessa
grundvattenområden klassas som 2B1 enligt SGU, vilket innebär att det potentiella uttaget
är 5-25 l/s.
3.8.3 Grundvattenkvalitet
Morän
Vattenprover har uttagits i grundvattenrör i moränen bl.a. i området vid Sahavaara.
Uppmätt pH-värde i grundvattnet är relativt lågt (5-5,5) och får anses vara lägre än för
området i stort. Den elektriska ledningsförmågan är även den att anse som låg. Detta tyder
på att andelen lösta joner i grundvattnet är låg. Syrehalten var låg i alla de analyserade
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grundvattenrören, med något undatag. De uppmätta redoxvärdena visar att grundvattnet i
dessa grundvattenrör är reducerat. Vid låga pH-värden och/eller reducerande förhållanden
ökar lösligheten för de flesta katjoner. Anjoner som klorid, sulfat och nitrat har normala
halter för området.
Generellt uppmättes inga halter förhöjda halter av spårelement, undantaget koppar och
vanadin i en provpunkt. Aluminiumhalten anses i några fall vara förhöjd gentemot
bakgrundshalterna och anses vara högre än vad som anges som typiskt för området. Halten
av järn får dock generellt anses vara typisk för området.
Berggrund
Grundvattenkvaliteten i berggrunden har undersökts genom provtagning av vatten från
privata bergborrande brunnar i Sahavaara samt genom vatten från ett gammalt
undersökningschakt beläget sydöst om dagbrottet.

Figur 11 Översiktsbild över vattendrag och sjöar i anslutning till fyndigheterna.

Resultatet visar på pH-värden kring ca 6,5 och hög alkalinitet. Den elektriska
ledningsförmågan är att anse som låg, med låg andel lösta joner (ex. natrium, kalium och
klorid). Syrehalten var överlag låg. Redoxförhållandet i vattnet från drickvatten-brunnarna
är måttligt hög till hög. Vattnet i schaktet är av så kallat blandvattentyp, vilket ofta är
förenat med järnutfällningar. Vad gäller spårelement är halterna överlag låga med undantag
av på vissa plater lokalt förhöjda halter av arsenik och zink (måttliga) och koppar (måttligt
till höga). De lokalt förhöjda halterna kan förklaras av förhöjda halter i berggrunden runt
järnmalmsfyndigheten
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3.9 Ytvatten
3.9.1 Förekomst och förutsättningar
Samtliga ytvattendrag i området runt gruvverksamheten utgör biflöden till Natura 2000området för Torne – och Kalix älvsystem. Grunderna för utpekandet av Natura 2000
området beskrivs närmare under avsnitt 6.11. En översiktbild över sjöar och vattendrag i
närområdet visas i Figur 11. Området vid Sahavaara dagbrott och gråbergsupplag ligger
inom avrinningsområdet för Kaunisjoki och Palotieva inom området för Aareajoki.
Landskapet är relativt fritt från sjöar förutom småtjärnar i våtmarksområdet. Öster om
Kaunisvaara ligger sjöarna Kaunisjärvi samt Vähäjärvi och i norr tjärnen Ruutijärvi.
Ytvattenflöden förekommer även periodiskt i de utdikningar som gjorts i myrområdet
Ahvenvuoma, framförallt strax väster och söder om Sahavaarafyndigheten.
3.9.2 Vattenkvalitet
Provtagning av ytvattnets kvalitet i området har skett regelbundet sedan 2006 för merparten
av vattendragen och sjöarna i närområdet till Sahavaara. Provtagningspunkterna framgår i
Figur 12.

Figur 12 Provtagningspunkter för ytvatten och bottenfauna i anslutning till Sahavaara.

Resultatet av undersökningarna visar att vattenkvaliteten är typisk för området och
avvikelsen från vedertagna jämförvärden för vattendrag i övre Norrland var liten eller
ingen. Det gäller även tjärnar och diken i myrområdet som är mörka till färgen och med ett
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högt humusinnehåll. Generellt sett är ytvatten i närområdet till fyndigheterna måttligt
näringsrika. De större vattendragen Kaunisjoki och Aareajoki uppvisar låga till måttligt
höga kvävehalter och måttligt höga fosforhalter. Halterna av kväve i dikena strax väster om
dagbrottet var måttliga och fosforhalterna mycket höga. Förklaringen till de förhöjda
halterna är påverkan från myrmark och småskaligt jordbruk i närområdet.
Halterna av spårelement/metaller i vattendragen kring den planerade gruvverksamheten är
låga och/eller mycket låga enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder. De enda
undantagen är järn och mangan. Järnhalten i ytvatten är generellt mycket hög, vilket
förklaras genom den förhöjda järnhalten i områdets morän samt av den stora andelen
våtmark i området. Eftersom halterna är uppmätta i vattendrag som i allt väsentligt är
atropogent opåverkade av järn får det förutsättas att det befintliga ekosystemet anpassats till
den rådande nivån, vilket bland annat återspeglas i en speciell flora.
3.9.3 Bottenfauna och vattenvegetation
Bottenfaunaundersökningar har utförts vid två tillfällen vid ett antal olika
provtagningslokaler i området (se Figur 12). Inventeringen omfattade också i viss
utsträckning vattenvegetation samt förekomst av flodpärlmussla i vattendragen.
Bottenfauna
I vattendragen var förekomsten av bottenlevande djur totalt sett typisk för strömmande
vatten i nordligt skogslandskap, även om det var en viss variation mellan vattendragen och
provtagningsplatserna. Den sammanvägda bedömningen var att lokalerna har ett visst
naturvärde, främst utgående från att vattendragen bedöms ha god vattenkvalite.
I Kaunisjoki och Aareajoki var bottenfaunaförekomsten ganska rik och antalet individer i
EPT-gruppen (dagsländor, stensländor, nattsländor) var stort. I mindre vattendrag var
tvåvingade evertebrater (i synnerhet chironomider dvs. fjädermyggor) den mest dominanta
gruppen. Artdiversiteten och totalt antal arter var dock i allmänhet lägre i mindre
vattendrag. Bottenfaunan i insjöproverna bestod huvudsakligen av chironomider
(fjädermyggor). Antalet arter i sjöarna Ruutijärvi och Kaunisjärvi var exceptionellt lågt.
Inventeringen av flodpärlmussla utfördes genom okulärbesiktning av bottnen med
vattenkikare. Två lämpliga delområden om ungefär 50 meter vardera i Aareajoki och
Kaunisjoki (i höjd med dagbrottet) undersöktes. Inga flodpärlmusslor påträffades i
lokalerna.
Vattenvegetation
I Kaunisjoki dominerades vattenvegetationen av fräken, flytbladsväxter (igelknopp) och
mossor (främst näckmossa) beroende på lokal. Även en del övervattensvegetation
återfanns. I Aareajoki dominerades vattenvegetationen i först hand av näckmossa men
lokalerna innehöll även bl.a. kabbleka samt flytbladsvegetiation som igelknopp.
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3.10 Naturmiljö - Fauna
3.10.1 Fiskfauna
Fiskbestånd och fiskeaktiviteter i vattendragen kring fyndigheten har inventerats dels
genom egna elfiskeundersökningar vid två tillfällen och dels genomgång av undersökningar
av andra parter (för Muonio älv), se Figur 13. Dessa har även kompletterats med en
enkätundersökning bland hushåll i närområdet till vattendragen.
Fångsten i Kaunisjoki innehöll huvudsakligen bergsimpa (Cottus bairdii) och stensimpa
(Cottus gobio). Dessutom fångades abborre, mört, gädda, elritsa, lake, kvidd och 1-årig
harr. Även små individer av nejonöga påträffades. Kvidd är en indikator på god vattenkvalitet. Tillståndsklassningen enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder var hög till
mycket hög samt mycket hög för andelen reproducerande laxfisk eftersom reproduktion av
harr kunde påvisas. Även enligt lokalbefolkningen hyser Kaunisjoki ett bra bestånd av stor
harr. Fångsten i Aareajoki innehöll huvudsakligen bergsimpa och stensimpa samt enstaka
1-årig harr, nejonög, lake, gädda och elritsa, dock i relativt låga tätheter. Avsaknad av
laxfisk och lågt antal fångade individer gjorde att tillståndsklassningen blev mycket låg.
Undersökningarna kunde inte med säkerhet verifiera om öring förekommer i Kaunisjoki
och Aareajoki. Enligt uppgift från Aareavaara Fiskevårdsområde förekommer stationär
öring i de övre delarna av Aareajoki.

Figur 13 Elfiskeplatser i området Tapuli-Sahavaara.

De arter som fångas i Kaunisjoki enligt enkätundersökninge var främst abborre och gädda
med mindre andel harr, mört, lake och sik samt enstaka öring huvudsakligen med
nätredskap och pilkfiske.
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3.10.2 Ornitologiska värden
En ornitologisk undersökning har utförts i det aktuella närområdet till gruvverksamheten.
Undersökningsmetoderna inkluderade inventering längs linjetransekter och småruteinventeringar. Det gjordes inga observationer av hotade arter under transektundersökningarna. I småruteinventeringen observerades en sårbar art - Svarthakedopping (Podiceps
auritus), vid tjärnen Ruuttijärvi norr om området för dagbrottsområdet. Svarthakedopping
observeras normalt som par vid små skogsinsjöar eller små uppdämda bassänger och är
känd för att vara noggrann när det gäller val av häckningsplats. Totalt observerades elva
missgynnade arter, vilka är listade i Annex I i EU:s fågeldirektiv, enligt följande;
Riklig förekomst

Sädgås, göktyta, storspov

Normal förekomst

Lavskrika, salskrake, sjöorre, jorduggla, göktyta

Liten förekomst

Stjärtand, dvärgsparv, stenskvätta

De fågelarter som observerades vid undersökningen var i första hand arter som är vanliga i
skogsområden och våtmarker. Med utgångspunkt från utförda undersökningar, bedöms
våtmarkerna och vattendragen i närområdet ha ett värdefullt fågelbestånd.
3.10.3 Däggdjur
En inventering av förekomsten av däggdjur utfördes 2008 genom inventering av spår i
snön. Genom vedertagna metoder för statistisk bearbetning upprättades ett spårindex som
kunde användas för att bestämma resultaten. Dessutom genomfördes en separat utterstudie i
projektområdet och längs närliggande vattendrag.

Figur 14 Lokaler för utterinventering med påträffade spår i närheten av fyndigheten i Tapuli.
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Under perioden identifierades spår från följande nio arter; älg, hare, räv, ekorre, mård,
vessla, mink, hermelin och utter. De mest förekommande arterna var hare och räv.
Dessutom påvisades riklig förekomst av vessla och hermelin. Förekomsten av rovdjur, t.ex.
mård, är beroende av förekomsten av bytesdjur, t.ex. ekorre, vilket gör att antalet kan
variera mellan åren.
3.10.4 Utterinventering
Inventeringen av utter har utfört på sammanlagt 21 platser vid vattendrag kring den
planerade verksamheten och i Muonio älv, se Figur 14. Utter är sällsynt och arten skyddas
genom bl.a. EU´s habitatdirektiv. I Sverige klassas uttern som hotad och är rödlistad i
kategorin Sårbar (VU). I Finland klassas uttern som nära hotad.
Baserat på resultatet från den utförda inventeringen verkar det finnas territorium för tre
olika uttrar i området. En som lever Kaunisjoki söder om den planerade gruvverksamheten
och två som lever i Muonio älv, Äkäsjoki (Finland) och Mannajoki (Finland). Dessa
observationer stöds av tidigare inventeringar i området. Enligt uppgift från Aareavaara
fiskevårdsområde har spår av utter även sett längs Aareajoki. Detta kan vara spår från
samma individ som påträffats vid Kaunisjoki. Uttern är en av de arter som regelbundet
inventeras av Länsstyrelsen i Norrbotten och Finska RKTL. Sett över en 20-årsperiod har
antalet individer ökat.
3.11 Naturmiljö – Flora
3.11.1 Våtmarker
Det aktuella området för Sahavaara ligger vid sluttningen av höjden Sahavaara och i
nordöstra kanten av våtmarken Ahvenvuoma (28M9D01) som är indelad i naturvärdesklass 2 enligt våtmarksinventeringen (se Figur 15). Ahvenvuoma är också utpekat som
riksintresse för naturvården (se avsnitt 3.12). Ahvenvuoma ingår som en del i det
våtmarkslandskapet i östra delen av Pajala kommun. Östra delen utgörs av topogent kärr
och väster om det av strängflarkkärr, båda typerna huvudsakligen bevuxna med tall. Dessa
kärrtyperna är de vanligaste förekommande våtmarkstyperna i regionen.I anslutning till
myrens sydöstra sida ligger Sahavaara by med spår av myrodling på omgivande våtmark.
Palotieva ligger ligger i våtmarkerna Kokkovuoma (29M0D01) som ingår i myrskyddsplan
för Sverige och öster om väg 99 ligger Tapulivuoma (28M9F01). Både våtmarkerna är
indelade i naturvärdesklass 1, med mycket höga naturvärden, enligt våtmarksinventeringen.
Enligt våtmarksinventeringen återfinns en tredjedel av Sveriges våtmarker i Norrbottens
län. Inom Pajala kommun finns 659 klassificerade våtmarker. Av dessa bedöms 83 som
klass 1, dvs. mycket högt naturvärde.
3.11.2 Naturvärdesinventering
De högsta naturvärdena bedöms finnas i de stora myrarna som har en speciell flora på
grund av förekomsten av järnockra. De högsta värdena som identifierats är främst gammal
granskog i norra delen av våtmarksområdet vid Kokkovuoma. Det finns också högre
naturvärden i lövskogsområden i sydvästra delen av Ahvenvuoma, men större delen av
skogen är kraftigt påverkad av modernt och äldre skogsbruk.
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Figur 15 Klassificering enligt våtmarksinventeringen vid Sahavaara.

I norra och södra delen av Sahavaara dagbrott har några mindre områden (se Figur 16) med
högre naturvärden (klass 2) påträffats enligt de kompletterande undersökningar som utförsts
bl.a. med förekomst av Jungfru Marie nycklar, Brudsporre och Spindelblomster vilka är
fridlysta. Förekommande sumpskogar anses vidare ha ett högre naturvärde.

Figur16 Identifierade naturvärden vid Sahavaara enligt kompletterande inventeringar. Klass 1=
Mycket höga värden, 2 = Höga värden, 3 = Vissa värden, 4 = Inga särskilda värden.
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Skogsområdena på Sahavaara västra sluttning utgörs delvis av hygge har vissa eller inga
särskilda naturvärden (klass 3). Stora områden i sydöstra delen av Ahvenvuoma vid
gråbergsupplaget har vissa naturvärden (klass 3) på grund av påverkan av dikning,
myrodling och skogsvägar.
Området vid Palotieva har vissa värden.
Skyddsvärda objekt enligt Skogsvårdsstyrelsens inventeringar (skogens pärlor) utgörs
huvudsakligen av sumpskogarframgår vid Sahavaara (se Figur 16).

Figur 17 Identifierade naturvärden enligt Skogsstyrelsen (skogens pärlor).

3.12 Kulturmiljö
3.12.1 Byarna Kaunisvaara och Sahavaara
Byarna Kaunisvaara och Sahavaara är viktiga inslag i kulturlandskapet och betraktas som
representativa exempel på skogs- och odlingsbara landskap i norra delen av Norrbottens
inland.
De två byarna anlades i början av 1800-talet och har idag ett drygt hundratal invånare
tillsammans. Bebyggelsen i byarna är blandad med både permanentbostäder och fritidshus.
Vid den natur- och kulturmiljöundersökning som länsstyrelsen i Norrbotten gjorde 1993
bedömdes byarna Kaunisvaara och Sahavaara ha höga värden och indelades i skyddsklass 2
(se Figur 18). I båda byarna är det framförallt odlingslandskapet insprängt mellan
gårdskomplexen i kombination med byarnas läge som ansågs representera skyddsvärde.
Enligt den kulturhistoriska beskrivning av byarna som utförts på uppdrag Northland
konstaterades att inget nytt tillkommit sedan 1993 som förändrar bedömningen.
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Klass II
Omfattar områden med höga
naturmiljövärden och/eller höga
kulturmiljövärden. Det kan vara
antingen naturmiljö- eller
kulturmiljövärdet eller båda
tillsammans som samverkar.
Klass I
Innebär att högsta natur- och
miljövärdena sammanfaller i ett och
samma område. Områden som är
klassade till klass I har ett mycket högt
värde för odlingslandskapets
bevarande.

Figur 18 Områden för bevarandeprogram kulturmiljö.

3.12.2 Arkeologisk inventeringar och undersökningar
Northland har låtit genomföra en översiktlig arkeologisk undersökning i de områden som
kan komma att påverkas av de planerade gruvverksamheterna bland annat i Kaunisvaara
och Sahavaara. Undersökningen omfattade kartläggning av såväl äldre fornlämningar som
kulturhistoriska lämningar från senare skeden.

Figur 19 Kulturlämningar i anslutning till Sahavaara
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I den södra delen av dagbrottsområdet vid Sahavaara har en tjärdal påträffats vid
undersökningarna i kanten av myren. Tjärdalen är illa täckt av buskage. De lämningar som
påträffats vid undersökningen i närområdet redovisas tillsammans med redan kända
kulturlämningar i Figur 19.
3.13 Riksintressen och Natura 2000
Mark- och vattenområden som har nationell betydelse för vissa vitala samhällsintressen kan
enligt 3 kap. miljöbalken betecknas som områden av riksintresse. Inom eller i anslutning till
gruvområdet vid Sahavaara och Palotieva har ett antal områden av riksintresse identifierats.
Ett område för naturvård (Ahvenvuoma) vid Sahavaara, ett för rennäringen samt två
vattendrag (Kaunisjoki och Aarejoki) som ingår i Natura 2000-område. I det senare ingår
även Muonio älv. SGU utreder frågan om klassning av malmförekomsterna såsom varande
av intresse för mineralutvinning. De olika riksintressena beskrivs närmare i avsnitt nedan
och dess läge i redovisas i Figur 20 och 21.

Figur 20 Riksintressen i närområdet till Sahavaara.

3.13.1 Naturvård
I västra kanten av dagbrottsområdet vid Sahavaara finns myrområdet Ahvenvuoma som är
avsatt som riksintresse för naturvård på grund av sitt myrlandskap och sin urskog med dess
flora och fauna (N 37). Områdets totala storlek uppgår till ungefär 13 000 ha. Se även
avsnitt 3.10.
3.13.2 Rennäring
I området kring Kaunisvaara och Sahavaara bedriver Muonio koncessionssameby
renskötsel och delar av området utgörs av riksintresse för rennäring (se Figur 21).
Samebyns koncessionsområdet avgränsas i söder av Torneälven med undantag av ett
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område kring Anttis, i väster av lappmarksgränsen, med visst undantag för ett område vid
Parkalompolo och i öster av Muonio älv. I samebyn finns för närvarande totalt åtta aktiva
renskötare och koncessionshavare. Medlemmar till de renskötande familjerna räknas som
husfolk och består idag av 13 personer. Förutom koncessionshavarna med husfolk finns 65
skötesrenägare dvs. ägare eller brukare av jordbruksfastigheter i området. Det nuvarande
beslutet om koncessioner i Muonio sameby togs av Länsstyrelsen i Norrbotten i december
2005 och gäller för fem år. Beslutet ger samebyn rätt att under denna tid inneha 3 900 renar
varav 1 600 skötesrenar. Northland har låtit utföra en oberoende miljö- och social
konsekvensbeskrivning för samebyn.

Figur 21 Riksintresse för rennäring i närområdet

Gruvområdet vid Sahavaara och Palotieva ligger inom ett område som är betecknat som
kärnområde för rennäringen Kärnområdet är renbetesmarker av särskilt intresse och utgör
s.k. trivselland för renar. Området nyttjas bland annat som kalvningsland och för
renskiljning. Kärnområdet är klassat som rikssintresse. Områden som är av riksintresse för
rennäringen ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra
näringens bedrivande, enligt kap. 3:5 § miljöbalken.
Ca 5 km norr om Sahavaara och 1 km norr om Palotieva löper en av samebyns flyttleder
som också utgör riksintressen för rennäring. Området i väster om väg 99 används efter
midsommar medan området öster om vägen används från slutet av januari till april/maj.
3.13.3 Natura 2000 - Kalix- och Torne älvsystem
Natura 2000-områdets utbredning i närområdet redovisas i Figur 22. Gruvområdet vid
Sahavaara ligger inom avrinningsområdet för Kaunisjoki, och Palotieva inom området för
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Aareajoki vilken rinner ned i Kaunisjoki, som är ett biflöde till Muonio älv och vilket är det
största biflödet till Torne älv. Torne älv är en av Sveriges fyra nationalälvar och dess
älvsystem är tillsammans med Kalix älvsystem utpekat som Natura 2000-områden
(SE0810434). Gemensamt för nationalälvarna är att de endast i ringa omfattning är
påverkade av vattenkraftsutbyggnad samt att de är viktiga lokaler för vandrande lax. Båda
älvarna är bland de största oreglerade vattendrag som finns kvar i Europa.

Figur 22 Natura 2000 Kalix och Torne älvsystem.

Torne och Kalix älvsystem har pekats ut som Natura 2000-område på grund av förekomst
av specifika naturtyper som ingår i EU:s art- och habitatdirektiv, enligt följande;
Kod

Naturtyp

I närområdet till Tapuli
(ja/Nej)

3220

Alpina vattendrag med örtrik strandvegetation

Nej

3210

Naturliga större vattendrag av Fennoskandisk typ

3260

Vattendrag med flytbladsvegetation eller akvatiska mossor

Ja*

3130

Oligomesotrofa sjöar

Nej

3160

Dystrofa sjöar och småvatten

Ja**

* Vanligt förekommande vid lungflytande sträckor i medelstora vattendrag
** Vanligt förekommande i myrområden, dock inte påträffat i utförda inventeringar
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Flytbladsvegetation (igelknopp) och mossor (näckmossa) har vid inventeringar i de berörda
vattendragen påträffats i Kaunisjoki och Aareajoki. Denna typ av vegetation är vanligt
förekommande där förutsättningarna är gynnsamma med lugnt flytande partier.
Översiktliga bevarandemål har upprättats som syftar till att arealen av naturtyperna ska
upprätthållas och att specifika arter ska förekomma i betryggande omfattning. Det finns
även bevarandemål som syftar till att vattendragen ska vara fortsatt oreglerade. De specifika
arterna som förekommer i Torne och Kalix älvsystem och som pekats ut enligt art- och
habitatdirektivet är följande;
Kod

Art

I närområdet till Tapuli
(ja/Nej)

1029

Flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera)

Nej

1037

Grön flodtrollslända (Ophiogomphus cecilia)

Nej

1106

Lax (Salmo salar)

Ja

1163

Stensimpa (Cottus Gobio)

Ja

1355

Utter (Lutra lutra)

Ja

1977

Venhavre (Tristum subalpestre).

Nej

I närområdet till Sahavaara förekommer utter längs Kaunisjoki vilket bekräftats genom de
inventeringar som utförts. I Kaunisjoki och Aareajoki har stensimpa påträffats. Stensimpan
är inte hotad i Sverige men ingår i habitatdirektivet tillföljd av dess bevarandestatus i andra
delar av den europeiska unionen. Lax vandrar naturligt i Muonio älv med god förekomst.
Flodpärlmussla, grön flodtrollslända och venhavre har inte påträffats i de berörda
vattendragen eller i Muonio älv i närheten av den planerade verksamheten. Den gröna
flodtrollsländan har påträffades i Torneälven i en lokal vid Svanstein. Flodpärlmussla har
vid inventeringar påträffats på sju lokaler i Kalix älvsystem samt endast en lokal i hela
Torne älvsystem (i Övertorneå kommun). Venhavre förekommer endast inom Torneälvens
vattensystem uppdelat på två huvudområden, Könkämä älv samt Torneträsk/Kiruna.
3.14 Motstående intressen
De motstående allmänna intressena till gruvverksamheten har beskrivits dels i avsnitt 3.13
Riksintressen dels i avsnitt 3.2 Infrastruktur.
Det motstående intresset rennäring kan vara
både allmänt som riksintresse, och enskilt
för varje enskild renskötare.

Motstående intressen
Begreppet motstående intressen kan delas upp i
motstående enskilda intressen och motstående
allmänna intressen.

I avsnitt nedan redovisas följande kategorier
av motstående intressen;
-

Jord- och skogsbruk
Jakt
Fiske och fiskerätt
Friluftsliv och rekreation

Motstående enskilda intressen uppkommer framför
allt i frågor om markanvändning där enskilda
fastighetsägare och/eller närboende kan ha
intressen i konflikt med planerad verksamhet.
Motstående allmänna intressen kan vara t.ex.
riksintressen och infrastruktur.
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Även boende i byn Sahavaara i direkt närhet till den planerade verksamheten som kan
beröras är ett motstående intresse, se avsnit 3.2.2.

Figur 23. Flygfoto över område för bearbetningskoncession Sahavaara, juni 2008.

3.14.1 Jord- och skogsbruk
Den mark i området som är lämplig för skogsbruk är till stor del avverkad, men det finns
mindre områden med avverkningsbar skog främst i östra delen samt även en del ungskog i
området (se Figur 23). Skogsbruk i närområdet bedrivs i mindre skala främst på västra
sluttningen av berget Sahavaara. Det bedrivs även småskaligt jordbruk i byarna Sahavaara
och Kaunisvaara samt myrslåtter väster om dagbrottsområdet. Marken i området ägs främst
av privata fastighetsägare.
3.14.2 Jakt och fiske
I Kaunisvaara-Sahavaara finns två jaktlag. Svenska Jägareförbundet har även en jaktkrets i
Pajala kommun. Området vid Sahvaara är registrerat på en jaktlicens för älg och det vid
Palotieva en annan. I området bedrivs även jakt på småvilt, framförallt fågel som tjäder och
ripa.
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3.14.3 Fiske och fiskerätt
Inom Pajala kommun finns 5 laxälvar med tillhörande harr och öringfiske. I vattendragen i
och runt området för fyndigheten förekommer fritidsfiske i viss omfattning främst i
Kaunisjoki och Aareajoki samt i Muonio älv.
Fiskerätt i vattendrag och sjöar närmast Sahavaarafyndigheten och runt Kaunisvaara och
Sahavaara regleras huvudsakligen genom Kaunisvaara bysamfällighet S:25, där
fastighetsägare som är en del av samfälligheten har fiskerätt. Närmaste fiskevårdsområde
(FVO) är Aarevaara FVO som omfattar Muonioälv, Aareajoki, Jalooja, Aareajärvi och
Vähä-Aareajärvi Lompolojärvi (se Figur).

Figur 24. Område Aareavaara Fiskevårdsområdesförening.

3.14.4 Friluftsliv och rekreation
Inga särskilda sevärdheter eller utflyktsmål har identifierats vid den planerade
verksamheten. Bär- och svampplockning förekommer i viss omfattning inom området.
Vintertid kan skoterkörning och skidåkning förekomma inom området.
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4

Bedömningsgrunder

Vid bedömning av konsekvenser som uppkommer till följd av den planerade
gruvverksamheten behöver hänsyn även tas till en rad aspekter, t.ex. sakägare, nationella,
regionala och lokala miljömål. Bedömningen av miljökonsekvenser kommer så långt som
möjligt baseras på vedertagna riktlinjer, gränsvärden och miljökvalitetsnormer, t.ex. vad
gäller buller samt utsläpp till luft och vatten.
4.1 Sakägare
Med sakägare avses i detta fall de fastighetsägare och andra parter som berörs direkt eller
indirekt av den planerade verksamhten.
DE 16 NATIONELLA MILJÖMÅLEN

4.2 Miljömål
4.2.1 Nationella
Sverige har tagit fram 16 nationella
miljökvalitetsmål för att uppnå en ekologiskt hållbar
samhällsutveckling. Målen är inte lagstadgade men
anger riktningen för samhällets arbete för en bättre
miljö. Till de 16 nationella miljömålen har ca 70
delmål arbetats fram.
4.2.2 Regionala
Länsstyrelsen har, som regionala miljömyndighet,
en övergripande och samordnande roll i arbetet med
miljömålen. Länsstyrelsen har därmed ansvar för att
regionalt anpassa, precisera och konkretisera alla
miljökvalitetsmål utom Levande skogar som
Skogsstyrelsen ansvarar för.

1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft;
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans samt levande kust och
skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. Storslagen fjällmiljö
15. God bebyggd miljö
16. Ett rikt växt och djurliv

År 2003 antog länsstyrelsen i Norrbotten regionala
miljömål och delmål för Norrbottens län. Under år 2007 och 2008 anpassades de regionala
miljömålen till gällande nationella miljömål. Av de regionala miljömålen finns ett antal
som berör gruvindustrin och den planerade verksamheten vid Sahavaara vilka främst
omfattar Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Ingen övergödning, Bara naturlig
försurning, Ingen övergödning, Grundvatten av god kvalitet och Myllrande våtmark. Även
målen Levande sjöar och vattendrag, God bebyggd miljö och Ett rikt växt- och djurliv
berörs vidare endast på ett generellt sätt.
4.2.3 Lokala
Det finns inga lokala miljömål för Pajala kommun.
4.3 Miljökvalitetsnormer
Bestämmelserna om miljökvalitetsnormer infördes i samband med att miljöbalken trädde i
kraft den 1 januari 1999. En miljökvalitetsnorm ska tas fram på vetenskapliga grunder och
ange den lägsta godtagbara miljökvalitet som människan och/eller miljön kan anses tåla,
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det vill säga den högsta tillåtna halt av ett ämne som inte orsakar skador på människor eller
miljö. Idag antagna miljökvalitetsnormer regleras genom följande förordningar;
Idag antagna miljökvalitetsnormer regleras genom följande förordningar;
Förordning

Påverkan på den planerade verksamheten

Förordning (SFS 2001:527) om miljökvalitetsnormer
(MKN) för utomhusluft
– avseende halter kvävedioxid, kväveoxider,
svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar och
ozon i utomhusluft, se bilaga M4
Förordning (SFS 2001:554) om miljökvalitetsnormer
för fisk- och musselvatten
– reglerar bl.a. utsläppshalter för olika ämnen i
utpekade vattendrag
Förordning (SFS 2004:675) om omgivningsbuller
– reglerar bullernivåer, mätningsförfarande mm

Gäller inte utsläpp som sker inom
verksamhetsområden. Utsläppen från transporter
till och från gruvområdet kommer inte att medföra
att miljökvalitetsnormerna överskrids.
Vattendragen runt det planerade
verksamhetsområdet är inte utpekade fisk- och
musselvatten i förordningen
Gäller i större samhällen. Pajala kommun omfattas
inte av förordningen.

4.4
Bullerriktvärden
För verksamheten gäller generellt Naturvårdsverkets riktlinjer för industribuller.
För externt industribuller vid befintlig industri gäller följande riktvärde för ekvivalent
frifältsvärden, enligt Externt industribuller - allmänna råd (SNV RR 1978:5 rev. 1983).
Vid bostäder
Dag kl 07 – 18
Kväll kl 18 – 22
Natt kl 22 – 07
Sön- och helgdag kl 07 – 18

50 dB(A)
45 ”
40 ”
45 ”

Momentana ljud nattetid (kl 22 – 07) får som riktvärde inte överstiga 55 dB(A) vid bostäder.
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5

Lokaliseringsalternativ

En översiktlig lokaliseringsutredning har utförts som grund för den konceptuella
utformningen för Sahavaara och Tapuli (Bilaga 1) baserat på ett antal kriterier (se avsnitt
2,1) där olika placeringar av den nödvändiga infrastrukturen inom området har utretts. Den
slutliga lokaliseringen och alternativen för gråbergsupplag är fortfarande under utredning.
En detaljerad lokaliseringsutredningen kommer att ingå i kommande miljöansökan för
Sahavaara.

6

Förutsedd påverkan från den planerade verksamheten

Nedan beskrivs översiktligt förutsedd påverkan från den planerade verksamheten
tillsammans med tänkbara åtgärder (utöver de som redan beskrivits i avsnitt 2) i relevanta
fall. En åtskillnad i redovisningen görs i några fall mellan de för Sahavaaragruvan
specifika tillkommande anläggningarna och den tillkommande påverkan som projektet
medför för de anläggningar som planeras samutnyttjas med Tapuligruvan och
anrikningsverket. Påverkan från Palotieva är i de flesta fall obetydlig jämfört med
Sahavaara och Tapuli och kommenteras enbart i relevanta fall.
Kumulativa påverkan inklusive positiva sådana beskrivs även.
6.1 Landskapsbild
Den planerade gruvverksamheten medför huvudsakligen förändringar av landskapsbilden
genom dagbrott, gråbergsupplag och sandmagasin. Dessa förändringar är permanenta.
Övriga förändringar är temporära och enbart synliga i dess direkta närhet.
Dagbrottsområdet vid Sahavaara kommer inte av vara synligt vare sig från allmän väg eller
från Sahavaara och Kaunisvaara byar. Delar av dagbrottet kommer att vara synligt från
skogsområdena i väst. Palotieva dagbrott kommer enbart vara synbart i dess direkta närhet.
Dagbrotten kommer att på sikt bilda sjöar. Ett separat gråbergsupplag kommer att utgöra ett
nytt och permanent inslag i lanskapsbilden som främst kommer att vara synligt från delar
av Kaunisvaara intill väg 99, men även från skogsområdena i väst.
Deponering av anrikningssand på sandmagasinet vid Tapuli kommer enbart leda till en
mindre förändring av utbredningen jämfört med Tapuli. Eventuell deponering av gråberg på
upplaget vid Tapuligruvan kommer också enbart leda till en mindre förändring av
utbredningen främst i norra delen jämfört med Tapuli.
6.1.1 Åtgärder
Träd och befintlig vegetation kommer ska så långt som möjligt lämnas kvar som en skärm
mot omgivningen till dagbrottet, gråbergsupplag och övrig infrastruktur. Vid
efterbehandlingav gråbergsupplag och sandmagasin kommer inverkan på landskapsbilden
att minska. Efterbehandlingen omfattar landskapsanpassning av anläggningarna, t.ex.
genom avjämning av slänterna på gråbergsupplaget och vegetering.
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6.2 Luft och luftkvalitet
Verksamhet som ger upphov till damning omfattar främst sprängning och hantering av
malm och gråberg i dagbrott, krossning, transport och deponering av gråberg samt
gråbergsupplag och sandmagasin.
Risken för dammspridning från Sahavaara dagbrott och gråbergsupplag är som störst vid
torrt väderlag under sommaren, men eftersom Sahavaara by ligger sydost om dessa och
vindriktningen då huvudsakligen sker i motsatt riktning innebär det att risken för påverkan
mestadels är liten. Avståndet från gråbergsupplaget till byarna är ca 1 km längre än
dagbrottet, men risken för dammbilnding ökar i och med upplagets höjd.
Risken för damning från Tapuli gråbergsupplag och sandmagasin är mestadels liten.
Situationen är i princip densamma som vid drift av enbart Tapuli enbart med en liten ökad
risk pga. av större ytor för deponering.
De aktiviteter som främst ger upphov till emissioner till luft i verksamheten är maskiner
som används i gruvbrytningen. I samband med sprängningsarbeten bildas också mindre
mängder kväveoxider och viss mängd koloxid. Även om utsläppen lokalt kommer att öka
runt dagbrottet och och övriga anläggningar bedöms påverkan på luftkvaliteten i de
omgivande byarna som liten beroende på att avståndet till dem och utspädningseffekten. I
ett regionalt perspektiv är påverkan obetydlig.
6.2.1 Åtgärder
Skogen som omger dagbrottet, vägar, gråbergsupplag och sandmagasin utgör en skyddsvall
som begränsar dammspridning. Konventionella åtgärdsmetoder, som exempelvis
vattenbegjutning, kommer under den varma årstiden att användas i förebyggande syfte och
vid behov på framför allt vägar, gråbergsupplag, gruvområde och andra öppna ytor inom
verksamhetsområdet.
6.3 Buller
De primära källor i verksamheten som kommer att ge upphov till störande buller är
borrning i dagbrott, primärkross, transportband och transport av gråberg samt tippning på
gråbergsupplag.
För boende i Sahavaara kommer borrningsarbeten vid Sahavaara tillsammans med tippning
av gråberg att vara den primära källan till ökade bullernivåer. Buller från borrningsarbeten
kommer sucessivt att minska i takt med att brytningen i dagbrottet flyttas ned.
Bullernivåerna blir marginellt lägre om tippning sker på Tapuli gråbergsupplag.
För fastigheter i Kaunisvaara, där en viss påverkan redan sker från Tapuli, kan
verksamheten vid Sahavaara medföra en viss ökning av ljudnivån med hänsyn till tippning
vid Sahavaara gråbergsupplag alternativt ökad tippning vid Tapuli gråbergsupplag samt
från primärkross och borrningsarbeten.
6.3.1 Åtgärder
Skogen som omger dagbrottet, vägar/transportband och gråbergsupplag utgör en naturlig
skyddsvall som begränsar bullerspridning. Denna kommer därför att i så stor utsträckning
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som möjligt lämnas kvar. Omfattningen på ytterligare inbyggnad och bulldämpning genom
ex. vallar beror på slutlig lokalisering och läge i förhållande till bebyggelsen samt resultat
av bullerberäkning.
6.4 Vibrationer, luftstötvåg och kaststen
Med hänsyn till det korta avståndet till boende i Sahavaara och Kaunisvaara är det troligt att
man kommer att uppleva både vibrationer och luftstötar i samband med sprängning.
Vid större salvor och kortare avstånd ökar risken för störning. Baserat på de beräkningar
som tidigare gjorts för sprängningar i Tapuli gruva bedöms nivåerna vid de närmast
liggande fastigheterna i Sahavaara kunna uppgå till ett par mm/s. Risk för
byggnadsskadande vibrationer kan inte uteslutas för de allra närmast liggande fastigheterna.
De boende i Sahavaara och Kaunisvaara kommer vid vissa tillfällen känna av luftstötvåg
särskilt vid ogynnsamma meteorologiska förhållanden. Avståndet har i detta fall inte lika
stor betydelse.
Risk för påverkan utanför dagbrotten från kaststen är som störst inledningsvis när de första
pallarna skjuts. När brytningen fortskrider mot djupet minskar risken på grund av ökat
avstånd och att dagbrottets vägg i viss utsträckning fungerar som en skärm. Risken för
påverkan på omgivningen är som störst då sprängningar sker i östra delen av dagbrotten
närmast bebyggelsen. Utslagsriktningen på salvan sker i detta fall in mot dagbrottet vilket
medför att de normala kastlängderna bakom salvan som mest uppgår till mellan 100-200
meter (baserat på beräkningar för liknande sprängningsförhållanden för Tapuli).
6.4.1 Åtgärder
För att minska risken för störning kommer fasta skjuttider att eftersträvas vilket minskar
risken för överraskningseffekt på människor i närområdet. Information om kommande
sprängning kommer att finnas tillgänglig och ges till närboende. Sprängningsarbeten
kommer att ske under mycket kontrollerad form för att minska påverkan. Detaljerad
utredning av påverkan från vibrationer, luftstötvåg och kaststen med möjliga åtgärder för att
begränsa påverkan kommer att utföras under hösten 2009 och redovisas i miljöansökan
Northland utreder för närvarande i vilken omfattning fastigheter i närheten av dagbrotten
måste inlösas.
6.5 Vattendrag - Flöden och fysiska ingrepp
Samutnyttjande av infrastruktur vid Tapuli (primärt anrikningsverk och sandmagasin) ger
mindre markanspråk och påverkan på avrinningsområden vilket ger positiva konsekvenser.
Ianspråktagande av mark för Sahavaara dagbrott och gråbergsupplag innebär att
avrinningen till myrområdet och Kaunisjoki minskar något. Påverkan på flödet i Kaunisjoki
är försumbart vilket även gäller minskningen av avrinningsområdet inräknat anspråk vid
Tapuli. Den minskning av avrinningen till Aareajoki som Palotieva medför är
försumbar.Yvattnet i själva myrområdena utanför de planerade dagbrottsområden och
gråbergsupplaget kommer inte att påverkas i någon betydande grad då områdena i
nödvändig utsträckning kommer att avgränsas med vallar (se vidare avsnitt 6.7).
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Den tillkommande anrikningen av malmen från främst Sahavaara kan innebära en ökad
förbrukning av vatten till processen. En betydande del av ökningen bedöms komma att
tillgodoses genom insamlat vatten från gruvområdet. Under torrperioden på vintern kan det
dock inte uteslutas att vatten måste tas ut från Muonio älv på samma sätt som för Tapuli,
men de totala mängderna bedöms ligga inom den mängd som söks för Tapuli, där påverkan
på älven fortfarande är obetydlig.
Ett ökat behov av avbördning av överskottsvatten till Muonio älv bedöms uppkomma under
våtperioden, med hänsyn till det ökade upptagningsområdet. Den totala ökningen av
avbördningsbehovet bedöms som litet och påverkan på flödet i älven fortfarande vara
obetydligt.
6.6 Vattendrag - Vattenkvalitet och akvatisk fauna
Påverkan på vattenkvaliteten i Muonio älv uppstår framförallt under driften där den
huvudsakliga tillförsel av ämnen är kväve från sprängämnen (gråbergsupplag och dagbrott)
samt lakvatten eventuellt påverkat av sulfidvittring (gråbergsupplag, dagbrott och
sandmagasin). Den anrikningssanden är inte är potentiellt syrabildande och därtill är
utlakningen av metaller liten. Potentialen för påverkan på ytvatten genom lakning i
dagbrottet och från gråbergsupplaget bedöms som liten med hänsyn till den buffrande
effekten hos berget. Tester av sulfidprodukten visar att den är potentiellt syrabildande, men
denna produkt kommer att deponeras på ett sådant sätt att oxidation inte sker.
Verksamheten i Sahavaara kommer att medföra ett visst ytterligare tillskott av kväve
jämfört med Tapuli. Sammantaget bedöms förändringen som marginell och halterna i
Muonio älv fortfarande inom den naturliga variationen.
Den tillkommande verksamheten i Sahavaara bedöms leda till en marginell ökning av
transporten av metaller i avbördat vatten genom bl.a. vittring och lakning jämfört med
Tapuli. Halterna i älven bedöms som för Tapuli fortfarande ligga inom de naturliga
variationerna.
6.6.1 Åtgärder
Allt vatten kommer att samlas upp och genomgå rening innan det avbördas eller återförs till
processen. Kompletterande undersökningar av bl.a. avfallets egenskaper och beräkningar av
belastning av olika ämnen kommer att utföras efter planerade pilotförsök och resultaten
redovisas i planerad miljöansökan.
6.7 Grundvatten
Vid all gruvdrift uppkommer ett lokalt förändrat strömningsmönster i grundvattnet. De
aktiviteter som främst ger upphov till en grundvattenavsänkning i morän och berggrund är i
detta fall avvattning/avbaning av myrområdet inom dagbrottet samt länshållning av gruvan.
Med hänsyn till den täta moränen, skyddsavståndet till Kaunisjoki och anläggandet av en
vall av morän i utkanten av dagbrotten ned till befintlig morän som skärmar av det från
kommunikation med akvifären i myren bedöms påverkan på myrområdet och vattendraget
som liten till obetydlig. Detta gäller även Palotieva. Beräkningar för Tapuli visar på en
marginell avsäkning på några decimeter i myren och enbart ett femtiotal meter utanför
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vallen. Grundvattennivån i moränlagren öster om dagbrottet kommer troligen inte att
påverkas i någon större grad pga. den låga genomsläppligheten i dessa. Det innebär att
risken för påverkan på de fåtalet grävda brunnar som bedöms som liten.
Påverkansområdet för grundvattnet i beggrunden beror dels på vattenföreningen i denna
samt dagbrottets djup. Utgående från beräkningar för Tapuli bedöms Sahavaara dagbrott få
ett influensområde (från dess mittt) på strax under 1 km vilket innebär att kapaciteten i
någon enstaka brunn kan komma att försämras. Merparten av brunnarna ligger på ett större
avstånd i östra delarna av byn.
Påverkan av eventuellt dränage av förorenande ämnen från gråbergsupplaget och
sandmagasinet bedöms små med hänvisning till materialens sammansättning, områdets
hydrogeologi, konstruktion av deponierna samt underliggande barriäregenskaper hos torv
och morän. Effekten av vittring i dagbrottet och påverkan på gruvvattnet bedöms som liten
med hänsyn till förekommande karbonatådror i dagbrottets väg.
6.7.1 Åtgärder
Kompletterande undersökningar avseende bl.a. grundvattentillgången, de hydrauliska
förutsättningarna och avsänkningen vid drift planeras att genomföras och kommer att
resovisas som en del av miljöansökan. För att följa upp grundvattnets nivå,
strömningsmönster och kvalitet kan grundvattenrör komma att placeras på lämpligt avstånd
i omgivningen runt gruvan.
6.8 Naturmiljö
Samutnyttjande av infrastruktur vid Tapuli (primärt anrikningsverk och sandmagasin) ger
mindre markanspråk och påverkan på naturmiljön vilket ger positiva konsekvenser.
Etablering av Sahavaara dagbrottet samt gråbergsupplaget innebär ianspråktagande av
skog- och våtmarksområden med förlust av habitat på ca 500 ha varav ca 350 ha i
Ahvenvuoma. De anspråk som görs är i detta fall permanenta och i huvudsak irreversibla.
Anspråket i Ahvenvuoma är litet sett utifrån myrområdets totala storlek. De mindre
områden med högre naturvärden som påträffats inom dagbrottsområdet representerar inte
några unika naturvärden utan är allmänt förekommande. De högsta värdena förekommer
längre väster ut. Den aktuella våtmarkstypen som huvudsakligen utgörs av strängflarkkärr
samt mindre andel sumpskog är vanligt förekommande i regionen. Vidare är området redan
till stora delar påverkat av dikning, myrodling, avverkning och skogsvägar vilket i sig
innebär ingrepp på habitat och ekosystem.
Etablering av Palotieva dagbrottet innebär ianspråktagande av skog- och våtmarksområden
med förlust av habitat på ca 14 ha. Anspråket är litet jämfört med det för Tapuli och
storleken på hela Kokkovuoma. Därtill har inga särskilda värden påträffats i området.
För övrig redan planerad infrakstruktur vid Tapuli medför den tillkommande verksamheten
en obetydlig förändring av markanspråket.
Etablering av dagbrotten och gråbergsupplaget kommer att innebära en mindre förlust av
habitat. De fågelarter som observerats är i första hand arter som är vanliga i skogsområden
och våtmarker. Verksamheten kan även medföra fortsatt störning på djurliv i omgivningen
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under drifttiden genom att den utgör en fysisk barriär för vissa djurarter. Skyddsavståndet
till Kaunisjoki medger en korridor för de djur som vandrar längs denna.
Transportbandet men framför allt eventuell trucktransport av gråberg till Tapuli innebär
begränsade markanspråk. Dock kan vägen och transportbandet utgöra en fysisk barriär för
vissa djurarter. Denna påverkan upphör efter att verksamheten avslutats.
6.8.1 Åtgärder
Påverkan på de områden som kan beröras kommer i så stor utsträckning som möjligt att
begränsas genom lokalisering och omsorgsfull planering i samband med projektering av
anläggningarna.
6.9 Kulturmiljö
Inom Sahavaara dagbrott har en tjärdal påträffats. Tjärdalar. brukar normalt ha klassningen
”övrig kulturhistorisk lämning” och denna bedöms inte har något högre värde. Inga andra
fornlämningar har påträffats inom de planerade områdena.
Den planerade verksamheten medför inget direkt intrång i det skyddsområde som avsatts
för bevarandeprogrammet för värdefullt odlingslandskap.
6.10 Riksintressen
Påverkan på riksintresse för naturvårde Ahvenvuoma beskriv i avsnitt 6.8.
6.10.1 Rennäring
Gruvverksamheten kommer att påverka samebyns traditionella mönster för renskötseln i
området med något större anspråk och begränsningar jämfört med Tapuli. Den planderade
verksamheten ligger inom kärnområdet, klassat som riksintresse för rennäring. Den direkta
arealförlusten till följd av anläggningarnas placering uppgår till ca 500 ha. Det motsvarar
ungfär 0,5 % av renbetesmarken för sommarbete och ca 1% av kärnområdet. Med redan
planerad verksamhet vid Tapuli uppgår anspråket till mellan 700 till 1000 ha.
Buller och ökad fordonstrafik mellan Sahvaara dagbrott och Tapuli infrastruktur samt
verksamhet vid gråbergsupplaget kan, på samma sätt som den planerade verksamheten vid
Tapuli, komma att medföra störd betesro i direkt närhet till gruvan. Detta kan medföra ett
ökat tryck på betesmarkerna för sommarlandet i väster öster om Kangos, vilket skulle
kunna medföra att renarna i förtid drar sig från vår- och sommarbeteslandet till höstlandet i
öster. Trycket på betesmarker i vinterlandet kan därmed även öka med risk för att vajorna
får för lite näring inför kalvningen. Ökad användning av betesmarker öster om väg 99 kan
innebära en större arbetsinsats för samebyn.
Ökad trafik ökar risken för viltolyckor och renpåkörning. Transportbandet och
transportvägen utgör ett hinder för renarna att förflytta sig till området öster om dessa fram
till väg 99. Verksamheten kan även medföra att renarna sprids i ett större område samt att
hanrenar vandrar in i verksamhetsområdet vilket kan medföra merarbete vid insamling av
renarna.
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6.10.2 Natura 2000
Koncessionsområdet och den planerade verksamheten kommer inte medföra någon direkt
påverkan på Kaunisjoki eller Aareajoki. Däremot kan vattendraget påverkas indirekt genom
påverkan på yt- och grundvatten främst genom minskad avrinning vilket beskrivits i avsnitt
6.5 och 6.7. Denna påverkan bedöms som obetydlig. Vid planeringen av dagbrott och
gråbergsupplag har ett skyddsområde lämnats närmast Kaunisjoki på ca 200 meter. Detta
bedöms vara mer än tillräckligt för att inte påverka utter som tidvis förekommer längs
vattendraget.
Uttag från och utsläpp av vatten till Muonio älv bedöms enligt avsnitt 6.7 inte förändras
eller enbart marginellt vilket innebär att påverkan fortfarande bedöms som obetydlig till
liten.
6.10.3 Åtgärder
Genom fortlöpande samråd med samebyn samt anpassning och kompensation kan eventuell
negativ påverkan på rennäringen minska. Återgärder som redan disukterats med samebyn
och som kan vara aktuella är behov av ett nytt rengärde väster om Tapuli gruvområde dels
för att vänja renarna vid verksamheten dels för effektivare kunna flytta renarna mellan olika
betesmarker i närområdet och därmed effektivare nyttja dessa samt stängsel runt
anläggningarna.
6.11 Motstående intressen
Den planerade verksamheten med främst ett dagbrott strax väster om byn Sahavaara
innebär följdaktligen att levnadssituationen för de boende kommer att förändras med ökad
påverkan genom bl.a. vibrationer coh buller. Närheten till byn innebär att vissa av de
närmast liggande fastigheterna kan behöva lösas in.
Etableringen av gruvverksamheten medför att jaktmarker tas i anspråk främst från av
dagbrott och gråbergsupplag. Buller, vibrationer och luftstötar från den planerade
verksamheten kan medföra störningar för djurlivet i närområdet till gruvan. En mindre del
av jaktområden för A-jaktlicens för älg vid Sahavaara kommer att tas i anspråk och en
försumbar del vid Palotieva jämfört med områdenas totala storlek.
Skogsbruk förekommer i mindre omfattning huvudsakligen inom Sahavaara
dagbrottsområde. Övrig mark utgörs huvudsakligen av myrområden. Den planerade
verksamheten innebär därmed en viss förlust av för skogsbruk lämpliga områden. Inom
området för gråbergsupplaget bedrivs småskalig myrslåtter.
Den planerade verksamheten innebär en tillfällig och i vissa fall permanent begränsad
tillgänglighet och ianspråktagande av områdena för dagbrottet samt gråbergsupplaget för
ex. bärplockning och skoteråkning.
Fritidsfisket i Muonio älv bedöms inte påverkas av den planerade verksamheten. Påverkan
genom minskat avrinningsområdet till Kaunisjoki kommer inte att påverka fisket.
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6.11.1 Åtgärder
Northland kommer att föra diskussioner med berörda markägare samt användare av marken
för att identifiera problem och möjligheter. Åtgärder för att begränsa buller- och
trafikstörningar kommer att genomföras. Efter avslutad drift kommer den ianspråktagna
marken så långt som möjligt att återställas till naturmark.
6.12 Transportrörelser
Gruvverksamheten medför att transporterna av personer och varor kommer att öka något
längs vägarna i närområdetjäämfört med Tapulu, främst väg 99 som går genom byarna.
Några transporter i större omfattning planeras inte från väg 99 genom Sahavaara by till
dagbrottet under driften. I samband med de förberedande arbeten kan initialt en mindre
mängd transporter komma att ske.
6.13 Restprodukter
Avfall och restprodukter som uppkommer från den planerade verksamheten utgörs
huvudsakligen av gråberg och anrikningssand. Därtill kommer vissa mängder morän och
torv som avryms i samband med de förberedande arbeten. I övrigt uppkommer mindre
mängder avfall från driften i form av trä, metall, plast samt farligt avfall i form av ex.
kemikalier och spillolja. Allt avfall ska generellt sorteras och hanteras på godkänt sätt.
Påverkan från gråberg och anrikningssand beskrivs under avsnitt 6.6 och 6.7.
Enligt beskrivit i avsnitt 9.13 kommer gråberg i möjligaste mån utnyttjas som
konstruktionsmaterial vid anläggningsarbeten. Det gäller även den morän som uppkommer.
Om möjligt kommer torven i myrområdet vid dagbrottet att särhållas för att ex. kunna
tillgodoses inom torvindustrin. I annat fall kommer den läggas upp inom gråbergsupplaget
och täckas över.
6.14 Samhällsaspekter
Den planerade verksamheten kommer att skapa positiva sociala och ekonomiska effekter
genom ett betydande antal nya arbetstillfällen, både direkt och indirekt. Arbetskraftsbehovet kommer delvis att mötas av lokalbefolkningen och delvis genom inflyttning. Pajala
kommun kommer, liksom Kolari kommun, att få ökade skatteinkomster och andra intäkter.
Kaunisvaara, Sahavaara och Pajala liksom Kolari och andra närliggande orter kommer
enligt utförda socioekonomiska undersökningar att genomgå en betydande utveckling som
en konsekvens av den planerade gruvverksamheten. Den förväntade utvecklingen för
Tapuli och Sahavaara kan sammanfattas översiktligt i följande punkter;


200-300 direkta arbetstillfällen under gruvornas livslängd



400-600 indirekta arbetstillfällen (uppskattat) under gruvans livslängd



Ökad inflyttning av människor för att tillfredställa efterfrågan på direkt och indirekt
arbetskraft



Ökade skatteinkomster för Pajala och närliggande kommuner

Den nuvarande ekonomiska och demografiska nedgång som pågår i regionen förväntas
kunna vändas i positiv riktning under hela gruvans och anrikningsverkets livstid.
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6.15 Indirekta konsekvenser järnvägstransporter
Transport med järnväg från Äkäsjokisuu via Kolari och Torneå till Kemi kan medföra en
ökad störning för boende längs järnvägens dragning främst genom buller och vibrationer.
I samband med renovering och uppgradering av järnvägen mellan Äkäsjokisuu och Kemi
kan åtgärder för minska denna påverkan komma att utföras av ansvarig Banmyndighet.
Förnärvarande uppgår transporten av timmer till ca 0,3 Mton per år mellan Kolari och Kemi
(antal transporter okänt). Den regulära persontrafiken mellan Kolari och Torneå omfattar 23 tåg per vecka plus ytterligare tåg under högsäsongen vintertid.
Gruvverksamhten kommer som tidigare nämnts omfatta 2-3 tågtransporter per dag till
Kemi och 3-4 inräknat framtida verksamhet vid Hannukainen.
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7

Utveckling av övriga fyndigheter

7.1 Pellivuoma
Fyndigheten vid Pellivuoma liknar den vid Sahavaara. Brytning planeras att påbörjas när
produktionen vid Tapuli börjar trappas ned och produktionsnivån planeras uppgå till ca 2,5
Mton järnkoncentrat per år.
Viss infratstruktur och gråbergsupplag planeras vid dagbrottet. Från dagbrottet planeras
malm transporteras med transportband till anrikningsverket i Kaunisvaara.
7.2 Hannukainen
Under perioden 2009 till 2011 planeras studier för Hannukainen utföras vilka bl.a. omfattar
lönsamhetsstudie och detaljplanering. Produktionsstart av Hannukainengruvan kan påbörjas
om ett antal år, med ett produktion på 2-3 Mt/år med ett eventuellt tillskott i form av
koppar-guldkoncentrat.
Några närmare detaljer rörande anläggningarnas utformning och lokalisering är inte
framtagna. Befintlig järnväg planeras att användas för transport av produkten.
7.3 Summa produkter
Baserat på etablerings- och utbyggnadsschema kommer den första anläggningen, Tapuli, att
vara i drift 2011. Ett totalt produktionsmål för utbyggnaden då Sahavaara är i full drift
ligger på ca 5 Mton/år magnetitkoncentrat och inräknat Hannukainen 7-8 Mton/år.
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