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Sammanfattning
Fyra faunapassagers funktion för renar och däggdjur har utvär-
derats genom intervjuer med berörda samebyar, vinterspårning 
och analys av påkörningsdata. Faunapassagerna byggdes under 
2011 och 2012 i samband med ny eller förändrad infrastruktur. 
Resultaten från utvärderingen sammanfattas i tabell 1.

Studien visar att tre av de fyra faunapassagerna har en god funk-
tion för flytt av renar (den fjärde är inte byggd för det ändamålet). 
Vid samtliga studerade platser fungerade den fria strövningen bättre innan järnvägen 
eller vägen byggdes eller förändrades. Detta bedöms framförallt bero på att järnvägen 
eller vägen försetts med stängsel. Tre av faunapassagerna fyller ändå en viss funktion för 
den fria strövningen eftersom denna troligen skulle ha fungerat betydligt sämre utan pas-
sagerna. Faunapassagerna har även använts av andra däggdjur, främst harar och rävar. 
Även älg har använt minst två av faunapassagerna.

Följande faktorer bedöms, utifrån resultatet i den här studien, ha stor betydelse för 
faunapassagernas funktion: 1) lokalisering och omgivande störningsfaktorer 2) fauna-
passagens bredd i förhållande till dess längd 3) trafikintensitet under faunapassagen 4) 
förekomst av avskärmning på faunapassagen 5) omgivande vegetation. De fem faktorerna 
utvecklas nedan:

1. Det är angeläget att en faunapassage lokaliseras på en plats som är lämplig för än-
damålet (t.ex. vid en flyttled eller ett naturligt vandringsstråk) och där den närmsta 
omgivningen har ett långsiktigt skydd mot exploateringar som kan bli en störnings-
källa för djuren.

2. För att en faunapassage ska ha en god funktion får inte bredd–längd-kvoten vara för 
låg. Studien visar dock att en faunapassage delvis kan fungera för den fria strövningen 
trots att kvoten bredd/längd är något under det rekommenderade värdet på 0,8.

3. En hög trafikintensitet under faunapassagen kan påverka funktionen negativt vilket 
indikerar behov av avskärmningar mot buller och ljusreflexer, se även punkt 4.

4. Avskärmningar på faunapassagen som syftar till att minska störningen från trafiken 
kan påverka funktionen negativt. En låg bredd–längd-kvot i kombination med höga 
och täta räcken eller skärmar på faunapassagen innebär troligtvis att djur upplever en 
tunneleffekt (låg öppenhet och dålig sikt åt sidorna). Tunneleffekten kan lindras ge-
nom att öka bredden. Ogenomskinliga avskärmningar bör endast användas där stör-
ning från trafiken motiverar detta och undvikas vid låg trafikintensitet för att minska 
risken för tunneleffekt.

5. Vegetation som ansluter faunapassagerna till det omgivande landskapet är viktigt för 
funktionen. Öppna ytor i anslutning till faunapassager bör undvikas.

Sammantaget dras slutsatsen att tre av de fyra faunapassagerna till stor del fyller sin 
funktion och att ekodukter/faunabroar även fortsättningsvis bör vara något som före-
slås och utreds vid infrastrukturprojekt. Bedömningen av faunabroarnas funktion för 
fri strövning och övriga däggdjur är dock osäker på grund av den begränsade tiden för 
utvärderingen och osäkerheter förknippade med vinterspårningen. Det har dessutom 
endast gått 2–3 år sedan faunapassagerna färdigställdes, och tidigare studier av däggdjur 
har visat att användningen av faunapassager ökar 5–10 år efter byggnation (Clevenger & 
Waltho 2003). Denna utvärdering ska därför ses som en första delstudie av faunapassa-
gernas funktion. Fortsatt uppföljning krävs för att kunna dra mer långtgående slutsatser. 

Aitik

Råtsi

Harrioja

Sangis
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Figur 1. Översiktlig karta som visar 
faunapassagernas lokalisering. 
Illustration: Enetjärn Natur.
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Tabell 1. Sammanställning av de fyra faunapassagernas utformning, omgivning och funktion för renar och övriga däggdjur.  

Ekodukt över järnväg 
vid Råtsi, Kiruna

Ekodukt över järnväg 
vid Sangis, Haparanda

Faunabro över väg E4 
vid Harrioja, Hapar-
anda

Faunabro över 
järnväg vid Aitik, 
Gällivare

Syfte Underlätta passage för 
rennäringen.

Underlätta passage för 
rennäringen, vilda djur och 
friluftsliv.

Underlätta passage för 
rennäringen och vilda djur.

Underlätta passage för 
rennäringen och fordon.

Färdigställd 2011 2011 2012 2012

Bredd 50 m 20 m fri bredd (25 m total 
bredd)

5 m 7 m 

Kvoten bredd/längd 2,3 2,2 0,085 0,64

Fri siktlinje till andra 
sidan

Nej. Ja, från norr. Nej. Ja, från söder.

Konstruktionstyp Armerad betong. Armerad betong. Limträ. Armerad betong.

Byggkostnad (exkl. 
projekterings- och 
byggherrekostnader).

Ca 12,0 Mkr Ca 8,6 Mkr Ca 7,5 Mkr Ca 3,4 Mkr

Kostnad/m2 28 000 kr/m2 48 000 kr/m2 25 000 kr/m2 44 000 kr/m2

Ytskikt och ledlinjer Jordmassor, björkar längs 
sidorna.

Jordmassor och stenblock. Grus och stenmjöl. Skogsbilväg.

Räcken på bron Renstängsel, trästaket och 
broräcken.

Viltstängsel och broräcken. Träplank med tät nedre 
del.

Viltstängsel och 
broräcken.

Omgivande vegetation Fjällbjörkskog. En öppen 
yta på östra sidan.

Tallplantage. Stora öppna 
ytor.

Tallungskog. Öppna ytor. Tallskog. Öppen yta på 
norra sidan av bron.

Anslutande stängsel 
och hagar

Stängsel utmed 
järnvägen. Omfattande 
system av hagar på båda 
sidor av bron.

Stängsel utmed järnvägen. Stängsel utmed vägen. Stängsel utmed 
järnvägen. Omfattande 
system av hagar på båda 
sidor av bron.

Trafikintensitet under 
bron

Ca 35 tåg/dygn (planerad 
trafikering).

Ca 2 tåg/dygn (planerad 
trafikering).

Ca 3000 fordon/dygn (ÅDT, 
årsmedeldygnstrafik)

Ca 2 tåg/dygn (planerad 
trafikering).

Trafik på bron Mycket skotertrafik 
vintertid.

Skotertrafik vintertid. Skotertrafik vintertid, 
biltrafik sommartid.

Skotertrafik vintertid, 
biltrafik sommartid.

Nyttjande för friluftsliv Nyttjas av skoteråkare och 
hundägare.

Nyttjas av vandrare, 
skoteråkare, jägare, ryttare 
och bärplockare.

Nyttjas troligen i låg grad 
av skoteråkare och jägare.

Nyttjas troligen i låg grad 
för friluftsliv.

Vägar i anslutning till 
bron

Saknas, dock finns en 
godsbangård ca 300 m 
från ekodukten.

Mindre skogsbilvägar på 
vardera sida av järnvägen 
ca 200 m från ekodukten.

Mindre skogsbilvägar på 
vardera sida av vägen, i 
direkt anslutning till bron.

En skogsbilväg som löper 
över bron. En större väg 
in mot gruvområdet ca 75 
m från bron. 

Berörd sameby Laevas sameby. Liehittäjä sameby. Liehittäjä sameby. Gällivare sameby.

Avsedd funktion för 
renar

Bron nyttjas främst för 
samlad flytt österut och för 
fri ströving västerut.

Bron nyttjas främst för fri 
strövninng söderut och 
drivning av renar i båda 
riktningar.

Bron avses nyttjas för fri 
strövnig.

Bron nyttjas för samlad 
flytt och fri ströving i båda 
riktningarna.

Bedömd funktion för 
renar

God funktion för samlad 
flytt och dålig funktion för 
fri strövning.

God funktion för samlad 
flytt och delvis god funktion 
för fri strövning.

Fungerar inte alls för fri 
strövning.

God funktion för samlad 
flytt och delvis god 
funktion för fri strövning.

Vilda djur (utöver ren) 
som nyttjat bron

Hare, räv och älg. Hare, räv, älg och 
mårdhund.

Hare. Räv och hare.

Antal spår noterade 
över bron

5 10 3 6

Antal spår över bron 
per spårdygn

 0,5 0,8 0,3 0,5

Vilda djur som 
påträffats i omgiv-
ningen, men som inte 
nyttjat bron

Inga. Lodjur. Älg och räv. Älg.

Kapitel 0 Sammanfattning
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1 Inledning
I Norrbotten har fyra planskilda passager över väg och järnväg byggts i rensköt-
selområdet, med det primära syftet att minska de negativa konsekvenserna för 
rennäringen i och med ny eller förändrad infrastruktur. Uppdraget har varit att 
utvärdera dessa faunapassagers funktion för renar och övriga däggdjur. Eftersom 
inga faunapassager inom renskötselområdet har utvärderats tidigare, var detta 
uppdrag början på något nytt. Den här rapporten ger inte svar på alla frågor om 
faunapassager utan bör betraktas som en första delstudie. För att slutligen kunna 
ta fram tydliga anvisningar och direktiv för faunapassager inom renskötselom-
rådet krävs fortsatta studier där framför allt den fria strövningen analyseras mer 
ingående och under en längre tidsperiod. 

1.1 Bakgrund
Vägar och järnvägar utgör barriärer i landskapet och är en fara för många djur som 
riskerar att bli påkörda. Påkörning av djur medför även en risk för trafikanterna. För 
att minska risken för påkörning sätts ofta stängsel upp utmed många vägar och järn-
vägar, vilket ytterligare förstärker vägens eller järnvägens barriäreffekt. Följden blir 
att djur inte kan röra sig fritt i landskapet, vilket på sikt kan leda till att populationer 
isoleras eller blir mer sårbara. Djuren behöver tillräckligt stora naturområden med 
olika bestämda kvaliteter för att hitta föda, söka skydd och fortplanta sig. Renarna 
som i sin årscykel vandrar långa sträckor är speciellt utsatta för denna barriäref-
fekt. För att minska barriäreffekten, men utan att öka risken för viltpåkörningar, kan 
faunapassager byggas. Djuren kan då passera järnvägen eller vägen planskilt, utan att 

Faunapassager – en ordlista
Ekodukt (”natur över vägen”) 
En extra bred bro med naturliknande växtlighet på som 
knyter ihop landskapet på ömse sidor vägbarriären. 

Landskapsbro (”natur under vägen”)
Vägen eller järnvägen leds på en hög bro över ett helt 
landskapsavsnitt, till exempel en dalgång.

Faunabro/faunaport
En passage som anlagts för utvalda djurarter istället 
för ett helt ekosystem. Vegetation på bron är en fördel, 
men inte ett måste. Kan kombineras med en mindre 
väg eller stig med begränsad mänsklig trafik.

Vägbro/vägport med faunaanpassning. 
En passage för en mindre väg kan fungera även för 
viltet om den anpassas med exempelvis breddad 
design. Behöver inte vara klädd med vegetation.

Småvilttrumma
Räv, grävling, utter, katt, grod- och kräldjur och 
smågnagare använder gärna trummor.

Benämning i denna rapport
I denna rapport används begreppet ekodukt för 
övergångarna vid Råtsi och Sangis och begreppet 
faunabro för övergångarna vid Harrioja och Aitik. 
Begreppet faunapassage används som ett gemensamt 
begrepp när samtliga övergångar avses.

Källa: CBM. Biodiverse. 2012 nr 1.
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Figur 2. Illustrationen visar hur rapporten definierat 
faunapassagens bredd och längd. Illustration: 
Enetjärn Natur.
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Figur 3. Illustrationen visar hur rapporten definierat 
faunapassagens höjd, spännvidd och längd. 
Illustration: Enetjärn Natur.
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riskera att bli påkörda. Faunapassagerna kan även användas för att flytta eller driva 
renar över järnvägar eller vägar. Detta innebär en minskad risk för både renskötarna 
och renarna. 

Trafikverket har under åren 2011–2012 som en del av nyanläggning eller ombyggnad 
av infrastruktur byggt fyra faunapassager med hänsyn till rennäringen. Faunapas-
sagerna är belägna i Norrbottens län (se figur 1). Tre av faunapassagerna är byggda 
över nya järnvägssträckningar vid Råtsi (Kiruna kommun), Sangis (Kalix kommun) 
och Aitik (Gällivare kommun). Järnvägssträckorna vid Råtsi och Sangis ersatte gamla 
järnvägssträckor som då togs ur drift. Järnvägssträckan vid Aitik utgörs av en ny 
sträckning mellan Malmbanan och Aitikgruvan. Faunabron över E4 ligger strax öster 
om Harrioja (Haparanda kommun) och byggdes i samband med att E4 försågs med 
mitträcke. 

1.2 Syfte
Syftet med uppföljningen är att undersöka funktionen hos faunapassagerna vid Råtsi, 
Sangis, Harrioja och Aitik, dels ur ett rennäringsperspektiv, dels ur ett övergripande 
perspektiv där samtliga däggdjur beaktas. En förutsättning för uppdraget var att under 
perioden november 2013–maj 2014 ta fram grundläggande kunskap om faunapas-
sagerna och deras funktion, som ett första steg i en mer långsiktig uppföljning. Erfa-
renheterna av uppföljningen ska kunna vara ett stöd vid planering och projektering av 
framtida faunapassager i renskötselområdet.

1.3 Metodik och frågeställningar
Frågeställningar
Följande frågeställningar har analyserats:

•	 Används faunapassagen av renar och andra däggdjur och i så fall på vilket sätt?

•	 Hur stor andel av djurens passager i närområdet sker över faunapassagen respek-
tive på andra ställen utmed järnvägen/vägen?

•	 Hur påverkas faunapassagens funktion av dess utformning (bredd, lutning, mark-
skikt, räcken etc.)?

•	 Hur påverkas faunapassagens funktion av omgivande faktorer (vegetation, stäng-
sel, hagar, vägar, störning på bron etc.)?

•	 Vad har fungerat bra, vad har fungerat mindre bra och vad kan bli bättre?

•	 Har antalet påkörda renar förändrats sedan faunapassagen byggdes?

Metodik
Metodiken har främst utgjorts av intervjuer med renskötare i berörda samebyar. 
Nedan presenteras metodiken för uppföljningen mer ingående.

Intervjuer
Renskötare i Laevas, Liehittäjä och Gällivare samebyar har intervjuats om sina erfa-
renheter av faunapassagerna och om eventuella förslag till förbättringar. Under in-
tervjuerna har även dagens situation jämförts med situationen innan infrastrukturen 
byggdes eller förändrades. Vi har fokuserat på funktion och användarperspektiv, och 
därför har det inte ingått i uppdraget att intervjua berörd personal från Trafikverket 
eller gruvbolagen.

Kapitel 1 Inledning
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Fältbesök
Alla faunapassager har besökts och studerats i fält, och eventuella stängsel och ha-
gar kring broarna har kartlagts. Konsulten har även medverkat vid en samlad flytt av 
renar över en av ekodukterna.

Analys av påkörningsstatistik
Påkörningsstatistik för ren före och efter det att den nya infrastrukturen togs i drift 
har analyserats översiktligt. Vid Aitik har inte detta varit möjligt eftersom den nya 
järnvägssträckningen inte ersatt någon äldre sträckning, och här har därför endast 
en redogörelse för antalet renpåkörningar längs den nya sträckningen kunnat göras. 
Underlaget för renpåkörning vid järnvägar har utgjorts av Trafikverkets statistik för 
renpåkörningar vid järnvägar från år 2000, vilken baseras på de uppgifter som same-
byarna rapporterat in till Trafikverket. För E4 har viltolycksrådets uppgifter från 2010 
och framåt använts. En generell osäkerhet i analysen är att tidsserierna efter uppfö-
rande är korta eftersom den nya infrastrukturen togs i drift endast ett till två år innan 
denna rapport skrevs. Uppgifterna om trafikintensiteten på järnvägarna (det totala 
antalet tåg per dygn) baseras på Trafikverkets uppgifter om det planerade antalet tåg 
och kan därför avvika från det verkliga antalet. Trafikintensiteten längs E4 baseras på 
uppgifter från Trafikverkets webbtjänst NVDB 2012.

Vinterspårning
Vinterspårning har genomförts vid fyra till sex tillfällen vid vardera faunapassage 
under perioden februari till april. Spårningarna har gjorts i ett område inom 200 m 
från broarna och längs transekter (linjer) vid varje bro (för mer information se bilaga 
1). Faunapassagen och området inom 200 m från denna spårades för att kartlägga 
antalet djurspår över ekodukten/faunabron och hur djuren rör sig i dess närområde. 
Transekterna spårades för att kartlägga antalet djurspår i omgivningarna som närmar 
sig vägen eller järnvägen och hur många som passerar vägen eller järnvägen i plan. 
Vid ekodukten vid Sangis har även passagen under två närliggande järnvägsbroar 
inventerats. För varje spår har art och riktning noterats. Vid varje inventering notera-
des antalet spårdygn, det vill säga det antal dygn som gått mellan senaste snöfall och 
inventeringstillfället.

Resultatet av vinterspårningarna analyserades kvalitativt. Utifrån underlaget beräk-
nades även spårfrekvens och spårtäthet. Spårfrekvensen för faunapassagen respektive 

Figur 4. För varje spår har art och riktning noterats 
Foto: Licab 

Figur 5. En felkälla i vinterspårningen är de skoter-
spår som gått över faunapassagerna. De har gjort att 
djurens spår varit svåra att se och följa. Bilden visar 
skoterspår över faunabron vid Aitik. Foto: Licab

Kapitel 1 Inledning
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transekten beräknades genom att dela det totala antalet spår med det totala antalet 
spårdygn. Spårfrekvensen för faunapassagerna är därför jämförbar. Spårtätheten för 
faunapassagen och transekten beräknades genom att dela antalet spår med faunapas-
sagens bredd respektive transektens längd. Om spårtätheten var högre för faunapassa-
gen än för transekten bedömdes det vara en indikation på att faunapassagen används 
i högre grad än passage i plan. En jämförelse gjordes även av antalet lyckade passager 
över faunapassagen respektive i plan över vägen eller järnvägen.

Vinterspårning är inte en exakt vetenskap, och säkerheten i underlaget är varierande 
eftersom väder- och snöförhållandena skiftat mellan inventeringstillfällena. En gene-
rell brist i spårningsunderlaget är att spårningarna täcker en kort tidsperiod. Spår-
ningarna har dessutom genomförts under den period (januari–april) då de flesta djur 
är relativt stationära samt efter älgarnas höstvandring och före deras vårvandring. 
Även den fria strövningen för renar sker till stor del under andra tidpunkter på året 
(framför allt för faunapassagerna vid Sangis och Harrioja). 

Allmänhetens skoterkörning kring faunapassagerna har gjort att det i vissa fall varit 
omöjligt att följa spår som avviker in på eller bort från skoterspår. Troligtvis har dess-
utom vissa djurspår på skoterspåren helt missats. Det finns därmed ett mörkertal när 
det gäller spår från djur som inte lämnat avtryck utanför skoterspåren.

Råtsi
Vinterspårning genomfördes under sex tillfällen under perioden 2014-03-11 till  
2014-04-19. Vinterspårningen omfattade totalt 10 spårdygn. Vid fem av spårningstill-
fällena hade det blåst hårt och drevat sedan det senaste snöfallet, och delar av spåren 
var därför omöjliga att urskilja. Genom hagarna och över ekodukten samt längs Nik-
kaluoktavägen fanns skoterspår som används flitigt, vilket gjort att djurspåren bitvis 
har varit svåra att följa och särskilja.

Sangis
Vinterspårning genomfördes vid fyra tillfällen under perioden 2014-02-05 till  
2014-04-14. De tre första spårningarna genomfördes under goda spårningsförhål-
landen medan den sista spårningen genomfördes i mycket blöt snö. Vinterspårningen 
omfattade sammanlagt 10 spårdygn. Även äldre spår som smält fram noterades. Under 
spårningsperioden har det varit skotertrafik längs järnvägen, över ekodukten och un-
der de närliggande järnvägsbroarna, vilket försvårat vinterspårningen.

Harrioja
Vinterspårning genomfördes vid fyra tillfällen under perioden 2014-02-05 till  
2014-04-14. De tre första spårningarna genomfördes under goda spårningsförhållan-
den medan den sista spårningen genomfördes i mycket blöt snö då delar av faunabron 
och dess omgivningar smält fram helt. Vinterspårningen omfattade sammanlagt 10 
spårdygn. Skoteråkning över faunabron har gjort att spåren bitvis har varit svåra att 
följa och särskilja.

Aitik
Vinterspårning genomfördes vid fem tillfällen under perioden 2014-01-13 till  
2014-04-07. Spårningarna genomfördes under goda spårningsförhållanden och omfat-
tade sammanlagt 13 spårdygn. Under den senare delen av denna period har det varit 
mycket skotertrafik i området kring faunabron och över denna, vilket gjort att spåren 
bitvis har varit svåra att följa och särskilja.

Kapitel 1 Inledning
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2 Faunapassagerna
I detta avsnitt presenteras de fyra faunapassagerna och resultatet av uppföljning-
en. För var och en av faunapassagerna redogörs inledningsvis för bakgrunden till 
varför passagen byggdes och dess syfte. Därefter presenteras faunapassagens 
funktion för rennäringen baserat på de resultat som framkommit genom intervjuer 
med renskötarna och genom sammanställning av tillgänglig påkörningsstatistik. 
Här presenteras även renskötarnas förslag på förbättringsåtgärder. Avslutningsvis 
presenteras faunapassagens funktion för andra däggdjur baserat på resultatet av 
vinterspårningen.

Aitik

Råtsi

KIRUNA

GÄLLIVARE

Harrioja
Sangis

0                    50                100                150              200
KILOMETER

HAPARANDA

LULEÅ
E 4

E 10

45

VÄG

JÄRNVÄG

Figur 6. Kartan visar med orange markering var de fyra utvärderade faunapassagerna ligger. Illustration: 
Enetjärn Natur.

Kapitel 2 Faunapassagerna
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2.1 Råtsi – ekodukt över järnväg i Kiruna kommun 
och inom Laevas sameby
Övergripande beskrivning
Benämning
I denna rapport används begreppet ekodukt för faunapassagen vid Råtsi, se definitio-
ner i textruta på sidan 6. 

Bakgrund
Gruvbrytningen i Kiruna medför att en deformationszon med sprickbildning i mar-
ken närmar sig staden och dess infrastruktur. Detta har bland annat inneburit att 
Trafikverket har tvingats att flytta järnvägen. Tidigare gick den öster om Kirunavaara, 
men nu går den i stället väster om Kirunavaara, mellan gruvområdet och LKAB:s 
slamdammar, se figur 7 och 8. Den nya järnvägen korsar en av Laevas samebys huvud-
flyttleder och påverkar även intilliggande rastbeten. 

För att minska konsekvenserna för samebyn 
har Trafikverket byggt en 50 meter bred eko-
dukt. Både samebyn och Trafikverket ville 
att ekodukten skulle placeras exakt vid den 
befintliga flyttleden, men rent byggtekniskt 
var inte detta möjligt. Ekodukten byggdes i 
stället cirka 100 meter väst om flyttleden, där 
järnvägen går i skärning, se figur 13. Flyttle-
den är fortfarande kvar på samma plats, men 
vid ekodukten har den justerats och dragits 
om i en sväng vinkelrätt mot järnvägen. Den 
nya sträckan har röjts och två nya hagar har 
byggts på ömse sidor av ekodukten. Övriga 
delar av den gamla flyttleden med stängsel 
och styrarmar har inte förändrats. Delar av 
järnvägen har försetts med stängsel och yt-
terligare stängsel planeras i anslutning till 
ekodukten, se figur 8.

Ekoduktens syfte
Syftet med ekodukten är att den ska under-
lätta samlad renflyttning och renens fria 
strövning över den nya järnvägen.

Kapitel 2 Faunapassagerna - Råtsi
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Figur 7. Ekodukten vid Råtsi (söder om Kiruna) 
byggdes i samband med att järnvägen genom 
Kiruna flyttades.
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Figur 9. Flygbild över ekodukten vid Råtsi i juni 2012 I förgrunden syns Leavas samebys flyttled, som med 
ekodukten fått en något justerad sträckning. Längre bort längs järnvägen syns byggnation av godsbangården 
och i bakgrunden reser sig Kirunavaara-gruvan. Godsbangården har sedan fotot togs anlagts färdigt och 
sträcker sig ända fram mot ekodukten och det finns inte längre någon vegetationsridå mellan bangården och 
ekodukten. Foto: Trafikverket.

Kapitel 2 Faunapassagerna - Råtsi

0 1 2 Km

Stängsel
Öppningsbart stängsel Tillfälligt stängsel

Planerat stängsel

Kirunavaara

Råtsitriangeln

Samlad flytt

Fri strövning

Godsbangården

G
am

la
 jä

rn
vä

ge
n

Ekodukten

Gamla passagen över järnvägen

N
ik

ka
lu

ok
ta

vä
ge

n

Ny st
rä

ck
nin

g 

Nikkalu
okt

avägen

Nya järnvägen

Gruvområdet

Slamdammar

Figur 8. Ekodukten vid Råtsi (söder om Kiruna) byggdes för att underlätta samlad renflyttning och fri strövning för 
renar. Som framgår av kartan finns ett omfattande system av hagar och stängsel på ömse sidor av ekodukten 
och järnvägen. Passageöppningen över järnväg för fritt strövande renar har minskat eftersom att renarna tidigare 
kunde passera den gamla järnvägen i plan. Strax nordväst om ekodukten finns en ny godsbangård med stark 
belysning och bullrande verksamhet. Ca 500 m öster om ekodukten finns en kraftledning och ytterligare längre 
österut går flyttleden över Nikkaluoktavägen. 
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Om ekodukten vid Råtsi
Etableringsår
Ekodukten färdigställdes år 2011

Bredd 
50 m

Längd
21 m 

Spännvidd
8 m

Höjd
6,5 m

Kvoten bredd/längd (rekommenderas 
vara större än 0,8 - se slutsatser sid 60)
2,3

Fri sikt
Nej, från brofästena är det inte fri sikt över till den 
andra sidan av bron, se figur 10.

Konstruktionstyp
Armerad betong

Byggkostnad
Ca 12,0 Mkr (exkl projekterings- och byggherre-
kostnader)

Ytskikt och ledlinjer
Ytskiktet består av jordmassor (figur 9). Längs 
kanterna har björkar planterats (figur 10 och 11) 
och gräs- och risvegetation håller på att 
etableras på ekodukten och i dess närområde.

Räcken
Högst upp på ekodukten, ovanför järnvägsspåret 
finns dels broräcken (ytterst), dels ett ca 1,5 m 
högt trästaket, se figur 11. Längs ekoduktens 
kanter finns även renstängsel som är ca 1,7 m 
högt. 

Ljusförhållanden
Det finns inga ljuspunkter på bron, däremot finns 
stark belysning vid godsbangården på ca 300 m 
avstånd från ekodukten, se figur 12.

Omgivande vegetation
På den östra sidan saknas vegetation intill 
ekodukten. Det beror på att det tidigare stått 
servicebyggnad mm där. På den västra sidan 
växer fjällbjörkskog fram till ekodukten, se figur 9.

Anslutande stängsel och hagar 
Öster om ekodukten är järnvägen stängslad på 
båda sidor. Väster om ekodukten finns stängsel 
norr om godsbangården och ytterligare stängsel 
planeras på järnvägens södra sida, se figur 8. 
Det finns ett system av hagar på ömse sidor av 
ekodukten. De öppningsbara partierna i 
hagarnas ytterkanter ska bara stängas tillfälligt 
under höstflytten. Öppningarna mellan hagarna 
stängs då bara när renarna ska rasta i hagarna. 
Det är bara de två hagarna närmast ekodukten 
som är nya, övriga fanns på platsen tidigare. 
Förutom stängselöppningarna in till hagarna 
finns även en öppning nordväst om ekodukten, 
se figur 13. Den gör det möjligt för de större 
däggdjuren att passera järnvägen i plan.

Figur 10. Djuren kan inte se över ekodukten från den 
ena sidan till den andra. De ser med andra ord inte 
fortsättningen på andra sidan. Notera den svarta 
luftledningen strax ovanför ekodukten. Foto: Enetjärn 
Natur.

Figur 11. Längs ekoduktens kanter finns renstängsel 
och planterade björkar. Högst upp på ekodukten, 
ovanför järnvägsspåret finns broräcken och ett trästaket 
med liggande brädor. Foto: Enetjärn Natur.

Figur 12. Vy från ekodukten mot den närliggande 
godsbangården där det finns flera strålkastare. Foto: 
Enetjärn Natur.

Kapitel 2 Faunapassagerna - Råtsi



14

Funktion för renar 
Inledningsvis är det viktigt att poäng-
tera att detta inte är en fullvärdig ut-
värdering i och med att ekodukten inte 
använts under så många år och att det 
kommer ske ytterligare förändringar i 
närområdet, bland annat omlokalise-
ring av Nikkaluoktavägen och uppfö-
rande av nya stängsel, vilket kommer 
att påverka det slutliga utfallet. Enligt 
gällande avtal mellan Trafikverket och 
samebyn är ekodukten satt under en 
prövotid under tre år från det att trafi-
ken på den nya järnvägen tagits i bruk. 
Eftersom ekodukten blev färdigställd 
under 2011, och eftersom tågtrafiken 
längs den nya banan startade i augusti 
2012, är det först i augusti 2015 som 
denna utvärdering ska göras.

Nyttjande av ekodukten vid Råtsi
Laevas sameby
Ekodukten ligger inom Laevas samebys vinterbetes-
marker. Den används för samlad flytt och fri strövning 
under höst, vinter och vår. Den samlade flytten sker i 
huvudsak under hösten (nov/dec) och den fria 
strövningen i huvudsak under våren (mars-maj). 

Trafik på ekodukten
Ekodukten är inte avsedd för någon fordonstrafik, 
men den har tidvis intensiv skotertrafik, trots att detta 
är förbjudet. Samebyn har fått tillstånd att sätta upp 
en förbudsskylt mot skotertrafik på ekodukten. Längs 
med Nikkaluoktavägen går en skoterled.

Friluftsliv
Ekodukten nyttjas av det rörliga friluftslivet främst 
under perioden mars – juni (d.v.s. samtidigt som den 
fria strövningen sker). Friluftslivet utgörs främst av 
skotertrafik. 

Kapitel 2 Faunapassagerna - Råtsi
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Figur 13. Ekodukten vid Råtsi omges av hagar på båda sidor. De två hagarna närmast ekodukten är nya medan 
de övriga fanns på platsen tidigare. Öppningsbara delar i hagarna är markerade med gul färg. De öppningsbara 
delarna mellan de olika hagarna hålls öppna året om och stängs endast tillfälligt vid den samlade flytten österut. 
Undantaget är de öppningar som markerats med blå pilar vilka utgörs av en mindre grind (norra pilen) och en 
öppning i stängslet (södra pilen). Renar och andra större däggdjur kan ta sig in till ekodukten vid de platser som 
markerats med gula pilar. Nordväst om ekodukten finns ytterligare en öppning i stängslet (grön pil). Den gör det 
möjligt för de större däggdjuren att passera järnvägen i plan.
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Samlad flytt
Flyttleden som går över ekodukten är en av samebyns huvudflyttleder. Den används 
både under höstflytt (nov/dec) och vårflytt (april). De senaste tio åren har samlad flytt 
främst skett under hösten/förvintern. Under våren har flytten i stället främst skett 
med mindre grupper renar och i fler omgångar. Så var det dock inte tidigare, men 
eftersom vintrarna har varit dåliga de senaste tio åren och eftersom det har varit svårt 
att hålla ihop renarna, har det blivit fler flyttillfällen under våren. Hur samebyn och de 
olika vinterbetesgrupperna väljer att flytta förbi Kiruna varierar från år till år. Valen är 
beroende av väder, vind, betesförhållanden, om isarna är säkra eller inte (till exempel 
Kalixälven), hur många grupper som flyttar med lastbil, hur grannsamebyarna flyt-
tar förbi Kiruna, vilka vinterbetesområden som grupperna planerat att använda med 
mera. Det viktiga med fotflytten är att det finns rastbeten och att grupperna inte flyt-
tar för nära varandra. 

Ekodukten har hittills använts för samlad flytt två år
Renskötarna har flyttat med samlad renhjord över ekodukten under två år – 2012 och 
2013. Under 2011 användes inte ekodukten för samlad flytt, men det berodde på betes-
förhållandena i vinterlandet och hade således inte med ekodukten att göra.

Samlad flytt 2013
Vid flytten 2013 var utredningens konsulter med under två dagar (25–26 november). 
Totalt var det fyra vinterbetesgrupper som flyttade till fots från Buollanorda (se karta 
i figur 14), förbi Kiruna och vidare österut mot vinterbetesmarkerna. Två av grup-
perna använde den norra passagen över järnvägen och ekodukten, medan de andra 
två grupperna använde en passage i plan över järnvägen längre söderut (vid Kalixfors 
flygplats). Övriga grupper flyttade renarna med lastbil till vinterbetesmarkerna.

Konsulterna följde med den vinterbetesgrupp som var den tredje i turordningen. Flyt-
ten startade ungefär klockan 9 från Buollanorda. Totalt var det cirka 1 500 renar i 

Figur 14. Karta som visar hur fyra av Laevas vinterbetesgrupper flyttade med renarna förbi Kiruna, november 
2013. Övriga grupper flyttade renarna med lastbil till vinterbetesmarkerna.
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vinterbetesgruppen och cirka åtta renskötare på varsin skoter och tre hundar som drev 
och styrde renhjorden i rätt riktning. Under flytten i skogslandet var renhjorden sällan 
bredare än 100 meter, men ute på bredare öppna ytor såsom sjöar, öppna myrar och 
kalfjäll, var den i regel mycket bredare (upp emot 300 meter). Det var bra tempo på 
renhjorden och flytten gick fort. Vid 14-tiden var gruppen framme vid ekodukten och 
renarna hölls över natten i hagen på den västra sidan av ekodukten, dock inte i den 
runda hagen närmast ekodukten, se figur 13. Den första gruppen hade redan flyttat 
över ekodukten och under natten hölls de renarna i hagen på andra sidan av ekoduk-
ten. 

Morgonen därpå flyttade gruppen som övernattat på västra sidan över ekodukten. 
Flytten över själva ekodukten tog bara några minuter från det att första renen började 
gå över till dess att hela hjorden passerat, se figur 16–17. Efter passagen vek renarna 
självmant av åt öster, mot hagarna och den gamla flyttleden. Dels hade renskötarna 
kört upp spår i den riktning som renarna skulle gå, dels dras de mot den gamla flyttle-
den. 

När renarna passerade över ekodukten var formen på renhjorden från början som ett 
”smalt tåg”, sedan blev hjorden bredare. Mot slutet använde renarna hela ekoduktens 
bredd och några renar stannade till och med för att beta på ekodukten. Flytten över 
ekodukten avslutades med att renskötarna manade på renarna som var kvar på eko-
dukten mot hagarna närmare Nikkaluoktavägen. Tre renar blev kvar på fel sida om 
ekodukten, men dessa styrdes snabbt över av renskötarna mot övriga renar. Enligt 
renskötarna gick passagen mycket smidigt. De första renarna stannade först till innan 
de fortsatte över ekodukten, men det är ett vanligt beteende, berättar renskötarna. 

Sammantaget anser renskötarna att den samlade flytten gick bra, liksom den gjorde 
tidigare när de flyttade i plan över den gamla järnvägen.

Samlad flytt 2012
Enligt renskötarna gick flytten 2012 till på ungefär samma sätt som flytten 2013. Även 
då var det två vinterbetesgrupper som flyttade över ekodukten, och grupperna vilade 
med renarna över natten på var sin sida om ekodukten. En skillnad 2012 var dock att 
renarna på den västra sidan om ekodukten fick vara i hela hagen, det vill säga även i 
den runda hagen närmast ekodukten, se figur 13. När renskötarna sedan morgonen 
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Figur 15. Samlad flytt under november 2013. Renhjorden har lämnat kalfjället och är på väg mot rastbete vid 
ekodukten. Flyttleden går bitvis nära Kirunagruvan. Foto: Enetjärn Natur.
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efter skulle försöka flytta renarna över ekodukten började renhjorden snurra runt i 
hagen och det tog tid innan renskötarna kunde styra renarna mot och över ekodukten. 
Med denna lärdom i åtanke 2013 tillät inte renskötarna renarna att vara i den runda 
hagen över natten. När sedan flytten över ekodukten påbörjades på morgonen gick det 
mycket smidigare och renarna började inte snurra runt i hagen. 

Enligt renskötarna vill renarna gärna fortsätta följa den gamla flyttleden när de 
kommer till den runda hagen. Det krävs därför att några renskötare hindrar och styr 
renarna mot ekodukten. När den första renen väl börjar gå åt rätt håll är det dock inga 
problem. Syftet med den runda hagen på västra sidan om ekodukten är att den ska 
kunna fungera som en uppsamlingshage ifall det händer något som gör att hjorden 
eller delar av hjorden vänder om. Enligt renskötarna skulle den runda hagen kunna 
flyttas lite åt väster så att renarna inte lockas att följa den gamla flyttleden, se figur 13 
och 19. 

Hur många renar kan maximalt flyttas över ekodukten?
På frågan om hur många renar som skulle kunna flyttas över svarar renskötarna att 

”alla renar är inte på ekodukten samtidigt. Skulle fler renar flyttas över så skulle det bara 
bli ett längre tåg. Vet inte om det finns någon maxgräns, men hela samebyns hjord kan-
ske inte skulle kunna flyttas över samtidigt.”
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Figur 16. Den samlade flytten över ekodukten påbörjades kl 08.26. De första renarna skymtas på ekodukten. 
Foto: Enetjärn Natur.

Figur 17. De sista renarna passerar ekodukten 08.29. Renskötarna driver på över ekodukten. Foto: Enetjärn 
Natur.
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Positiv aspekt med ekodukten
Tidigare skedde den samlade flytten över järnvägen i plan och då var renskötarna 
tvungna att invänta Trafikverkets personal innan de kunde passera järnvägen. Att nu 
slippa detta är en positiv aspekt med ekodukten – det har blivit mer flexibelt, anser 
renskötarna.

Vad skulle kunna hända om ett tåg passerade samtidigt?
Renskötarna har inte testat att flytta över renarna samtidigt som det passerat ett tåg. 
Renskötarna befarar att det skulle kunna leda till allvarliga konsekvenser om renarna 
skulle bli rädda och vända. Då riskerar de att trampa ihjäl varandra. Med anledning 
av dessa risker får ekodukten inte vara för trång. Renskötarnas erfarenheter av att 
flytta över ekodukten är att det inte finns så mycket plats över. Om renarna av någon 
anledning skulle skygga och vända är renskötarna osäkra på om ekoduktens bredd är 
tillräcklig samt om räckena är tillräckligt starka.

Renskötarna känner väl till persontågens tider, men inte malmtågens tider. De vet 
dock att om ett tåg just passerat så tar det ett tag innan nästa tåg kommer. Vid flyt-
ten 2013 inväntade renskötarna ett tåg som passerade innan de startade flytten. Om 
ett tåg mot förmodan skulle komma under pågående flytt bedömer renskötarna att de 
skulle vara tvungna att avbryta flytten.

Fri strövning
Den fria strövningen av renar mellan vinter- och åretruntmarker pågår från januari 
till juli. Renskötarna uppskattar att cirka 600 renar strövar fritt från vinterbetesmar-
kerna till åretruntmarkerna varje år. Dessutom använder även Gabna samebys renar 
flyttstråk söder om Kiruna för fri strövning. 

Svårare för renen att ströva fritt tillbaka till åretruntmarkerna
Enligt renskötarna fungerade den fria strövningen bättre innan den nya järnvägen och 
ekodukten byggdes. Då hade renarna ett mycket bredare område att flytta över efter-
som järnvägen saknade stängsel, se figur 8. Den ”öppna” passagen över järnvägen norr 
om Råtsi-triangeln var tidigare cirka 1 km – nu är den 50 m (ekoduktens bredd). 

De senaste åren har det även varit fler vajor som kalvat på fel sida av Kiruna, på grund 
av att de misslyckats med att ta sig tillbaka till åretruntmarkerna. Att den fria ströv-
ningen fungerar sämre har sammantaget lett till merarbete för renskötarna eftersom 
de måste hjälpa renarna tillbaka. Renskötarna poängterar samtidigt att det ännu inte 
har gått så många år sedan ekodukten byggdes och det är därför svårt att i dagsläget 
utvärdera ekoduktens funktion. De senaste åren har även påverkats av byggnationer 
i området. Under byggnationen av järnvägen var det omöjligt för renarna att ta sig 
tillbaka till åretruntmarkerna.

Godsbangård i anslutning till ekodukten
Trots att den nya järnvägen är färdigbyggd och i drift pågår det ändå mycket aktivitet i 
närheten av ekodukten. LKAB:s godsbangård ligger i direkt anslutning till ekodukten. 
Godsbangården är upplyst vintertid och här pågår arbete i form av på- och avlastning 
samt transporter. Enligt renskötarna finns planer på öka aktiviteten vid godsbangår-
den, vilket kommer resultera i ökad störning i form av mänsklig närvaro, ljus och bul-
ler. Detta kommer påverka den fria strövningen på ett negativt sätt, bedömer renskö-
tarna i samebyn.

Kapitel 2 Faunapassagerna - Råtsi
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I samband med plane-
ringen av den nya järn-
vägen förordade sam-
ebyn ett annat läge för 
godsbangården, längre 
västerut. Det fanns 
dock inte utrymme för 
godsbangården på nå-
gon annan plats än nära 
ekodukten.

För att minska ljud- och 
synintrycken från gods-
bangården avser Tra-
fikverket att bygga en 
bullervall mellan gods-
bangården och ekoduk-
ten. Den kommer vara 4 
meter hög och 50 meter lång. Renskötarna är osäkra på om åtgärden kommer att göra 
att den fria strövningen kommer fungera bättre, men hoppas att bullervallen i alla fall 
kommer att hjälpa lite.

Enligt renskötarna finns det flera aktörer som vill använda områden i närheten av 
ekodukten för olika ändamål, till exempel för avlastning. Även tillkommande verksam-
heter längre österut kan få betydelse för ekoduktens funktion, berättar renskötarna. 
Om dessa verksamheter orsakar en för stor störning kan ekodukten till och med tappa 
sin funktion. Renskötarna känner en oro inför framtiden eftersom de inte vet vad som 
kommer att hända framöver.

”För den samlade flytten är det viktigt att samebyn har en dialog med andra aktörer 
i området så att de kanske kan stoppa sin verksamhet just vid flytten. Om det pågår 
verksamhet när vi ska flytta över kan det bli svårare att flytta. Vi har en dialog nu, men 
vi vet inte hur det kommer att bli i framtiden. Det finns farhågor att godsbangården inte 
kommer att kunna stoppa sin verksamhet. Och den fria strövningen pågår ju varje dygn 
under våren. Om renarna blir störda vid ekodukten kommer de inte att pröva igen efter 
någon dag, men det kanske kommer en annan hjord som de kan följa med.”

Skotertrafik på ekodukten
Skoterkörningen i området påverkar den fria strövningen på ett negativt sätt. Trots att 
detta inte är tillåtet trafikeras ekodukten intensivt av skotertrafik. Den används som 
skoterled och skoteråkarna genar över ekodukten. Samebyn har fått tillstånd att sätta 
upp en förbudsskylt mot skotertrafik vid ekodukten. 

Fler renar inne på LKABs gruvområde
Antalet renar som kommer in på LKAB:s gruvområde har ökat de senaste åren. 2012 
var ett rekordår, cirka 400 renar kom då in på gruvområdet. Renskötarna tror att det 
kanske berodde på de byggarbeten som pågick vid järnvägen. Renskötarna berättar 
att renarna dras naturligt till gruvområdet eftersom en gammal flyttled gick genom 
Kiruna och gruvområdet. 

För att få ut renarna från LKAB:s område måste renskötarna använda helikopter efter-
som att det är rasriskområde och för farligt att vistas på marken och dessutom förbju-
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Figur 18. Godsbangården är väl upplyst. Endast några få träd finns mellan 
ekoduktens hagar och godsbangårnden. Fotot visar vyn mot godsbangården 
från hagen öster om ekodukten. Foto: Enetjärn Natur.
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det att vistas i vissa områden. LKAB brukar hjälpa till med 
helikopter på våren. Trots helikopter kan det ibland vara 
svårt att få ut renarna från området, berättar renskötarna. 
Tanken är att LKAB:s gruvområde ska stängslas in, se figur 
8. Renskötarna tror och hoppas att detta kommer leda till att 
inga renar tar sig in i gruvområdet framöver.  

Renpåkörning
Enligt Trafikverkets statistik skedde i medeltal fem ren-
påkörningar per år på den gamla järnvägssträckan mellan 
Råtsi och Kiruna, se tabell 2 till höger. Med en renpåkörning 
avses en påkörd ren. Under 2010–2011 var trafikintensiteten 
16–18 tåg/dygn. 

Den nya järnvägssträckan togs i drift den 28 augusti 2012. 
För denna sträcka finns endast heltäckande data för 2013. 
Då skedde 11 renpåkörningar mellan Råtsi och Kiruna. Tra-
fikintensiteten längs den nya järnvägssträckningen var under 
2013 cirka 33 tåg/dygn.

Att det skedde många renpåkörningar vintern 2012/13 
berodde enligt renskötarna i samebyn på mycket svåra betes-
förhållanden och inte på den nya järnvägen, de nya stängslen 
och ekodukten.

Resultat av vinterspårning av renar
Under perioden som vinterspårningen pågått (mars–april 
2014) har få spår av ren påträffats. Totalt påträffades endast 
fyra till fem färska spår av ren, samtliga under april månad. 
Det bör dock noteras att den intensivaste perioden för fri 
strövning förbi Kiruna är i maj månad. 

Spår av betande renar påträffades både öst och väst om 
ekodukten, men inget renspår noterades på ekodukten. Flera 
skoterspår korsade dock ekodukten och de omgivande ha-
garna, vilket kan ha gjort att ytterligare renspår varit omöjliga att se. En ren korsade 
järnvägen i plan strax väster om ekodukten. Denna ren kom från norr, via en öppning 
nordväst om ekodukten, se grön pil i figur 13. 

På den östra sidan betade renarna i en av hagarna. Dessa renar närmade sig ekodukten 
från norr, genom en öppning i stängslet, och vek sedan av österut. På den västra sidan 
betade renarna mellan järnvägen och hagen sydväst om ekodukten. 
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Tabell 2. Antalet renpåkör-
ningar längs den gamla (blå 
färg) respektive nya järnvägs-
sträckan (grön färg) mellan 
Råtsi och Kiruna. 

År Antal 
påkörningar

2001 2

2002 0

2003 7

2004 0

2005 4

2006 7

2007 8

2008 7

2009 4

2010 7

2011 6

2012 t.o.m. 
27 augusti

5

2012-08-28 Ny järnväg-
sträckning 
med stängsel 
och ekodukt 
togs i drift

2012 f.o.m. 
28 augusti

12

2013 11
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Renskötarnas synpunkter på ekoduktens placering och utformning 
Placeringen
Renskötarna berättar att ekodukten hade varit mer ändamålsenlig om den placerats 
precis där flyttleden tidigare gick (se figur 13). Detta var dock inte byggtekniskt möj-
ligt. Dessutom anser samebyn att placeringen av godsbangården är mycket olämplig. 
Den gör att ekodukten fungerar sämre för den fria strövningen.

Bredd och lutning
Renskötarna står fast vid sin tidigare åsikt, det vill säga att en ekodukt vid en hu-
vudflyttled måste vara minst 100 meter bred. Då skulle den fria strövningen fungera 
mycket bättre. Det måste även finnas utrymme om renhjorden skulle vända på eko-
dukten. Den samlade flytten vid Råtsi skulle också gå bättre med en bredare ekodukt 
eftersom samebyn då skulle kunna ”snedflytta” över ekodukten och därmed hålla 
samma linje som flyttleden i övrigt.

Renskötarna anser att lutningen är acceptabel, men så klart hade det varit bättre om 
den hade varit flackare. ”Det är svårt att veta vad det har för betydelse att renarna inte 
ser över på andra sidan.”

Räcken och stängsel på ekodukten
Renskötarna anser att det är bra att ekodukten försetts med brädor på kanterna och 
inte bara stängsel. Det får dock inte vara en stängd vägg utan renskötarna menar att 
det kan vara bra att renarna ser framändan av hjorden när den passerat ekodukten och 
viker av åt öster. Att skydda renarna visuellt mot tåget med hjälp av en skärm tror inte 
renskötarna är det viktigaste. Oavsett om renarna ser tåget eller inte blir de rädda för 
ljudet, berättar renskötarna.

Ett förbättringsförslag som samebyn har inför framtida ekodukter gäller stängslets 
placering på själva ekodukten. Renskötarna tror att det hade varit bättre om stängslet 
hade byggts så snävt som möjligt mot betongfundamentet. Detta skulle vara positivt 
för såväl den fria strövningen som den samlade flytten eftersom renarna då får mer ut-
rymme. Även om bron redan är byggd och det är svårt att i efterhand flytta stolparna, 
skulle hagen kunna justeras vid det nordöstra brofästet, där detta är särskilt viktigt. 
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Figur 22. Träräckena på ekodukten består av glesa brädor och bildar inte en stängd vägg utan renarna kan se 
genom dem, vilket renskötarna tycker är bra. Foto: Enetjärn Natur.
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Vid den samlade flytten kan de då vika av tidigare åt öster mot den gamla flyttleden. 

Vegetation och ledlinjer på ekodukten
I dagsläget har förutom björkarna som planterats längs kanten lite växtlighet börjat 
etablera sig på ekodukten. Renskötarna menar att tid måste tid ges så att växtlighe-
ten kan få komma av sig själv. Samtidigt får det inte bli för mycket växtlighet och för 
trångt för renarna.

Renskötarna berättar att det först planterades en tät ridå av videbuskar längs ekoduk-
tens kanter. Det uppstod då en smal kanal mellan buskarna och ekodukten. Renskö-
tarna befarade då att renar vid en samlad flytt skulle kunna fastna i den smala kanalen, 
mellan buskarna och ekoduktens kant, och göra sig illa. Trafikverket ersatte därför 
videbuskarna med björkar. Om liknande buskar ska planteras på en ekodukt inom 
renskötselområdet framöver rekommenderar renskötarna att buskarna planteras ända 
mot kanten.

En annan tanke som renskötarna har är att man skulle kunna plantera lite mer träd 
på ekodukten på ett osymmetriskt och naturligt sätt, se figur 19. Detta skulle kanske 
kunna locka renarna mot ekodukten vid den fria strövningen. Samtidigt är det en 
nackdel med mer träd om renarna skulle vända på ekodukten vid den samlade flytten. 
Även ur detta avseende är en bredare ekodukt att föredra, anser renskötarna.

Omgivande vegetation
Renskötarna har röjt bort lite träd i de två nya hagarna närmast ekodukten. Det gör de 
alltid när de bygger en ny hage. Det får inte vara för tätt eftersom renarna då kan göra 
sig illa på träden om de börjar snurra runt i hagen. Eventuellt skulle man kunna röja 
lite mer i den västra hagen, resonerar renskötarna. På den östra sidan saknas vegeta-
tion eftersom den använts för servicebyggnad med mera under byggtiden. Här skulle 
det vara bättre med mer vegetation, anser renskötarna. Det skulle vara positivt både 
för den fria strövningen och den samlade flytten.

Stängsel kring hagarna
Förutom de förbättringsförslag som tidigare nämnts för hagarna och de stängsel som 
finns i anslutning till ekodukten, anser renskötarna att de är placerade där de ska vara 
och de har byggts enligt renskötarnas önskemål. Det är dock först om några år som det 
går att säga om de har rätt placering och utformning, bedömer renskötarna. Vid plane-
ringen av stängsel försöker samebyn alltid att undvika tvära vinklar och kilar, eftersom 
denna konstruktion kan göra att renarna stannar upp eller vänder tillbaka.

Övrigt
En annan aspekt som renskötarna påtalat för Trafikverket är att det finns en luftled-
ning som går tvärs över ekodukten på cirka 12 m höjd (se figur 10). Ledningen syns 
som ett svart streck precis i renarnas synfält och renskötarna tror att en del renar 
skyggar för den. Trafikverket har lovat att ta bort ledningen.
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Figur 20. Illustration av över hur ekodukten kan se ut om några år om de föreslagna åtgärderna genomförs. 
Illustration: Enetjärn Natur.

Figur 19. Renskötarnas förslag på förbättringar vid ekodukten. Illustration: Enetjärn Natur.
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Funktion för övriga däggdjur
Vinterspårning
Vinterspårning genomfördes under sex tillfällen under perioden 2014-03-11 till  
2014-04-19 enligt den metodik som redovisas i bilaga 1. Vinterspårningen täckte totalt 
10 spårdygn. Vid fem av tillfällena hade det blåst hårt och drevat sedan det senaste 
snöfallet och en del av spåren var därför omöjliga att följa längre än några 10-tals 
meter. 

Vinterspårningen visar att ekodukten under denna period korsats av harar och rävar. 
Det finns inget som tyder på att djuren skulle ha varit stressade på ekodukten. Inom 
200 m från ekodukten påträffades även spår av ren (se beskrivning i avsnittet ”Funk-
tion för renar” ovan). Längs transekten (linjen) utmed Nikkaluoktavägen noterades 
dock enbart spår av hare och räv. 

I de områden som undersöktes i samband med vinterspårningen, det vill säga hagarna, 
ekodukten och en transekt längs Nikkaluotkavägen, fanns mycket skoterspår. Spår av 
djuren som har följt skoterspåren har vanligen inte gått att se, utan djurspåren har en-
dast kunnat följas när de avvikit från skoterspåren. Bedömningen är dock att älgspår 
skulle ha kunnat identifieras även om de förekommit på skoterspåren. Detta tyder på 
att det inte passerat någon älg i området under den period som täckts av spårningen 
men att andra djur mycket väl kan ha passerat utan att de blivit registrerade. 

Resultaten av vinterspårningen sammanfattas i tabell 3 och 4 och i kartor i bilaga 2. 
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Tabell 3. Antalet spår över ekodukten och längs en transekt utmed Nikkaluoktavägen. 

Art Ekodukt (50 m) Transekt (3200 m) längs 
Nikkaluoktavägen

Kommentar

Antal 
spår

Frekvens 
(spår/ 
spårdygn)

Täthet 
(spår/ 
meter)

Antal 
spår

Frekvens 
(spår/ 
spårdygn)

Täthet 
(spår/ 
meter)

Räv 2 0,2 0,04 8 0,8 0,003 Två rävar har troligen korsat 
ekodukten (i varsin riktning) 
genom att följa skoterspåren. 
Spåren har blivit synliga först när 
de vikit av från skoterspåren, men 
riktningen indikerar att de har 
kommit från ekodukten.

Hare 3 0,3 0,06 10 1 0,003 Det fanns mycket harspår i 
omgivningen. Det noterades två 
spår av hare som korsat 
ekodukten och ytterligare en hare 
som vänt tillbaka norrut mitt på 
ekodukten. Det noterades även 
att det fanns många gamla 
harspår längs björkraderna på 
ekodukten (men eftersom spår/
spårdygn inte kan beräknas, är de 
inte med i det totala antalet). Som 
jämförelse finns fyra spår av hare 
som passerat järnvägen inom 200 
m från ekodukten.

Ren 0 0 0 0 0 0 Det fanns renar i omgivningen, 
fyra- fem renspår noterades inom 
200 m. En ren passerade 
järnvägen i plan strax väster om 
ekodukten. Renen tog sig in till 
spårområdet genom en öppning i 
stängslet, se grön pil i figur 13. 
Spår av betande renar noterades 
både på den sydvästra och den 
nordöstra sidan av ekodukten.
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Räv
Under vinterspårningsperioden noterades 12 rävspår inom 200 m från ekodukten. 
Inget spår av räv som tydligt korsat ekodukten noterades, men två spår avvek från 
skoterspår i en riktning som tyder på att rävar kommit över ekodukten. I övrigt har rä-
varna mestadels rört sig i skogsområdena på vardera sidan av järnvägen och ingen räv 
har noterats korsa järnvägsspåret genom stängslet. Längs transekten har åtta rävspår 
noterats.

Hare
Spårningsresultatet visar att det fanns 
mycket harspår i omgivningarna. 
Totalt noterades 37 harspår inom 200 
m från ekodukten. Flera av dessa spår 
gick dock endast att följa korta sträck-
or på grund av att de täckts av snödrev. 
Det verkliga antalet spår kan därför ha 
varit något fler eller färre. Ett harspår 
korsade ekodukten i riktning norrut 
och ett spår noterades från ekodukten 
i riktning söderut. Ytterligare ett spår 
visar att en hare gick upp på ekoduk-
ten och vände sedan tillbaka norrut. 
Det noterades även flera harspår i 
olika riktningar kring ekoduktens fäs-
ten och gamla harspår längs de björkar som planterats på ekodukten, se figur 21. Inom 
200 m från ekodukten noterades fyra harspår över järnvägen, alla öster om ekodukten. 
Tio harspår påträffades längs transekten (utmed Nikkaluoktavägen). 

Övriga iakttagelser
Personal vid godsbangården har sett älg på ekodukten vid flera tillfällen. Även renskö-
tarna har noterat att ekoduktens används av både älg och hare. Ekodukten används 
därmed av fler djurarter än vad som noterats under vinterspårningen.
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Tabell 4. Jämförelse mellan antalet spår över ekodukten respektive över järnvägen vid sidan av ekodukten, 
inom 200 m från denna (totalt 400 m). För varje art anges hur många spår som visade påbörjad passage/av-
sedd passage och hur många som visade fullföljd passage.

Art Passage över ekodukt Passage över järnväg inom 
200 m från ekodukten

Kommentar

Totalt 
antal 
spår

Fullföljda 
passa-
ger

Andel 
fullbordade 
passager

Totalt antal 
spår exkl 
ekodukt

Fullföljda 
passager

Andel 
fullbordade 
passager

Räv 2 2 100 % 0 - - Troliga passager över 
ekodukt, delvis i skoterspår.

Hare 3 2 66 % 4 4 100 % Troligen fler fullbordade 
passager över ekodukt som 
varit omöjliga att säkerställa 
p.g.a. blåst.

Ren 0 0 0 1 1 100 % Passage över järnvägen 
strax väst om ekodukten.

Figur 21. Intill de björkrader som planterats längs ekoduk-
tens kanter noterades gott om harspår, betydligt fler än på 
de öppna ytorna mitt på ekodukten. Foto: Per- Erik Mukka.
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2.2 Sangis – ekodukt över järnväg i Kalix kommun 
och inom Liehittäjä sameby
Övergripande beskrivning
Benämning
I denna rapport används begreppet ekodukt för faunapassagen vid Sangis, se definitio-
ner i textruta på sidan 6.

Bakgrund
Haparandabanan sträcker sig mellan Boden och Haparanda. Trafikverket har rustat 
upp järnvägen mellan Boden och Kalix (119 km), och byggt ny järnväg mellan Kalix 
och Haparanda (42 km). Den gamla järnvägen mellan Morjärv och Karungi används 
inte längre på grund av att den är i dåligt skick och endast kan trafikeras av diesellok 
eftersom den inte är elektrifierad. Den nybyggda järnvägssträckan går genom Lie-
hittäjä och Kalix samebyars vinterbetesmarker och korsar flera flyttleder. Järnvägen 
korsar även ett kärnområde av riksintresse för rennäringen inom Liehittäjä sameby. 
Området har goda betesförutsättningar och här finns sammanhängande lavrika barr-
skogar. Järnvägen är stängslad och utgör en barriär för renskötseln. För att minska 
konsekvenserna för Liehittäjä sameby har Trafikverket byggt en 20 meter bred eko-
dukt. Ekoduktens 
placering har tagits 
fram i samråd med 
samebyn. Ekoduk-
ten har placerats 
nära renarnas 
naturliga huvud-
flyttled på en plats 
där järnvägen går i 
djup skärning och 
där förutsättning-
arna för vinterbete 
är goda. Den gamla 
flyttleden gick dock 
cirka 1 km längre 
västerut, se figur 
22. Inom Liehittäjä 
sameby har även en 
landskapsbro över 
Aavajoki byggts, se 
figur 22. Öppningen 
är 60 meter och 
passagen samman-
faller väl med en av 
samebyns flyttleder.

Ekoduktens 
syfte
Syftet med ekoduk-
ten är att den ska 
underlätta passage 
för renar, vilt och 
friluftsliv. 
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0 2 4 Km   

Viltstängsel

Viltstängsel, hålls öppet från1 dec till 1 aug

Ekodukt över 
Haparandabanan

Renskötselanläggning 
vid Bredviksheden

Renskötselanläggning 
vid Keskijärvi

Faunabro över väg E4

Flyttledens 
gamla läge

Renskötselanläggning 
vid Seskarö

Harrioja

Landskapsbro Haparandabanan
över Aavajoki 

Figur 22. Ekodukten över Haparandabanan ligger inom Liehittäjä samebys marker. 
Kartan visar ekodukten över Haparandabanan och dess läge i förhållande till övriga 
öppna passager (markerade med gröna pilar). Passageöppningarna utgörs både 
av öppningar i stängslet vid bebyggelse eller befintliga vägar samt öppningar under 
järnvägs- eller vägbroar över vattendrag eller vägar. Ungefär en mil öster om 
ekodukten finns en landskapsbro över Aavajoki samt en faunabro över väg E4 (se 
avsnitt 2.3). Båda dessa faunapassager ligger inom Liehittäjä samebys marker.
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Om ekodukten vid Sangis
Etableringsår
Ekodukten färdigställdes år 2011

Bredd 
20 m fri bredd mellan stängsel (25 m total bredd)

Längd
9 m

Spännvidd
8 m

Höjd
6,5 m

Kvoten bredd/längd (rekommenderas 
vara större än 0,8 - se slutsatser sid 60)
2,2

Konstruktionstyp
Armerad betong

Byggkostnad
Ca 8,6 Mkr (exkl projekterings- och byggherre-
kostnader)

Fri sikt
Från den norra sidan av ekodukten är det fri sikt 
över till den södra sidan, men inte från den södra 
sidan till den norra, se figur 23. Från den södra 
sidan syns dock trädtoppar i bakgrunden.

Ytskikt och ledlinjer
Jordmassor som skrapats bort vid byggnationen 
av järnvägen har lagts på ekodukten. Ytskiktet 
består av sand, humus och bark. Små tallplantor 
har planterats. På ytan finns även flera stenblock 
(25-100 cm i diameter) som skapar variation och 
dessutom hindrar bilar, traktorer och andra större 
fordon från att köra på ekodukten (figur 24).

Räcken
Utmed ekoduktens kanter, ovanför järnvägsspå-
ret finns ett lågt broräcke. Innanför det finns ett 
2.20 meter högt viltstängsel. Det är några meters 
mellanrum mellan broräcket och viltstängslet 
(figur 25).

Ljusförhållanden
Det finns inga lampor på ekodukten eller i dess 
närhet.

Omgivande vegetation
På båda sidor av ekodukten finns stora öppna 
ytor, en gammal nedlagd grustäkt på södra sidan 
och en ung tallplantering på den norra sidan 
(figur 26). Även grustäkten är planterad med tall.

Anslutande stängsel och hagar 
Järnvägen är stängslad (med viltstängsel) på 
båda sidor. Det finns inga hagar för renskötseln i 
anslutning till ekodukten. Ekodukten är öppen för 
passage året om.

Figur 23. Det är inte fri sikt från den södra sidan över till 
den norra sidan, dock syns trädtoppar i bakgrunden. 
Foto: Trafikverket. 

Figur 24. Ekoduktens ytskikt utgörs av jord och 
stenblock. Bilden är tagen 2011, då ekodukten var 
nybyggd. Foto: Trafikverket.

Figur 25. Viltstängslet är placerat med några meters 
avstånd från broräcket. Foto: Enetjärn Natur.

Figur 26. Tallplantering på norra sidan om ekodukten. 
Foto: Enetjärn Natur.
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Funktion för renar
Övergripande om renskötseln i 
området
Under förvintern börjar Liehittäjä 
samebys renar att vandra söderut, från 
höstlanden kring Hedenäset i norr 
(cirka 40 km norr om Haparandabanan) 
mot vinterbetesmarker närmare kusten. 
Renarna dras naturligt mot skärgår-
den och framför allt mot Seskarö, där 
samebyn brukar hålla renhjorden större 
delen av vintern. På väg mot kusten 
måste renarna passera både Haparanda-
banan och E4. 

Flytt av renar
Under perioden oktober–november brukar renskötarna samla ihop renarna som finns 
i området kring Sangijärvi, se figur 22. Renskötarna försöker göra det innan renarna 
passerat över Haparandabanan, men ibland hinner en del renar passera järnvägen, 
antingen över ekodukten eller via någon annan passage över eller under järnvägen. 
Renskötarna samlar ihop och driver renarna till en anläggning längre norrut vid Ke-
skijärvi/Kåtaträsket, se figur 22. Renarna som befinner sig söder om järnvägen drivs 
norrut över ekodukten och vidare mot Keskijärvi. Vanligtvis sker samlingen i flera 
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Nyttjande av ekodukten vid 
Sangis
Liehittäjä sameby
Ekodukten ligger inom Liehittäjä samebys vinterbe-
tesmarker. Den används framför allt under förvintern, 
både för att driva/flytta renarna och för fri strövning. 

Trafik på ekodukten
Ekodukten nyttjas av fyrhjulings- och skoteråkare. 

Friluftsliv
Under vintern domineras friluftslivet vid ekodukten 
av skoteråkning. Under barkarksperioden används 
ekodukten även av bärplockare, jägare och ryttare. 
Vandringsleden Skridfinnarleden går över ekodukten.

0 0,3 0,6 Km

Stängsel

Väg m
ot SangijärviEkodukt

Järnvägsbro över grusväg

Körbar väg

Körbar väg

Körbar väg
Storträsket

Sangijärvi
Skridfinnarleden

Nedlagd 
grustäkt

Fri strövning och 

drivning av renar

D
rivning av renar

Järnvägsbro över väg

Figur 27. Omkring ekodukten finns stora öppna ytor, en tallplantering i norr och en före detta grustäkt i söder. I 
omgivningarna finns även ett antal skogsbilvägar samt två järnvägsbroar. Ekodukten korsas av Skridfinnarleden, 
en vandringsled.
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omgångar, med mindre grupper av renar (max 150–200 renar per flyttillfälle). Omärk-
ta kalvar märks och slaktuttag sker i Keskijärvi. Därefter släpps renarna i områden 
längre österut för fortsatt vinterbete. Renarna strövar sedan fritt över ekodukten och 
via andra passager över eller under järnvägen. Efter samling och skiljning i Keskijärvi 
driver renskötarna även ”eftersläntare” över ekodukten och vidare söderut över E4 
mot anläggningen vid Bredviksheden, se figur 22. Passagen över E4 görs i regel under 
december. Renarna strövar även fritt över vägen vid de öppningar som finns i vilt-
stängslet vid Bredviksheden, Säivis och Harrioja.

Ekodukten fungerar bra för flytt av renar
Sedan ekodukten färdigställdes 2011 har den använts otaliga gånger för att driva över 
renar, i båda riktningarna. Renskötarna har drivit renarna med skoter, fyrhjuling och 
till fots. Vanligtvis är det två personer och två hundar som flyttar renarna över eko-
dukten. Det har fungerat bra varje gång. ”Renarna passerar över som ett pärlband. De 
brukar passera utan att tveka”, berättar en renskötare. Vid ett enda tillfälle när ren-
skötarna flyttade renarna i sydlig riktning tvekade dock renarna. Det hade snöat och 
drevat mycket vid de stora stenblocken, vilket renskötarna tror var anledningen till att 
renarna tvekade.

Tillvänjning
Under intervjun med samebyn berättar renskötarna att renarna till viss del vant sig vid 
ekodukten och den nya flyttledens läge: ”Från början när renarna drevs mot ekodukten 
ville de västerut, mot den gamla flyttleden. Då ville de följa järnvägsstängslet, men nu 
har de vant sig och flytten går lättare.” 

Hur många renar kan maximalt flyttas över ekodukten?
På frågan om hur många renar som skulle kunna flyttas över ekodukten svarar renskö-
tarna att de tror att det skulle gå att flytta över hela samebyns renhjord (cirka 1 200 
renar) vid ett och samma tillfälle, men då skulle de behöva vara minst fem personer.

Vad skulle hända om ett tåg passerade samtidigt?
Renskötarna har hittills inte testat att flytta över renarna samtidigt som ett tåg pas-
serat. Vid ett tillfälle när renar flyttades efter den gamla Sangisvägen, parallellt med 
järnvägen, passerade ett tåg. Renskötarna märkte dock ingen konstig reaktion hos re-
narna. ”Tror inte att renarna störs av tågens ljus eller ljud”, berättar en av renskötarna 
under intervjun.

Fri strövning
Renskötarnas uppfattning är att den fria strövningen över ekodukten fungerar bra. 
Ekodukten är placerad inom ett naturligt vandringsstråk för renar, där det även finns 
goda förutsättningar för vinterbete. Ekodukten omges av torra tallmarker, med goda 
förutsättningar för lav, både i norr och i söder. Renskötarna uppskattar att cirka hälf-
ten av renarna använder ekodukten för fri strövning. Renarna följer varandras spår. 

Eftersom samebyn flyttar renarna med lastbil på våren från Seskarö till sommarbetes-
markerna, vet renskötarna på ett ungefär hur många renar som tagit sig till Seskarö 
(genom fri strövning eller flytt). Antalet har förändrats något sedan Haparandabanan 
och ekodukten byggdes, berättar renskötarna. Innan järnvägen byggdes saknades 
uppskattningsvis cirka 100 renar (5–10 procent av renhjorden) inför vårflytten, medan 
det vid de två senaste vårflytt-tillfällena saknats renar motsvarande 10–15 procent av 
renhjorden. Dessa saknade renar har således blivit kvar över vintern i området norr 
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om järnvägen, och om de överlevt vintern strövar de 
norrut.

Renpåkörning
Enligt Trafikverkets uppgifter skedde i medeltal 12 
renpåkörningar per år längs den gamla järnvägs-
sträckan mellan Sangisälven och Haparanda under 
åren 2000–2011 (se uppgifter för varje år i tabell 
5). Flest renpåkörningar inträffade längs sträckan 
mellan Karungi och Haparanda. Trafikintensiteten 
längs järnvägen var cirka 2 tåg per dygn under 2010 
och 2011.

Den nya järnvägen togs i drift 10 december 2012. 
Endast en renpåkörning har rapporterats till Tra-
fikverket längs den nya Haparandabanan. Även på 
den nya Haparandabanan är trafikintensiteten cirka 
2 tåg per dygn.

Vinterspårning
Under vinterspårningsperiodens 10 spårdygn i 
februari–april 2014 påträffades inga renspår över 
ekodukten. Vinterspårningen av har dock inte skett 
under den period när renarna är i området (okto-
ber–november) utan några månader senare. Vinterspårningen har därför inte kunnat 
användas för att analysera hur väl ekodukten fungerar för fritt strövande renar. 

Under spårningen påträffades fyra färska spår av renar i omgivningen kring ekoduk-
ten. Två av dessa passerade järnvägen under den västra järnvägsbron. De två andra 
spåren visar att renar närmade sig järnvägen från norr men vände tillbaka norrut. 
Under det sista spårningstillfället påträffades ett äldre renspår i sydlig riktning över 
ekodukten. Detta var tidigare översnöat men hade nu smält fram och bedöms vara 
från något av de första snöfallen då spåret gjorts i blöt snö som sedan frusit till is och 
blivit översnöat.

Renskötarnas synpunkter på ekoduktens placering och utformning 
Placeringen
Renskötarna tycker att ekodukten är mycket bra lokaliserad. Den är byggd vid en ås-
rygg som utgör ett naturligt vandringsstråk för renarna och i omgivningarna finns bra 
betesmarker.

Bredd och lutning
När det gäller bredden menar renskötarna att det är svårt att bedöma hur ekodukten 
skulle fungerat om den varit smalare. De tycker också att det är svårt att svara på 
frågan om huruvida det är viktigt att renarna har fri sikt över till andra sidan. ”Man 
ser inte över från den södra sidan, men samtidigt fungerar ju ekodukten. Den fyller sin 
funktion” berättar en av renskötarna.
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Tabell 5. Antalet renpåkörningar längs 
den gamla (blå färg) respektive nya järn-
vägssträckan (grön färg) inom Liehittäjä 
sameby. 

År Antal påkörningar

2006 7

2007 30

2008 5

2009 5

2010 9

2011 19

2012 6

2012-12-10 Ny järnvägsträckning med 
stängsel och ekodukt togs 
i drift 10 december 2012. 
Ingen renpåkörning 
inträffade längs nya 
sträckan under 2012.

2013 1
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Räcken och stängsel på ekodukten
Renskötarna tycker att det är bra att Trafikverket använt viltstängsel eftersom det är 
högre och stabilare än renstängsel. Det är samtidigt viktigt att stängslet underhålls.

Vegetation och ledlinjer på ekodukten
Renskötarna tycker att det är bra att naturliga jordmassor lagts tillbaka som ytskikt på 
ekodukten. ”Man kan inte använda grova sprängstenar som ytskikt eftersom det kan 
skada renarnas klövar”, berättar en av renskötarna under intervjun. ”Det är också 
viktigt att växtligheten inte blir för tät på ekodukten, för då måste man röja”, fortsät-
ter renskötaren.

Ett förbättringsförslag som renskötarna har är att ta bort några av de stora stenblock-
en som finns på ekodukten, se figur 29. De är för många, för stora och skapar problem 
vintertid då det bildas stora snödrivor vid stenblocken vilket gör det svårt för renarna 
att ta sig fram och över ekodukten. Renskötarna vill istället att stenblocken placeras 
som en rad tvärs över ekodukten med cirka 1,3 meters mellanrum så att en fyrhjuling 
men inte större fordon kan passera. Stenblocken får inte vara för små för då finns 
risk att någon lyfter bort dem. Från början fanns inga stenblock på ekodukten och då 
användes den av bilar och traktorer. Därför kom Trafikverket och renskötarna överens 
om att placera dit stenblock. 

Omgivande vegetation
Renskötarna anser att det vore bättre om ytorna närmast ekodukten hade mer växtlig-
het och träd, se figur 29. Vegetationen kring ekodukten kommer att öka naturligt i takt 
med att de omgivande tallplanteringarna växer upp. 

Stängsel
Renskötarna tycker att stängslets utformning är bra. Det är gjort utifrån de regelverk 
som finns och utifrån vad som är naturligt. Trafikverket har även tätat alla hål som 
tidigare fanns under stängslet, i enlighet med renskötarnas önskemål.

Övrigt
Vintern 2013/14 tog sig fem renar in på järnvägsspåret, något som inte skett tidigare 
säsonger. Renskötarna vet inte hur renarna kom in på spåret, men tror att de tog sig 
in strax väster om Haparanda, där järnvägen saknar stängsel. Renarna hade gått cirka 
en kilometer i riktning västerut, mot Kalix. Renskötarna önskar att Trafikverket ser 
över om det går att hindra djur att komma in på järnvägen, till exempel med elektriska 
grindar eller någon annan lösning.

Renskötarna upplever inte att skotertrafiken eller det rörliga friluftslivet är någon kon-
flikt för renskötseln. I regel är det mycket liten aktivitet under oktober/november när 
renarna är i området vid ekodukten.
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Mer 
vegetation

Figur 29. Illustration av hur ekodukten och dess omgivningar skulle kunna se ut om några år när vegetationen 
vuxit upp och om stenblocken placeras på rad på ekodukten. Illustration: Enetjärn Natur.

Figur 28. Ortofoto som visar hur ekoduktens omgivningar såg ut 2013 innan vegetationsskikt tillförts på 
ekodukten och skogsplantering genomförts i dess omgivningar.
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Funktion för övriga däggdjur
Vinterspårning
Vinterspårning genomfördes vid fyra olika tillfällen under perioden 2014-02-05 till 
2014-04-14 enligt den metodik som redovisas i bilaga 1. Vinterspårningen omfattade 
sammanlagt 10 spårdygn. Resultatet visar att ekodukten under denna period använts 
och passerats av harar, rävar och en mårdhund. Det finns inget som tyder på att dju-
ren skulle ha varit stressade på ekodukten. Under det sista spårningstillfället notera-
des även gamla, framtinade spår av älg och ren över ekodukten. Inom 200 m från eko-
dukten och längs transekterna (som går utmed Haparandabanan), påträffades förutom 
spår av älg, räv och hare även spår av ren och lodjur. (Passager under två närliggande 
järnvägsbroar beskrivs i textruta på nästa sida.) 

Längs båda sidor av järnvägen fanns mycket skoterspår. Skoterspåren har även pas-
serat över ekodukten och under de närliggande järnvägsbroarna. När djuren har följt 
skoterspåren har djurspåren vanligen inte gått att se, utan de har endast kunnat följas 
när de avvikit från skoterspåren. Väg 728 under den östra järnvägsbron är en allmän 
väg som plogas, vilket gjort att endast spår som avvikit från vägen har kunnat ses.

Resultaten av vinterspårningen sammanfattas i tabell 6, 7 och 8 och i kartor i bilaga 3.

Tabell 6. Antalet spår över ekodukten och längs transekten utmed Haparandabanan. 

Art Ekodukt (20 m) Transekter (tot 1300 m) 
längs Haparandabanan, inkl 
järnvägsbroar, exkl ekoduk-

ten

Kommentar

Antal 
spår

Frekvens 
(spår/ 
spårdygn)

Täthet 
(spår/ 
meter)

Antal 
spår

Frekvens 
(spår/ 
spårdygn)

Täthet 
(spår/ 
meter)

Räv 3 0,3 0,15 16 1,4 0,01 Antalet spår över ekodukten är 
osäkert. Fyra av spåren längs 
transekten visade rävar som inte 
passerat över/under järnvägen.

Hare 3 0,3 0,5 8 1,1 0,008 Antalet spår över ekodukten är 
osäkert. Fyra av spåren längs 
transekten visade harar som inte 
passerat över/under järnvägen.

Älg 2 - - 18 1,8 0,014 Spåren över ekodukten var gamla 
och här kan spår/spårdygn inte 
beräknas. 

Ren 1 - - 4 0,4 0,003 Spåret över ekodukten var 
gammalt och här kan spår/
spårdygn inte beräknas. 

Lodjur 0 0 0 1 0,1 0,0008 Passerade järnvägen genom att 
hoppa över stängslet.

Mård-
hund

1 0,1 0,05 1 0,1 0,0008 Passerade över ekodukten.

Häst 0 - - 1 0,1 0,00008 Passerade genom den västra 
järnvägsbron.
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Tabell 7. Jämförelse mellan det totala antalet spår under 
de två järnvägsbroarna respektive över ekodukten. Äldre 
spår som noterats under spårningen eller vid fältbesök 
visas inom parentes.

Art Västra 
järnvägs-
bron 
(oplogad)

Ekodukt Östra 
järnvägs-
bron 
(plogad)

Räv 10 3 1

Hare 3 3 0

Älg 0 (1) 0 (2) 0

Ren 2 0 (1) 0

Övriga 1 Häst 1 Mårdhund 0

Totalt 15 7 1

Två närliggande järnvägsbroar
Västra järnvägsbron
Järnvägsbron går över Kåtaträskvägen som är 
en skogsbilväg. Den plogas inte, men nyttjas av 
skotertrafik vintertid, se karta i bilaga 3. Broöpp-
ningen är 8 m bred, över 4,7 m hög och 7 m lång. 
Omgivande vegetation utgörs av tallskog. Söder 
om passagen finns en liten öppen yta. Skoter-
spår under järnvägsbron kan ha gjort att djurspår 
har missats under vinterspårningen.

Östra järnvägsbron
Järnvägsbron går över väg 728 mot byn 
Sangijärvi, se karta i bilaga 3. Passagen är 15 m 
bred, 4,7 m hög och 7 m lång. Vägen plogas för 
att möjliggöra trafik till byn. Intill järnvägsbron 
finns öppna ytor och ungskog. Antalet spår är 
troligen kraftigt underskattat p.g.a. av att vägen 
plogas och passerande djur kan ha följt vägen 
på kortare eller längre sträckor på ömse sidor av 
järnvägsbron. 

Tabell 8. Jämförelse mellan antalet spår över ekodukten respektive över järnvägen längs transekten (utmed 
Haparandabanan). För varje art anges hur många spår som visade påbörjad passage/avsedd passage och hur 
många som visade fullföljd passage.

Art Passage över ekodukt Passage av järnväg (inkl 
järnvägsbroar, exkl ekodukt)

Kommentar

Totalt 
antal spår

Fullföljda 
passa-
ger

Andel 
fullföljda 
passager

Totalt antal 
spår (exkl 
ekodukt)

Fullföljda 
passager

Andel 
fullföljda 
passager

Räv 3 3 100 % 16 12 75 % Av de 12 fullföljda 
passagerna av järnvägen 
har alla utom en skett 
under järnvägsbroarna.

Hare 3 3 100 % 8 7 88% Av de sju fullföljda 
passagerna av järnvägen 
har tre skett under den 
västra järnvägsbron.

Älg (2) (2) 100 % 18 (1) (1) 5 % Äldre spår anges inom 
parentes. Den fullföljda 
passagen av järnvägen 
skedde under den västra 
järnvägsbron.

Ren (1) (1) 100% 4 2 50 % Äldre spår anges inom 
parentes. De två fullföljda 
passagerna av järnvägen 
har skett under den västra 
järnvägsbron.

Lodjur 0 - - 1 1 100 % Passagen skedde över 
järnvägsspåret (inte under 
någon järnvägsbro).

Mård-
hund

1 1 100 % 0 - - Endast passage över 
ekodukt.
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Räv
Vid ett spårningstillfälle noterades rävspår i båda 
riktningar över ekodukten. Det gick dock inte att 
fastställa antalet spår över ekodukten eftersom 
spåren gick i samma spårlöpa, men det uppskat-
tades vara minst tre rävspår. Under den västliga 
av de två järnvägsbroarna noterades rävspår vid 
varje inventering, totalt cirka 10 rävspår. Även här 
var det vid ett spårningstillfälle svårt att särskilja 
spåren eftersom de delvis gick i samma spårlö-
por samt korsade skoterspår. En räv hade även 
passerat under den östra järnvägsbron. Längs 
transekterna påträffades totalt fem rävspår och ett 
av dessa visade att en räv korsat järnvägsspåret 
genom att först ta sig förbi stängslet. Inom 200 m 
från ekodukten påträffades förutom spåren över 
ekodukten endast ytterligare ett rävspår. Denna 
räv närmade sig dock inte järnvägen.

Hare
Harspår i båda riktningar påträffades både över 
ekodukten och under den västliga järnvägsbron. Antalet spår kunde inte fastställas på 
grund av att spåren gick in i varandra och korsade skoterspår, men det uppskattades 
vara minst tre harspår vid vardera platsen. Spåren över ekodukten noterades endast 
vid ett spårningstillfälle. I övrigt noterades fem harspår längs transekterna varav alla 
utom ett visade att harar passerat över järnvägen. En hare hade passerat genom en 
trumma under järnvägsvallen. Trumman har en diameter på cirka 80 cm. Inom 200 m 
från ekodukten noterades inga harspår förutom spåren över ekodukten.

Älg
Under vinterspårningsperioden påträffades inga färska älgspår över ekodukten. Under 
det sista spårningstillfället hade dock två äldre, tidigare översnöade spår, smält fram. 
Spåren var gjorda i riktning söderut. Dessa spår bedöms vara från något av de första 
snöfallen då de gjorts i blöt snö som sedan frusit till is och blivit översnöade. Strax 
norr om ekodukten påträffades även ett äldre älgspår av en älg som inte passerat eko-
duktens utan fortsatt österut. För dessa äldre spår har antalet spårdygn inte kunnat 
fastställas. 

Längs transekterna påträffades totalt 18 färska älgspår från älgar som närmat sig järn-
vägen, ibland stått och trampat, ibland följt stängslet en bit och sedan vänt tillbaka 
in i skogen. Av dessa var endast fyra spår från söder. Inga spår visade tecken på att 
älgarna ska ha försökt forcera stängslet. Inga färska älgspår noterades under järnvägs-
broarna. Inom 200 m från ekodukten påträffades tre färska spår, alla på dess norra 
sida. Inga av dessa älgar passerade ekodukten.

Lodjur
Ett lodjur hade passerat järnvägen genom att först hoppa över stängslet strax öster om 
den västra järnvägsbron. Lodjuret följde med största sannolikhet de renar som passe-
rat under järnvägsbron (se tidigare under avsnittet ”Funktion för renar”).
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Figur 30. Rävspår genom stängslet och över 
järnvägen. Foto: Tore Hjorth.
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Mårdhund
En mårdhund hade passerat över ekodukten vid det sista inventeringstillfället. Mård-
hund har i övrigt inte noterats i omgivningen.

Övriga iakttagelser
Under vinterspårningsperioden noterades att det fanns mycket älg i omgivningen och 
att de under den senare delen av vintern främst rört sig från norr till söder. Vid ett ti-
digare besök i området under januari noterades spår av älg med riktning norrut under 
den västra järnvägsbron. Att området kring ekodukten är rikt på älg framkom även i 
den spillningsinventering av älg som genomfördes 2006 längs den planerade sträck-
ningen av Haparandabanan (Ericsson & Dettki 2006).

Renskötarna i samebyn uppger under intervjun att de tror att de flesta djur som pas-
serar förbi järnvägen använder ekodukten, till exempel harar, älg, ekorrar och lo. Även 
rådjur finns i området, och renskötarna bedömer att de använder ekodukten.

Knappt 2 km väster om ekodukten finns sedan många år en åtel där renkadaver, lax-
rens och bröd läggs ut. Troligen lockas både räv och mårdhund av åteln.

Kapitel 2 Faunapassagerna - Sangis
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2.3 Harrioja – faunabro över E4 i Haparanda  
kommun och inom Liehittäjä sameby
Övergripande beskrivning
Benämning
I denna rapport används begreppet faunabro för faunapassagen vid Harrioja, se defi-
nitioner i textruta på sidan 6.

Bakgrund
E4, på delen mellan Harrioja och Salmis, har byggts om till en så kallad mötesfri 
landsväg med vajermitträcke och viltstängsel. Den berörda sträckan ligger inom Lie-
hittäjä samebys marker och korsar en flyttled av riksintresse för rennäringen. Tidigare 
strövade renarna fritt över vägen, men eftersom renarna generellt har problem att ta 
sig över mitträck-
en och eftersom 
vägen skulle 
stängslas byggde 
Trafikverket en 
faunabro för 
renar och andra 
djur. Trafikverket 
ersatte även be-
fintlig skoterbro 
som var i dåligt 
skick med en ny 
kombinerad sko-
ter- och renbro 
över vattendraget 
Aavajoki. 

Faunabrons 
syfte
Syftet med fauna-
bron är att den 
ska underlätta re-
narnas fria ströv-
ning över vägen. 
Bron förväntas 
även kunna an-
vändas av andra 
däggdjur.

0 2 4 Km   

Viltstängsel

Viltstängsel, hålls öppet från1 dec till 1 aug

Ekodukt över 
Haparandabanan

Renskötselanläggning 
vid Bredviksheden

Renskötselanläggning 
vid Keskijärvi

Faunabro över väg E4

Flyttledens 
gamla läge

Renskötselanläggning 
vid Seskarö

Harrioja

Landskapsbro Haparandabanan
över Aavajoki 

Figur 31. Faunabron över väg E4 ligger inom Liehittäjä samebys marker. Kartan visar 
faunabrons läge i förhållande till övriga öppna passager (markerade med gröna pilar). 
Passageöppningarna utgörs både av öppningar i stängslet vid bebyggelse eller 
befintliga vägar samt öppningar under järnvägs- eller vägbroar över vattendrag eller 
vägar. Utmed Haparandabanan finns en ekodukt (se avsnitt 2.2) och en landskapsbro 
över Aavajoki.
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Om faunabron vid Harrioja
Etableringsår
Faunabron färdigställdes år 2012

Bredd 
5 m

Längd
59 m

Spännvidd
52 m

Höjd
5,2 m

Kvoten bredd/längd (rekommenderas 
vara större än 0,8 - se slutsatser sid 60)
0,08

Konstruktionstyp
Limträ

Byggkostnad
Ca 7,5 Mkr (exkl projekterings- och byggherre-
kostnader)

Fri sikt
Nej, från brofästet är det inte fri sikt över till den 
andra sidan faunabron, se figur 33. Trädtoppar 
skymtar dock i bakgrunden.

Ytskikt och ledlinjer
Ytskiktet består av grus och stenmjöl. Det finns 
ingen växtlighet på faunabron som inte heller 
dimensionerats för detta. Vid vardera brofäste 
finns en blå- och vitrandig reflexförsedd 
metallstolpe som syftar till att hindra bilar och 
andra fordon från att köra över bron (figur 33 och 
34).

Räcken
På faunabrons sidor finns ett 2 meter högt 
broräcke i trä. Den nedre delen av räcket är helt 
tätt (figur 34) för att förhindra att snö och annat 
faller ner på väg E4.

Ljusförhållanden
Det finns inga lampor på bron eller i dess närhet. 
Väg E4 är dock vältrafikerad.

Omgivande vegetation
På båda sidor av ekodukten finns öppna ytor och 
kring dessa växer tallungskog (figur 35).

Anslutande stängsel och hagar 
Väg E4 är stängslad med viltstängsel på båda 
sidor. Det finns inga hagar i anslutning till 
faunabron. Faunabron är öppen för passage året 
om.

Figur 32. Faunabron över väg E4 är byggd i limträ. Foto: 
Trafikverket.

Figur 33. Från brofästet syns trätopparna på andra 
sidan bron. En reflexförsedd stolpe är placerad vid 
vardera brofäste för att hindra bilar från att ta sig över.
Foto: Enetjärn Natur.

Figur 34. Faunabrons ytskikt utgörs av grus och 
stenmjöl. På sidorna finns höga broräcken i trä. Den 
nedre delen av räcket går inte att se igenom. Foto: 
Trafikverket

Figur 35. Öppen yta och ungskog på norra sidan om 
faunabron. Foto: Enetjärn Natur.
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Funktion för renar
Övergripande om renskötseln i 
området
Under förvintern börjar Liehittäjä 
samebys renar att vandra söderut, från 
höstlanden kring Hedenäset i norr, mot 
vinterbetesmarker närmare kusten. Re-
narna dras naturligt mot skärgården och 
framför allt mot Seskarö där samebyn 
brukar hålla renhjorden större delen av 
vintern. 

Merparten av renarna strövar fritt över 
E4, via stängselöppningar, och vidare 
söderut mot öarna i Haparanda skär-
gård. Detta sker i regel under december. 
Renarna passerar E4 framför allt via en 
stängselöppning norr om Bredviksheden, se figur 31. Stängselöppningen är cirka 1 
km och den hålls öppen av samebyn under perioden 1 december till 1 augusti. Innan 
renarna flyttas till Seskarö brukar de samlas ihop till en anläggning vid Bredviksheden. 
Där märks omärkta kalvar och där sker även slaktuttag.

På våren samlas renarna ihop till en anläggning på Seskarö. De flyttas sedan med 
lastbil till kalvningslanden i Övertorneå kommun. Det var cirka tio år sedan samebyn 
gjorde en vårflytt till fots (skoter). Förutsättningarna för fotflytt har försämrats på 
grund av ny infrastruktur och andra hinder. 

Nyttjande av faunabron vid 
Harrioja
Liehittäjä sameby
Faunabron ligger inom Liehittäjä samebys 
vinterbetesmarker. Bron byggdes för att underlätta 
den fria strövningen över väg E4, i samband med 
att den skulle stängslas och förses med mitträcken. 

Trafik på faunabron
Bron nyttjas av fyrhjulings- och skoteråkare och 
bilister. Det går skogsbilvägar på både den norra 
och södra sidan av bron (se figur 36) och det är 
möjligt att köra över bron med bil trots att stolpar 
satts upp som avser att förhindra detta.

Friluftsliv
Faunabron nyttjas för skoteråkning, men troligen i 
liten omfattning för andra aktiviteter. 

0 0,1 0,2 Km

Stängsel

Faunabro

Stängselöppning 
för väg

Riksväg 13

Körbar väg

Riksväg 13
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öv
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ng

 

Väg E4

Figur 36. Ortofoto från 2013 som visar faunabrons omgivningar och en närliggande stängselöppning. Närmast 
faunabron finns öppna ytor på båda sidor, Omgivningarna utgörs av unga, täta bestånd av tall och contortatall.
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Faunabron är byggd för att underlätta den fria strövningen. Den är inte avsedd att 
användas för samlad flytt – varken under förvinter, vinter eller vår. Renarna har inte 
heller tidigare, det vill säga innan faunabron byggdes, flyttats samlat över vägen just 
där. På båda sidor om faunabron finns täta contorta planteringar och det är svårt att 
ta sig fram i området. På den södra sidan är det även mycket blockigt, vilket ytterligare 
försvårar en samlad flytt. 

Fri strövning
Som tidigare beskrivits brukar renskötarna under förvintern samla ihop renarna till en 
anläggning vid Keskijärvi (Kåtaträsk – se ytterligare beskrivning sid. 28–29). Därifrån 
flyttas renarna sedan söderut och österut för fortsatt bete innan de åter samlas ihop 
och flyttas till Seskarö. Renskötarna har de två senaste åren medvetet styrt renarna 
längre österut (för att minska trycket på passagen vid Bredviksheden) med förhopp-
ningen att de ska ströva fritt över faunabron, men enligt uppgifter från renskötarna 
använder inte renarna bron. 

Innan det fanns mitträcken och stängsel utmed E4 fungerade den fria strövningen bra, 
berättar renskötarna. Renarna passerade då vägen i plan på många platser. I dag pas-
serar många av renarna i plan vid Bredviksheden.

Eftersom den fria strövningen inte har fungerat har renskötarna vid ett tillfälle försökt 
driva över renarna över faunabron, från den norra sidan. Det fungerade inte alls, be-
rättar renskötarna. Renarna stannade och vände. Sedan följde de stängslet och började 
snurra i en cirkel på den öppna ytan norr om bron.

Renpåkörning
Enligt viltolycksrådets uppgif-
ter skedde i medeltal 15 renpå-
körningar per år mellan Sangis 
och Västra Nikkala under åren 
2010–2011 (se tabell 9 för årsvisa 
uppgifter). Flest påkörningar 
inträffade vid Sangis, men påkör-
ningar har även skett årligen vid 
Harrioja. Faunapassagen, stäng-
sel och mitträcken färdigställdes 
under 2012. Under 2013 skedde 
16 renpåkörningar. Trafikintensi-
teten har i grova drag varit densamma under perioden 2010–2013, det vill säga 3 000 
bilpassager per dygn fördelat på ett år (ÅDT, årsmedeldygnstrafik).

Vinterspårning
Under vinterspårningsperiodens 10 spårdygn i februari–april 2014 påträffades inga 
renspår över faunabron, inom 200 m från denna eller längs transekten längs E4. 
Vinterspårningen av har dock inte skett under den period när renarna är i området 
(oktober till november) utan några månader senare. Vinterspårningen har därför inte 
kunnat användas för att analysera hur väl ekodukten fungerar för fritt strövande renar.

Under fältbesöket i januari 2014, före vinterspårningsperioden, noterades dock spår 
från renar som kommit norrifrån längs skogsbilvägen mot faunabron, men som fort-
satt österut längs viltstängslet utan att passera över faunabron. Vid det sista spår-
ningstillfället påträffades gammal renspillning cirka 10 meter in på faunabron (den 
norra sidan). 
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Tabell 9. Antalet renpåkörningar längs väg E4 mellan Sangis och 
V Nikkala – innan (blå färg) respektive efter (grön färg) faunapas-
sage, stängsel och mitträcken byggdes. 

År Antal renpåkörningar Varav renpåkörningar 
vid Harrioja

2010 6 3

2011 23 5

2012 Faunapassagen 
färdigställdes under 2012. 
45 renpåkörningar skedde 
under 2012.

1

2013 16 1
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Renskötarnas synpunkter på faunabrons placering och utformning 
Renskötarna i samebyn berättar i intervjuer att de varit delaktiga i lokaliseringen och 
utformningen av faunabron, men att de hade velat vara ännu mer involverade under 
byggskedet.

Placering
Det finns unga, täta bestånd av contorta tall i faunabrons omgivning, och därför är 
det inte lämpligt att använda faunabron för samlad flytt av renar, men det är inte 
heller syftet med faunabron. Den är däremot väl placerad med avseende på den fria 
strövningen, som tidigare fungerade bra i området, berättar renskötarna. Då passe-
rade renarna vägen i plan. Eftersom renskötarna dessutom styr renarna mot områden 
nära bron borde den vara väl placerad med avseende på den fria strövningen, berättar 
renskötarna. 

Bredd och lutning
Renskötarna tror inte att bredden är anledningen till att renarna inte använder fauna-
bron. Renarna använder frivilligt en annan vanlig bro som bara är tre meter bred (den 
är dock kort och har glesa räcken och bra sikt), berättar renskötarna. Renskötarna 
tror inte heller att det har så stor betydelse att renarna inte ser över till andra sidan av 
bron.

Räcken och stängsel på faunabron
Räcket är utformat som ett plank, vilket ger intryck av en smal och mörk tunnel och 
gör att renarna inte har sikt åt sidorna. Renskötarna tror att detta kan vara anledning-
en till att renarna inte vågar gå över bron. Renskötarnas förbättringsförslag är därför 
att ersätta delar av träräckeskonstruktionen med annat material som är mer genom-
siktligt, exempelvis med stängsel/nät eller plexiglas (se illustration i figur 39).

På vardera sidan av bron står en reflexföresedd stolpe. Stolparna syftar till att stoppa 
bilister från att använda bron, men enligt uppgifter från renskötarna tar sig personbi-
lar förbi dem. Renskötarna tror att stolparna skrämmer renarna, eftersom stolparna 
bär stora blå och vita reflexer som reflekterar kraftigt vid belysning. Reflexerna syftar 
till att uppmärksamma skoteråkare om stolparna. Renskötarna föreslår att de reflex-
försedda stolparna byts ut mot stenblock (och att de placeras med minst 1,3 meters 
mellanrum så att en fyrhjuling kan passera). Varningsskyltar bör sättas upp i anslut-
ning till bron för att inte skoteråkare ska riskera att köra in i stenblocken.

Vegetation och ledlinjer på faunabron
Renskötarna har inga specifika synpunkter på brons markskikt eller vegetation.

Omgivande vegetation
Renskötarna anser att det vore bättre om ytorna närmast bron hade mer växtlighet och 
träd.

Stängsel
I planeringsskedet kom Trafikverket och samebyn överens om att Trafikverket skulle 
tillhandahålla stängsel (renstängsel som är 1,70 meter högt) och stolpar för tillfällig 
uppsättning på norra sidan av faunabron, vilket ännu inte gjorts, berättar renskötarna. 
De förklarar att detta skulle kunna underlätta deras arbete om de skulle bli tvungna att 
driva renarna över bron från den norra sidan till den södra.

Kapitel 2 Faunapassagerna - Harrioja



42

Grinden strax öster om brons norra 
brofäste är konstruerad med ett hål-
rum i nederkant. Anledningen till att 
gånggrindar byggs på detta sätt är att 
de ska kunna öppnas vintertid. För 
samebyn innebär det dock att renkal-
var kan ta sig under grinden och ut 
på E4. Renskötarna har därför tillfäl-
ligt täppt till hålet med granruskor, 
se figur 37, men önskar att hålrum-
met under grinden tätas permanent, 
exempelvis med tvärgående plankor i 
nedre delen. Hålrum under grindar är 
något som samebyn generellt upple-
ver som ett problem längs E4, berättar 
renskötarna.

Mellan Sangis och Nikkala finns tre större stängselöppningar: vid Bredviken, Har-
rioja och Säivis, se figur 31. Öppningen norr om Bredviken hålls öppen på initiativ av 
samebyn. Eftersom stängselöppningar generellt är problematiska för samebyn vore 
det bästa om öppningarna vid Harrioja och Säivis kunde stängslas för. Det skulle leda 
till färre renpåkörningar. Men nu när faunabron inte fungerar för den fria strövningen 
är det ingen bra lösning eftersom renarna måste kunna passera vägen någonstans.

Samebyn berättar att generellt är stängselöppningar på den norra sidan av E4 mer 
problematiska eftersom det främst är från norr till söder som renarna strövar fritt. Det 
är särskilt problematiskt när det finns en öppning på norra sidan av E4 men ingen 
öppning på södra sidan, exempelvis vid Aavajokki rastplats. Här tar renarna sig under 
en liten vägbro som går över Aavajoki. Vägbron utgör en del av en liten väg (rastplats) 
som går parallellt med E4. Eftersom det saknas stängselöppning på södra sidan om 
E4 och eftersom renarna inte heller kan passera under E4 (genom att fortsätta följa 
Aavajoki) blir renarna instängda på vägen. 

Cirka 300 m öster om faunabron finns en 30 meter bred öppning i stängslet, för infart 
till en skogsbilväg, se figur 36. Även om denna öppning är på den södra sidan av E4 
kan öppningen ändå orsaka problem om renar på den södra sidan tar sig ut på E4. 
Renskötarna önskar därför att öppningen stängs igen. Eftersom vägen leder till en 
fiskodling och privata stugor kan den inte stängas med stängsel. Däremot skulle det 
eventuellt kunna vara möjligt att sätta upp en grind för öppningen.

Renskötarna har ytterligare några generella synpunkter på stängslens utformning: 

•	 Vid passage av diken behöver stängslet gå ner i diket så att renarna inte tar sig 
under stängslet. 

•	 Vid alla anslutande vägar behöver stängsel och grind dras in 50–70 meter så att 
föraren av exempelvis timmertransporter kan stanna säkert och öppna och stänga 
grinden. Långa fordon kan i dag inte stanna när de kör ut från exempelvis en 
skogsbilväg, och då lämnas grinden öppen. 

Figur 37. Renskötarna har provisoriskt täppt för hålrummet 
under en av grindarna som finns i anslutning till faunabron. 
Foto: Enetjärn Natur.
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Övrigt
Årsmedeldygnstrafiken på E4 är cirka 3 000 fordon/dygn. Renskötarna tror dock inte 
att renarna blir så störda av passerande bilar. ”Dagens djur är så vana vid trafik”, säger 
en av renskötarna under intervjun.

Enligt renskötarna används faunabron främst av jägare under barmarkstiden. Renskö-
tarna tror även att bron används av skoteråkare vintertid. Detta bedöms dock inte vara 
anledningen till att 
renarna inte använder 
bron, anser renskö-
tarna.

Mer 
vegetation

Tillfällig 
hage

Figur 39. Illustration som visar renskötarnas förslag på förbättringsåtgärder som kan vidtas vid faunabron. 
Illustration: Enetjärn Natur.
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Figur 38. Ortofoto som visar hur faunabrons omgivningar såg ut 2013.
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Funktion för övriga däggdjur
Vinterspårning
Vinterspårning genomfördes vid fyra tillfällen under perioden 2014-02-05 till  
2014-04-14 enligt den metodik som redovisas i bilaga 1. Vinterspårningen omfattade 
sammanlagt 10 spårdygn. Resultatet av vinterspårningen visar att faunabron under 
denna period korsats enbart av harar. Det finns inget som tyder på att hararna skulle 
ha varit stressade på ekodukten. Inom 200 m från faunabron påträffades även spår av 
älg och räv. Längs transekten (utmed E4) påträffades spår av älg, räv och hare. Vinter-
spårningen sammanfattas i tabell 10 och 11 och i kartor i bilaga 4.

Under spårningsperioden har skoteråkare kört längs den gamla riksväg 13 (se karta i 
figur 36), korsat faunabron och sedan fortsatt åt norr eller söder. Riksväg 13 plogades 
före det sista spårningstillfället. Till följd av skoteråkningen och plogningen kan vissa 
spår ha varit omöjliga att se och andra spår har varit omöjliga att särskilja.

Räv
Totalt noterades tre rävspår längs transekten. Vid två av dessa tycks räv ha velat korsa 
vägen men vänt om vid viltstängslet. Inga spår visar att räv har korsat faunabron eller 
de öppna ytorna som omger bron.

Hare
Under ett spårningstillfälle noterades ett flertal harspår i båda riktningar på fauna-
bron. Spåren uppskattas till tre stycken, men de gick inte att särskilja på grund av 
att de korsade och gick in i varandra vid flera tillfällen. Det är möjligt att det var en 
och samma hare som rört sig fram och tillbaka över bron. Vid detta spårningstillfälle 
noterades även ett 20-tal harspår vid viltstängslet öster om faunabron, cirka 200 m 

Tabell 10. Antalet spår över ekodukten och längs transekten utmed väg E4. 

Art Faunabro (5 m) Transekt (900 m)

Antal spår Frekvens 
(spår/ 
spårdygn)

Täthet 
(spår/ meter)

Antal spår 
(exkl faunabron)

Frekvens  
(spår/ 
spårdygn)

Täthet 
(spår/meter)

Räv 0 0 0 3 0,3 0,0033

Hare 3 0,3 0,6 30 3 0,033

Älg 0 0 0 7 0,7 0,01

Tabell 11. Jämförelse mellan antalet spår över ekodukten respektive antalet spår över vägen längs transekten. 
För varje art anges hur många spår som visade påbörjad passage/avsedd passage och hur många som visade 
fullföljd passage.

Art Passage över ekodukt Passage över väg E4

Antal spår Fullföljda 
passager

Andel fullföljda 
passager

Antal spår (exkl 
faunabron)

Fullföljda 
passager

Andel fullfljda 
passager

Räv 0 0 0 3 0 0 %

Hare 3 3 100 % 30 3 10 %

Älg 0 0 0 7 0 0 %
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från bron. Vid de övriga spårningstillfällena påträffades inga harspår på faunabron 
eller inom 200 m från denna, men ett antal spår längs transekten. Hararna tar sig lätt 
genom viltstängslet, och i tre fall har harar korsat vägen i plan. Merparten av spåren 
visar dock att hararna vänt när de kommit fram till vägen.

Älgar
Totalt noterades sju älgspår längs transekten. Ytterligare två älgspår noterades inom 
200 m från faunabron, men spåren visar att älgarna vände tillbaka innan de kommit 
fram till stängslet. Åtta av de nio älgarna närmade sig E4 från norr. Sju av älgarna gick 
fram mot viltstängslet, stod och trampade en stund, vände sedan och gick tillbaka (se 
figur 40).

Övriga iakttagelser
I utvärderingen av faunabron har det inte framkommit några andra iakttagelser (utö-
ver vad som presenterats ovan) från personer som sett djur eller djurspår över fauna-
bron. 

Nytt spår Gammalt spår

Figur 40. I bilden syns färska spår av älg som gått fram till stängslet vid väg E4 och vänt. De översnöade spåren 
är renspår som noterades vid ett tidigare besök i området. Foto: Tore Hjorth.
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2.4 Aitik – faunabro över järnväg i Gällivare kom-
mun inom Gällivare sameby
Övergripande beskrivning
Benämning
I denna rapport används begreppet faunabro för faunapassagen vid Aitik, se definitio-
ner i textruta på sidan 6.

Bakgrund
För att effektivisera Boliden Minerals transportstruktur och logistik till och från gruv-
området i Aitik har man byggt ett nytt järnvägsspår som ansluter till Malmbanan. Den 
nya järnvägssträckan (även kallat ”stickspåret”) är cirka 2 km lång och stängslad på 
båda sidor. Området mellan Aitikgruvan och Malmbanan utgör en viktig passage för 
Gällivare sameby. Renarna passerar området för att ta sig mellan åretruntmarkerna i 
söder och vinterbetesmarkerna i norr. Området används både för strövning och flytt 
(se figur 41). Det nya stickspåret utgör en barriär för rennäringen. För att minska 
konsekvenserna för rennäringen har Trafikverket i samarbete med Boliden Mineral 
byggt en 7 meter bred faunabro över stickspåret. Faunabrons lokalisering och utform-
ning har tagits fram i samråd med samebyn och bron har placerats mycket nära den 
gamla flyttleden, som gick något längre västerut. I anslutning till bron har nya hagar 
och stängsel byggts, se figur 45. Över faunabron går en skogsbilväg och bron är även 
körbar för tunga fordon.

Faunabrons syfte
Syftet med faunabron är att den ska underlätta passage för renar. Den ska även kunna 
användas av bilar och tyngre fordon.

Stängsel
Öppningsbart stängsel 0 1 2 Km

Faunabro

Fri strövning och flytt

N
attavaravägen

Nya
 st

ick
sp

år
et

M
alm

banan

Aitik sandmagasin

Fri strövning och flytt

Stängslet utmed Malmbanan 
håller för närvarande på att
rustas upp 

Figur 41. Faunabron vid Aitik byggdes för att underlätta flytt och fri strövning för renar över det nya stickspåret 
mellan Aitikgruvan och Malmbanan. Den gamla flyttleden gick utmed myrsystemen cirka 50 meter längre 
västerut.
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Om faunabron vid Aitik
Etableringsår
Faunabron färdigställdes år 2012

Bredd 
7 m

Längd
11 m

Spännvidd
9 m

Höjd
6,5 m

Kvoten bredd/längd (rekommenderas 
vara större än 0,8 - se slutsatser sid 60)
0,64

Konstruktionstyp
Armerad betong

Byggkostnad
Ca 3,4 Mkr (exkl projekterings- och byggherre-
kostnader)

Fri sikt
Från den södra sidan av bron är det fri sikt över 
till den norra sidan (se figur 42), men inte från 
den norra sidan till den södra. 

Ytskikt och ledlinjer
En skogsbilväg går över faunabron, se figur 43. 
Det finns ingen växtlighet på faunabron.

Räcken
Högst upp på faunabron, ovanför järnvägsspåret 
finns ett ca 1 m högt broräcke. Här finns även ett 
2,2 m högt viltstängsel (se figur 44). I anslutning 
till faunabron finns stolprader och här sätter 
samebyn upp provisoriska stängsel i samband 
med flytt, se figur 45 och 46.

Ljusförhållanden
Det finns inga lampor på bron eller i dess närhet.

Omgivande vegetation
På norra sidan av faunabron finns en stor öppen 
yta och en väg in mot gruvområdet. På den 
södra sidan finns vegetation i nära anslutning till 
faunabron och en mindre skogsbilväg (figur 43).

Anslutande stängsel och hagar 
Det finns ett system av hagar på ömse sidor av 
faunabron, se figur 45. Öppningarna mellan 
hagarna ska bara vara stängda under höstflytten. 
Stickspåret är stängslat med viltstängsel på båda 
sidor.

Figur 42. Från södra sidan av faunabron är det fri sikt 
över till den norra sidan bron. I anslutning till faunabrons 
fästen saknas stängsel som knyter ihop faunabron med 
de omgivande hagarna. Här finns dock stolpar i rader 
som nyttjas för att sätta upp provisoriska stängsel när 
renskötarna flyttar över renar. Foto: Enetjärn Natur.

Figur 43. En skogsbilväg leder över faunabron och 
vidare söderut. Foto: Enetjärn Natur.

Figur 44. Utmed järnvägen och brons fundament finns 
viltstängsel. På bron finns även ett broräcke som är ca 1 
m högt. Foto: Enetjärn Natur.
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Funktion för renar
Faunabron används främst av en vin-
terbetesgrupp som har sina vinterbetes-
marker norr om bron och kalvningsland 
söder om bron. Den används både för 
flytt och fri strövning i båda riktningarna.

Flytt av renar
Flytt av renar över faunabron sker dels 
under våren (mars till april) då renarna 
flyttas samlat mot kalvningslanden i 
söder, dels under sommaren då kvar-
varande renar flyttas söderut och dels 
under förvintern (november till början av 
december) då renarna flyttas till vinter-
betesmarkerna i norr. Vid flytten sätter 
renskötarna upp stängsel och väv längs stolpraderna intill brofästena och stänger för 
öppningarna över gruvvägen och skogsbilvägen, se karta i figur 45. ”Den samlade flyt-
ten skulle inte fungera om stängslet och väven inte sattes upp”, berättar en av renskö-
tarna.

Enligt renskötarna har den samlade flytten över faunabron fungerat mycket bra. ”Bron 
funkar bra trots att den är smal och hög”, uppger en av renskötarna. Uppskattningsvis 
används faunabron för samlad flytt cirka 5–10 gånger per år. Renskötaren har hittills 
flyttat med maximalt 500 renar åt gången, men tror att det skulle gå att flytta med fler 
renar, åtminstone upp till 1000 renar. ”Ibland plogas bron för att underlätta flytten 
vintertid”, berättar en av renskötarna. ”Det måste vara ljust när renar ska flyttas över 
bron. Det måste också vara störningsfritt, inga människor, tåg eller bilar,” fortsätter 
renskötaren. Renskötarna brukar kontakta Boliden före flytten för att säkerställa att 
inga tåg eller tunga fordon kommer att passera under faunabron eller på den närlig-
gande vägen in till gruvområdet under flytten.

Fri strövning
Faunabron används av fritt strövande renar främst under förvintern, men även under 
våren. Renskötarna i samebyn tycker att den fria strövningen har fungerat ganska bra. 
Vårströvningen har dock fungerat lite sämre och renskötarna upplever att renarna har 
svårare att hitta tillbaka till kalvningslanden. Ett år blev ett tiotal renar kvar på norra 
sidan av stickspåret, och ett annat år var det cirka 100 renar. Om renarna börjat kalva 
på den norra sidan av stickspåret stannar de där med kalven och söker sig då inte 
söderut. Fler vajor med kalv har blivit kvar ”på fel sida” sedan den nya järnvägen bygg-
des, berättar en renskötare.

Det händer att renar tar sig in i gruvområdet trots att det finns stängsel runt området 
och en elektrisk grind. Renskötarna uppger att antalet renar som tar sig in i gruvområ-
det har ökat sedan stickspåret byggdes, men de vet inte vad det beror på. Det kan bero 
på stängslets skick, snömängden eller något annat, tror renskötarna. 

Vägen in till gruvområdet går mycket nära faunabron och det kör många bilar i om-
rådet, såväl tung trafik som personbilar. Denna störning gör att den fria strövningen 
fungerar sämre än om det inte funnits någon väg där eller om trafikmängden varit 

Nyttjande av faunabron vid 
Aitik
Gällivare sameby
Faunabron ligger inom Gällivare samebys 
åretruntmarker. Bron byggdes för att underlätta flytt 
och fri strövning över det nya stickspåret in till 
Aitikgruvan. 

Trafik på faunabron
Bron nyttjas av fyrhjulings- och skoteråkare och 
bilister. Det går en skogsbilväg över bron (se figur 
43 och 45). Bron är i regel inte plogad vintertid.

Friluftsliv
Faunabron nyttjas för skoteråkning vintertid, men 
nyttjas troligen i liten omfattning för annat friluftsliv.
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0 0,15 0,3 Km

Stängsel
Öppningsbart stängsel

Stolprad
Provisoriskt stängsel

Stängselöppningar

Stängselöppning

Stängselöppningar

Väg till gruvom
rådet

Öppet mot faunabron

Öppet mot faunabron

Öppet mot 
faunabron

Väg till gruvom
rådet

Skogsbilväg som
 

korsar faunabron

N
attavaravägen

Dike som stängslats in

Figur 45. Faunabron omges av ett system av hagar och stängsel på båda sidor. Öppningar och öppningsbara 
delar i stängslet är markerade med gul färg. De öppningsbara delarna i stängslet är öppna och stängs endast i 
samband med samlad flytt. Närmast faunabron finns stolprader utan stängsel och med provisoriska stängsel. 
Renar och andra större däggdjur kan ta sig in till faunabron via de öppningar som markerats med gula pilar. Ca 
100 m sydväst om faunabron finns ett djupt dike som är instängslat för att bland annat renar inte ska gå ner sig i 
djup snö som samlas där. Över faunabron går en skogsbilväg och i direkt anslutning till faunabron finns en väl 
trafikerad väg in mot gruvområdet.
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mindre, berättar renskötarna. Som tidigare nämnts fungerar den fria strövningen 
sämre på våren, vilket kan förklaras av att renarna då kommer norrifrån och vägen 
stör renarnas passage över faunabron, berättar renskötarna.

Sammanfattningsvis fungerar den fria strövningen sämre än innan järnvägen byggdes, 
i och med att fler vajor med småkalvar blir kvar på fel sida. Utan faunabron bedömer 
renskötarna dock att det hade varit mycket sämre. Renskötarna tror även att fauna-
bron kommer att fungera bättre och bättre för varje år som går. ”Ju fler renar som 
använder bron, ju bättre kommer den att fungera. Vajorna känner på förvintern att de 
ska mot bron och vinterlanden” berättar en renskötare. 

Renpåkörning
Eftersom det nya järnvägsspåret in till Aitik inte ersatt någon äldre sträckning går det 
inte att jämföra data om påkörningar. Längs den nya järnvägssträckningen till Aitik 
finns dock inga rapporter om renpåkörningar. Trafikintensiteten längs den nya järn-
vägssträckan är cirka 2 tåg/ dygn. 

Vinterspårning
Under perioden som vinterspårning utfördes, januari–april 2014, noterades inga ren-
spår på faunabron. Det bör dock noteras att den intensivaste perioden för fri strövning 
förbi området är under perioderna november–december och april–maj, det vill säga 
innan och efter vinterspårningen gjordes. Vinterspårningen omfattade 13 spårdygn. 
Spår efter betande renar påträffades längre norrut i skogen på den norra sidan av bron 
vid två tillfällen, dels under januari, dels under senare delen av mars. 

Renskötarnas synpunkter på faunabrons placering och utformning 
Placering
Faunabron ligger mycket nära den gamla flyttleden som gick endast cirka 50 m längre 
västerut. Det var inte tekniskt möjligt att bygga faunabron exakt vid den gamla flyttle-
den. Faunabron är ändå bra placerad i förhållande till den naturliga, viktiga passagen 
mellan sommar- och vinterlanden, anser renskötarna i samebyn. Närheten till gruv-
området och vägen in till detta område är dock negativ för faunabrons funktion. 

Bredd och lutning 
Vid den inledande dialogen om faunabrons utformning diskuterades en bredare fauna-
bro. I förhandling mellan Boliden Mineral/Trafikverket och samebyn enades parterna 
om en 7 meter bred faunabro. Samebyn föreslog dock en bredare bro. Renskötarna 
upplever att faunabron fungerar bra trots att den är smal och hög. De tror dock att det 
kan vara en fördel om renarna har fri sikt över till andra sidan av bron.

Räcken och stängsel på faunabron
Det är bra och mycket viktigt att stängslet går kant i kant med det gjutna fundamentet 
(se figur 44) och att detta stängsel är högt, berättar en av renskötarna. Om stängslet är 
för lågt bedömer han att det är stor risk att renarna hoppar över stängslet och i värsta 
fall hamnar på järnvägsspåret.

Enligt överenskommelse skulle Trafikverket förse samebyn med stängsel och väv för 
tillfällig uppsättning vid faunabron under samlad flytt, berättar renskötarna i sam-
ebyn. Vid intervjutillfället hade detta inte gjorts och renskötarna har därför satt upp 
ett provisoriskt stängsel (figur 46). Enligt uppgifter från Trafikverket kommer missför-
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ståndet att lösas inom kort. 

Vegetation och ledlinjer på 
faunabron
Ett förbättringsförslag skulle 
kunna vara att så gräs där det 
är möjligt, det vill säga vid 
sidan av skogsbilvägen och i 
slänterna, berättar renskötarna. 
Dels blir det då mindre risve-
getation som kan försvåra för 
renarna att ta sig fram under 
barmarksperioden, dels blir det 

”rätt lukt” för renarna. Ren-
skötarna tror även att andra 
däggdjur skulle gynnas av att 
man sår gräs.

Stängsel kring hagarna
Renskötarna är nöjda med utfallet av alla stängsel. Inför projekteringen har renskötar-
na tänkt igenom utformningen av alla hagar, kanaler, styrarmar och stängsel mycket 
noga. På den norra sidan leds renarna från den runda hagen in i en smal korridor som 
sedan viker av mot faunabron (figur 45). Tanken med denna utformning är att renarna 
inte ska komma ”rakt på” faunabron. När de väl börjat gå genom korridoren hinner de 
gå cirka 100 m innan de kommer fram till faunabron och då är de så att säga ”redan i 
gång”. Eftersom renarna på detta sätt inte börjar gå direkt på faunabron menar ren-
skötarna att det blir lättare att få renarna att gå över.

Små öppningar har medvetet lämnats mellan stängslet för den runda hagen och stäng-
slet för gruvvägen, se karta i figur 45. Det finns även en öppning i stängslet längre 
norrut. Tanken med detta är att renarna ska ha en möjlighet att komma undan om de 
exempelvis jagas av rovdjur.

Vid planeringen av stängslet är det mycket viktigt att undvika kilar där renarna kan 
”fastna”. Som exempel har utformningen av stängslet där stickspåret ansluter till 
Malmbanan blivit mycket bra. Här har stängslet dragits med mjuka rundningar och 
inte tvära kilar (figur 41).

Övrigt
Samebyn anser att det är viktigt att beställaren (Trafikverket) är med när entreprenö-
rerna ska bygga en faunabro med omgivande hagar och stängsel. Från början fanns 
brister i delar av utförandet. Därför byttes en rad stolpar ut, stängslet stagades upp vid 
riktningsförändringar och fastsättningen av nätet mot stolpen gjordes om och kom-
pletterades.

Nattavaaravägen korsar det nya järnvägsspåret cirka 2 km väst om faunabron. Väg-
bron över järnvägen har exakt samma konstruktion som faunabron. Denna vägbro 
kan samebyn dock inte använda för flytt av renar på grund av att broräckena är för 
låga. Om renarna blir rädda skulle de kunna hoppa över de broräcken som finns där i 
dag. Enligt renskötarna används inte heller vägbron för fri strövning. Till skillnad från 
faunabron (som endast är försedd med broräcken ovanför järnvägsspåret) har vägbron 

Figur 46. Provisoriskt stängsel på norra sidan av ekodukten. Foto: 
Enetjärn Natur.
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även vägräcken utmed sidorna som ska förhindra farlig avkörning. Renskötarna tror 
att vägräckena skapar en tunnelkänsla hos renarna och att de därför inte vågar gå över 
bron.

Det går en liten väg parallellt med stickspåret från Nattavaaravägen fram till Malm-
banan. I slutet av vägen finns en grind (figur 47) som enligt renskötarna tyvärr ofta 
är öppen. Det leder till att renarna kan ta sig in på Malmbanan. Det är bland annat av 
liknande skäl som det byggts en elektrisk grind in till gruvområdet (figur 48). 

I figur 49 sammanfattas de förbättringsförslag som renskötarna har uppgett kan yt-
terligare förbättra faunabrons funktion.

Figur 47. Grind intill Malmbanan som ofta är öppen. Foto: Enetjärn Natur.

Figur 48. Elektrisk grind in till gruvområdet. Foto: Enetjärn Natur.
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Figur 49. För att förbättra faunabrons funktion kan gräs sås in i vägkanten till den väg som korsar faunabron. 
Illustration: Enetjärn Natur.
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Funktion för övriga däggdjur

Vinterspårning
Vinterspårning genomfördes vid fem tillfällen under perioden 2014-01-13 till  
2014-04-07 enligt den metodik som redovisas i bilaga 1. Sammantaget omfattade vin-
terspårningen 13 spårdygn. Resultatet av vinterspårningen visar att faunabron under 
denna period korsats av rävar och harar. Det finns inget som tyder på att djuren skulle 
ha varit stressade på ekodukten. Det fanns även gott om harspår och rävspår inom 200 
m från faunabron och längs transekten (utmed stickspåret). Inom 200 m från fauna-
bron påträffades även spår av renar (se avsnittet om renar ovan) och längs transekten 
påträffades älgspår. Resultaten av vinterspårningen sammanfattas i tabell 12 och 13 
och i kartor i bilaga 5.

Räv
Totalt noterades fem rävspår över faunabron. Fyra av dessa var av rävar som kom 
söderifrån och en kom norrifrån. En av rävarna som kom söderifrån vände när den 
hade passerat faunabron, gick tillbaka över bron och sedan ner på järnvägsspåret. Det 
fanns gott om rävspår i faunabrons omgivningar; totalt noterades 15 rävspår inom 
200 m från faunabron, varav merparten inom skogsområdena på vardera sidan om 

Tabell 12. Antalet spår över ekodukten och längs transekten utmed järnvägsspåret. 

Art Faunabro (7 m) Transekt (2200 m) längs 
järnvägsspåret

Kommentar

Antal 
spår

Frekvens 
(spår/ 
spårdygn)

Täthet 
(spår/ 
meter)

Antal spår 
(exkl 
faunabron)

Frekvens 
(spår/ 
spårdygn)

Täthet 
(spår/ 
meter)

Räv 5 0,38 0,71 41 3,2 0,020 En räv vände vid norra 
brofästet och gick tillbaka 
efter den hade passerat 
över bron.

Hare 1 0,080 0,14 8 0,61 0,0036 Haren som passerade 
faunabron söderifrån 
vände och gick tillbaka.

Älg 0 0 0 10 0,77 0,0045 Två älgar har närmat sig 
viltstängslet på fem 
platser men har inte 
passerat detta.

Tabell 13. Jämförelse mellan antalet spår över ekodukten respektive antalet spår över järnvägen längs trans-
ekten. För varje art anges hur många spår som visade påbörjad passage/avsedd passage och hur många som 
visade fullföljd passage.

Art Passage över ekodukt Passage över järnväg Kommentar

Antal 
spår

Fullföljda 
passager

Andel 
fullföljda 
passager

Antal spår 
(exkl 
faunabron)

Fullföljda 
passager

Andel 
fullföljda 
passager

Räv 5 4 80 % 41 40 98 % En av rävarna som korsat 
faunabron vände vid norra 
brofästet och gick tillbaka.

Hare 1 0 0 % 8 8 100 % Haren som korsat 
faunabron vände vid norra 
brofästet och gick tillbaka.

Älg 0 0 0 10 0 0 % Troligen två älgar som 
närmat sig stängslet på fem 
olika platser.
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faunabron. Endast ett fåtal spår noterades 
som visade att rävar gått rakt över de öppna 
områdena kring faunabron. 

Längs transekten påträffades totalt 41 räv-
spår (exklusive spåren över faunabron). Tät-
heten av rävar var större vid faunabron än i 
omgivningen. Spårningen längs transekten 
visar dock att rävar inte haft några problem 
med att ta sig genom viltstängslet och korsa 
järnvägsspåret.

Hare
Under vinterspårningen noterades spår av 
en hare som korsat faunabron. Haren kom 
söderifrån, men vände när den kommit över 
bron och gick tillbaka över bron och sedan 
ner mot järnvägsspåret på den södra sidan. 
Totalt noterades sju harspår inom 200 m 
från faunabron. Endast två av dessa visade 
att harar närmat sig järnvägen. 

Längs transekten påträffades åtta harspår. Samtliga av dessa visade att harar hade 
korsat järnvägsspåret. Spårningen längs transekten visar därmed att harar liksom 
rävar inte har några problem att ta sig genom viltstängslet och korsa järnvägsspåret.

Älg
Inga älgspår påträffades på faunabron eller inom 200 m från denna. Längs transekten 
påträffades två älgspår på fem olika platser under ett inventeringstillfälle, se karta i 
bilaga 5. Dessa spår tolkas vara två älgar som förgäves försökt ta sig över till den södra 
sidan av järnvägsspåret. 

Övriga iakttagelser
Under intervjun berättade en av renskötarna i samebyn att faunabron troligtvis an-
vänds av älg.

Figur 50. Rävspår genom stängslet och vidare över 
järnvägsspåret. Foto: Licab.
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Figur 51. Del av transekten vid faunabron vid Aitik. Foto: Licab.
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2.5 Kostnadsperspektivet
En faunapassage innebär stora investeringskostnader, se tabell 14 som visar byggkost-
naderna. Utöver dessa kostnader tillkommer projekterings- och byggherrekostnader 
samt eventuella kostnader för hagar med mera. Generellt brukar projekterings- och 
byggherrekostnaderna motsvara 10–15 procent av de totala kostnaderna. Faunapassa-
gen vid Råtsi, som också är den bredaste bron, kostade cirka 12 miljoner kr att bygga. 
Faunapassagerna vid Sangis och Harrioja kostade 8,6 respektive 7,5 miljoner kr (bron 
vid Harrioja var dyr på grund av dess längd). Billigaste bron var den vid Aitik som kos-
tade cirka 3,4 miljoner kr. Beräknat per kvadratmeter är förhållandet mellan broarna 
annorlunda. Då är broarna vid Sangis och Aitik dyrast. 

Att inte bygga en faunapassage innebär också kostnader, både för den berörda sam-
ebyn och för samhället: 

•	 Om infrastrukturen med stängsel hade byggts eller förändrats utan att faunapassa-
ge byggts, skulle den fria strövningen ha fungerat betydligt sämre. Fler renar skulle 
ha blivit kvar på fel sida, vilket i sin tur skulle ha lett till merarbete för renskötarna 
och förlorade intäkter eftersom renarna ”på fel sida” har sämre chanser att över-
leva. Ytterligare en faktor, som dock är svår att mäta i pengar, är bevarandet av det 
kulturarv som rennäringen utgör. En omfattande fragmentering av landskapet kan 
innebära att det blir praktiskt mer eller mindre omöjligt och ekonomiskt olönsamt 
att bedriva renskötsel i den form som det gjorts under århundraden.

•	 Om infrastrukturen med stängsel hade byggts eller förändrats utan att faunapas-
sage byggts och om det i stället lämnats en öppning i stängslet där renarna kan 
passera i plan, skulle flera renar blivit påkörda. Varje år sker stora mängder renpå-
körningar, vilket kostar samhället mycket pengar och orsakar lidande för berörda 
samebyar. I de fall påkörningarna sker längs vägar orsakar de dessutom en fara 
för trafikanterna. Ersättningen som betalats ut till samebyarna för renpåkörningar 
på vägar har under åren 2008 till 2013 varierat mellan 4,5 och 6,6 miljoner kr per 
år (vilket motsvarar cirka 1 500 respektive 2 000 påkörda renar per år). Ersätt-
ningen för renpåkörningar längs järnvägar har mellan 2008 och 2013 varierat 
mellan 2,5 och 4,4 miljoner kr per år. Dessa belopp omfattar enbart ersättning till 
samebyarna och inte kostnader som uppstår till följd av personskador och skador 
på fordon. Utöver detta sker även påkörningar av övrigt vilt. Det är svårt att dra 
några långtgående slutsatser från analysen av påkörningsdata som gjorts i kapitel 
2 eftersom det endast hunnit gå ett till två år sedan den nya infrastrukturen togs i 
drift. En slutsats är dock att det skett mycket få renpåkörningar utmed Haparan-
dabanan och stickspåret vid Aitik. Om faunapassagerna i stället hade varit i plan är 
det troligt att antalet renpåkörningar hade varit betydligt högre.

Tabell 14. Byggkostnader för de olika faunapassagerna.

Ekodukt över 
järnväg vid 
Råtsi, Kiruna

Ekodukt över 
järnväg vid Sangis, 
Haparanda

Faunabro över väg 
E4 vid Harrioja, 
Haparanda

Faunabro över 
järnväg vid Aitik, 
Gällivare

Byggkostnad 
(exklusive 
projektering och 
byggherre-
kostnad).

12 Mkr 8,6 Mkr 7,5.Mkr 3,4 Mkr

Byggkostnad/ m2 28 400 kr 47 800 kr 25 400 kr 44 200 kr

Kapitel 2 Faunapassagerna - Kostnadsperspektivet
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3 Slutsatser och förbättringsförslag
Utifrån intervjuer med renskötarna i de berörda samebyarna och analys av vinter-
spårning har slutsatser och förbättringsförslag tagits fram. Slutsatserna redovisas 
separat för renar respektive övriga däggdjur. Först redovisas generella slutsatser 
för de utvärderade faunapassagerna, därefter ges rekommendationer inför plane-
ring av framtida faunapassager. Rekommendationerna ska ses som tips och an-
passas efter rådande förhållanden. Faunapassager inom renskötselområdet ska 
alltid utformas i dialog med berörd sameby. Varje sameby är unik och renskötseln 
är en komplex verksamhet. Utifrån de erfarenheter som gjorts i den här utvärde-
ringen har även Trafikverkets regelverk analyserats med avseende på om det kan 
förbättras ur något avseende. I det här kapitlet redovisas även förbättringsförslag 
specifikt för de utvärderade faunapassagerna. Kapitlet avslutas med förslag på 
fortsatt uppföljning.

3.1 Renar
Generella slutsatser av faunabroarnas funktion
Sett ur ett rennäringsperspektiv varierar funktionen mellan de olika faunapassagerna. 
Generellt sett fungerar de bra för samlad flytt men sämre för den fria strövningen.

Bedömningsgrunder för vad som är en god eller dålig funktion kan användas för att 
utvärdera en faunapassages funktion för rennäringen. Bedömningen av en faunapassa-
ges funktion måste dock alltid relateras till dess syfte. Inom ramen för detta arbete har 
följande bedömningsgrunder tagits fram (tabell 15). Slutsatserna för de utvärderade 
faunapassagerna redovisas i tabell 16.
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Tabell 15. Bedömningsgrunder för faunapassagers funktion för rennäringen.

God funktion Delvis god funktion Dålig funktion Fungerar inte alls

Flytt av 
renar

Samebyn kan utan 
problem flytta den 
mängd renar som 
avsågs vid planeringen 
av faunapassagen.

Samebyn kan flytta renar 
över faunapassagen. 
Ibland uppstår dock 
problem då renar 
skyggar eller vänder.

Samebyn kan flytta renar 
över faunapassagen. 
Ofta uppstår dock 
problem då renar 
skyggar eller vänder.

Samebyn kan inte 
flytta renar över 
faunapassagen.

Fri 
strövning

Den fria strövningen 
fungerar i stort sett lika 
bra som innan 
infrastrukturen byggdes/
förändrades. Merparten 
av de fritt strövande 
renarna använder 
faunapassagen.

Den fria strövningen 
fungerar sämre än innan 
infrastrukturen byggdes/
förändrades, men 
betydligt bättre än om 
faunapassagen inte alls 
hade byggts. En 
väsentlig del av de fritt 
strövande renarna 
använder faunapassa-
gen.

Den fria strövningen 
fungerar mycket sämre 
än innan infrastrukturen 
byggdes/förändrades, 
men bättre än om 
faunapassagen inte alls 
hade byggts. Få renar 
använder faunapassa-
gen.

Den fria strövningen 
fungerar inte alls. 
Inga renar, med 
något undantag, 
använder faunapas-
sagen.

Tabell 16. Bedömning av de utvärderade faunabroarnas funktion för rennäringen.

Råtsi Sangis Harrioja Aitik

Flytt av 
renar

God funktion God funktion Faunapassagen byggdes 
inte för det ändamålet.

God funktion

Fri 
strövning

Dålig funktion. 
Bedömningen är dock 
osäker eftersom 
vinterspårning inte gjorts 
under hela den period 
som renarna strövar fritt i 
området.

Delvis god funktion. 
Bedömningen är dock 
osäker eftersom 
vinterspårning inte gjorts 
under den period som 
renarna strövar fritt i 
området.

Fungerar inte alls. 
Bedömningen är dock 
osäker eftersom 
vinterspårning inte gjorts 
under den period som 
renarna strövar fritt i 
området.

Delvis god funktion. 
Bedömningen är 
dock osäker eftersom 
vinterspårning inte 
gjorts under hela den 
period som renarna 
strövar fritt i området.
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Flytt av renar fungerar mycket bra vid samtliga passager utom för den vid Harrioja 
(över E4). Den är dock inte byggd för det ändamålet. Vid övriga faunapassager har 
det fungerat att flytta stora renhjordar, med upp emot 1500 renar (vid Råtsi). Det har 
även fungerat att flytta renar över ekodukten vid Sangis (över Haparandabanan) trots 
att den saknar hagar eller styrarmar. Här har det fungerat att flytta upp emot 200 re-
nar, men renskötarna tror att de skulle kunna flytta ännu fler renar här. Vid Råtsi var 
renskötarna tidigare tvungna att flytta över järnvägen i plan. De var därför tvungna att 
invänta Trafikverkets personal innan de kunde flytta över järnvägen. Med ekodukten 
har den samlade flytten blivit mer flexibel. Det är även säkrare för såväl renskötare 
som renar att flytta planskilt.

Den fria strövningen vid samtliga faunapassager fungerar sämre än innan infrastruk-
turen byggdes eller förändrades. Men det är viktigt att ha i åtanke att för faunapas-
sagerna vid Sangis och Aitik (och till viss del även vid Råtsi) hade den fria strövningen 
fungerat betydligt sämre om ekodukten/faunabron inte alls hade byggts. 

Faunapassagerna fyller till stor del sin funktion och ekodukter/faunabroar bör även 
fortsättningsvis vara något som utreds och föreslås vid nya infrastrukturprojekt. 
Bedömningen av hur väl den fria strövningen fungerar är dock förenad med en del 
osäkerheter. Det är därför viktigt att den fria strövningen utreds vidare och under en 
längre tidsperiod.

Tidpunkten för denna utredning har inte gett utrymme för att analysera funktionen för 
den fria strövningen på ett optimalt sätt. Den fria strövningen sker i regel mest frek-
vent under perioderna oktober–december och april–maj, och vinterspårningen har 
genomförts under januari–april. Vinterspårningen har dock indikerat att den fria 
strövningen för samtliga faunapassager fungerat sämre jämfört med innan infrastruk-
turen byggdes eller förändrades. Vid Råtsi och Aitik är det framför allt under våren, då 
renarna ska hitta tillbaka till kalvningslanden, som den fria strövningen fungerat 
sämre. Vid Sangis och Harrioja är det höstströvningen ner till Seskarö som fungerat 
sämre. Det är endast på ekodukten vid Sangis som renspår påträffats, vilket tyder på 
att fri strövning inte skett i någon större omfattning över faunapassagerna under 
vinterspårningsperioden, det vill säga från slutet av januari till början av april. 

Förklaringen till varför den fria strövningen fungerar sämre än innan infrastrukturen 
byggdes eller förändrades bedöms bero på det faktum att järnvägs- och vägsträckan 
försetts med stängsel (i syfte att minska viltpåkörningar). Renarna kan inte längre 
passera var de vill längs en längre sträcka. Dessutom måste de passera över järnvägen 
på bro och inte i marknivå som tidigare. Samtliga faunapassager har placerats nära 
renarnas naturliga flyttleder. Detta bedöms därför inte vara en orsak till att den fria 
strövningen fungerat sämre än tidigare. Vid Råtsi och Aitik ligger dock ekodukterna 
mycket nära verksamheter som stör renarna (godsbangård vid Råtsi respektive gruv-
område och vägar vid Aitik). Detta har medverkat till att den fria strövningen fungerat 
sämre. Trafikintensiteten under faunapassagerna kan också ha betydelse för funktio-
nen. Av de tre passagerna över järnväg är den vid Råtsi mest utsatt för störning från 
trafik (under passagen). Att den fria strövningen inte fungerar över faunabron vid 
Harrioja beror troligtvis på en kombination av faktorer. Dels är trafikintensiteten 
under bron konstant och betydligt högre än under de tre järnvägsbroarna, dels är 
bredd–längd-kvoten mycket låg, och detta i kombination med de täta höga träräckena 
innebär troligtvis att djuren upplever en tunneleffekt (låg öppenhet och dålig sikt åt 
sidorna). Som tidigare nämnts är bedömningen av den fria strövningen osäker och bör 
studeras ytterligare. 

Kapitel 3 Slutsatser och förbättringsförslag
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I diskussionen är det också viktigt att framhålla det korta tidsperspektivet. Det har 
endast gått 2–3 år sedan faunapassagerna färdigställdes. Bland renskötarna finns 
erfarenheter av att faunapassagerna fungerar bättre och bättre ju längre tid som går. 
Flera av renskötarna menar att renarna behöver tid att vänja sig vid den nya passagen. 
Även tidigare studier av däggdjur har visat att det tar cirka 5–10 år för djuren att vänja 
sig vid en passage (Clevenger & Waltho 2003).

Inför planeringen av framtida faunabroar är slutsatsen att en väl placerad och utfor-
mad faunapassage bedöms kunna fylla en viktig funktion för rennäringen och minska 
antalet renpåkörningar. Faunapassagens bredd måste anpassas efter rennäringens 
behov i det specifika fallet, det vill säga om och i så fall hur stora renhjordar som ska 
flyttas över passagen och om passagen ska underlätta för den fria strövningen. Brons 
längd är också avgörande för hur bred bron behöver vara. Ur ett kostnadsperspektiv är 
det inte motiverat att anlägga bredare passager än vad som är nödvändigt. Det är dock 
inte heller motiverat att anlägga så smala broar att de inte får en god funktion. För att 
kunna ta fram tydliga direktiv och kriterier för framtida faunapassager (även med 
avseende på dess bredd) bör ytterligare studier genomföras där den fria strövningen 
studeras under åtminstone ett helt renbetesår.

Rekommendationer för omgivningarnas utformning
Nedan presenteras några generella slutsatser och aspekter som kan vara viktiga att 
tänka på när det gäller faunapassagers omgivning, sett ur ett rennäringsperspektiv: 

1. Placering och skyddszon
Placeringen är en mycket viktig faktor eftersom en dålig placering kan göra att pas-
sagen inte används, vare sig av renar eller övrigt vilt. För rennäringen är det viktigt att 
faunapassagen placeras i närheten av de naturliga flyttlederna. 

Det är även angeläget att en faunapassage ligger på en plats som har ett långsiktigt 
skydd mot sådana exploateringar som kan bli en störningskälla för renarna. Dessutom 
bör en mer omfattande skotertrafik undvikas på och i anslutning till faunapassagen, 
såvida den ska vara i funktion under vintern.

2. Omgivande vegetation
Öppna ytor i direkt anslutning till faunapassagen bör undvikas, och i stället är det bra 
om den naturliga växtligheten kan få vara kvar. Eventuell gallring i anslutande hagar 
bör ske i dialog med berörd sameby.

3. Hagar
För den samlade flytten är det en fördel om det finns hagar och styrarmar i anslutning 
till faunapassagen, särskilt om den ska användas för flytt av större renhjordar. Det är 
samtidigt inte alltid nödvändigt eftersom det har fungerat att flytta renar över ekoduk-
ten vid Sangis, trots att hagar och ledarmar saknas. Beroende på faunapassagens syfte, 
lokalisering och omgivning kan förutsättningarna således variera. Det är därför svårt 
ge några generella råd om huruvida hagar ska finnas i anslutning till en faunapassage 
eller inte. 

Nedan presenteras några tips för utformningen av hagarna:

•	 Hagarna bör ha flera öppningar, dels för att fritt strövande renar ska kunna hitta 
fram till faunapassagen, dels för att de ska kunna hitta ut om de exempelvis blir 
jagade av rovdjur.
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•	 Ett tips för faunapassager som används för samlad flytt kan vara att leda renarna 
genom en korridor som går i en ”böj” mot faunapassagen, för att djuren inte ska 
börja gå direkt vid faunapassagen. Så har passagen utformats vid faunabron i Aitik. 
Det kan också vara bra att tänka på hur den gamla flyttleden gick, så att renarna 
inte lockas att följa denna i stället för att gå över faunapassagen.

4. Stängsel utmed väg och järnväg
Intervjuerna med renskötarna ligger till grund för nedanstående rekommendationer 
för utformningen av stängsel utmed infrastruktur:

•	 Utforma stängslet med mjukt rundade hörn.

•	 Undvik hål under stängsel och grindar för att inte renkalvar ska kunna ta sig ut på 
väg- eller järnvägsområdet. Vid passage av diken behöver stängslet gå ner i diket så 
att renarna inte tar sig under stängslet.

•	 Vid anslutande väg intill större vägar behöver stängsel och grind dras in 50–70 
meter för att förare av långa fordon ska kunna stanna säkert och öppna och stänga 
grinden.

Rekommendationer för faunapassagens utformning
Nedan presenteras några generella slutsatser och tips på vad som kan vara viktigt att 
tänka på vad gäller faunapassagers utformning, sett ur ett rennäringsperspektiv: 

1. Bredd och längd
Bredden på faunabron har störst betydelse för den fria strövningen och mindre bety-
delse för flytt och drivning av renar. Det är svårt att ge rekommendationer om fauna-
passagers bredd eftersom det finns flera andra faktorer som också påverkar passagens 
funktion – inte minst passagens längd. En slutsats är dock att faunabron över E4 
vid Harrioja inte fungerat tillfredsställande för renar. Den är smal och lång, med en 
bredd–längd-kvot på 0,08. Det är betydligt mindre än kvoten 0,8 som rekommende-
ras för klövdjur. 

Även bron vid Aitik har en låg kvot (0,64), medan ekodukterna vid Råtsi och Sangis 
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Figur 52. Generellt sett fungerar de utvärderade faunapassagerna bra för samlad flytt men sämre för den fria 
strövningen. Foto: Enetjärn Natur.
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har högre kvoter (2,3 respektive 2,2). En slutsats från detta är att en faunapassage (det 
vill säga den vid Aitik) kan delvis fungera för fri strövning trots att kvoten är under 
0,8. 

2. Räcken, stängsel och siktlinje
Stängslet och räcket på faunapassagen bör vara tillräckligt högt så att inte djuren kan 
hoppa över. Viltstängsel (2,2 m) är därför att föredra framför renstängsel (1,7 m) efter-
som det är både högre och stabilare. Det är viktigt att räcket eller stängslet är så starkt 
att det kan stå emot om en renhjord skulle vända på bron under flytt. Stängslet bör 
sättas kant i kant med brofundamentet eller räcket så att faunapassagens yta utnyttjas 
maximalt, något som inte är gjort för ekodukterna vid Sangis och Råtsi.

I annan litteratur rekommenderas att faunapassager för vilt ska vara avskärmade i 
sidorna så att djuren inte störs av passerande fordon/tåg (Trafikverket Temablad SKA-
PA, 2013), men betydelsen av detta har inte kunnat påvisas i denna studie. Studierna 
vid ekodukterna vid Råtsi, Aitik och Sangis, som endast har glesa räcken och stängsel, 
har visat sig fungera för flytt av renar och delvis för fri strövning. Det bör dock noteras 
att trafikintensiteten under dessa broar är låg. Vid Harrioja är skärmar mer motivera-
de ur störningssynpunkt från trafiken, men eftersom bron är så smal och lång uppstår 
troligtvis en ”tunneleffekt” för renarna, vilket gör att de inte vågar gå över bron.

I litteratur för faunapassager rekommenderas ofta att djuren ska ha fri sikt över till 
den andra sidan (Olsson M. & Seiler A. 2012, Helldin, J-O, Seiler,A., Olsson, M. 2010). 
Utifrån denna utredning går det dock inte att dra någon säker slutsats om huruvida 
denna faktor har varit avgörande för den fria strövningen över faunapassagerna. 

3. Vegetation på bron
När det gäller vegetation på bron är det bra om de naturliga jordmassorna som skra-
pats bort under byggnationen kan läggas tillbaka ovanpå bron. För att påskynda 
växtligheten och minska mängden ris kan man med fördel så gräs. Det kan även vara 
bra med enstaka mindre träd på ekodukten, utmed kanterna och/eller osymmetriskt 
fördelade över bron. Det får dock inte bli för mycket träd och växtlighet (det bör vara 
minst 8–10 meter mellan varje träd). Eventuella växter utmed passagens kanter bör 
planteras tätt mot kanten så att inte renarna riskerar att fastna mellan vegetationen 
och stängslet eller räcket och skadas under den samlade flytten. Det bör noteras att 
om faunapassagen används endast under vintersäsongen är vegetationen på passagen 
av mindre betydelse.

För att hindra bilar och andra obehöriga fordon att köra på faunapassagen rekommen-
deras utplacering av stenblock. De placeras lämpligen ut som en rad tvärs över bron 
med cirka 1,3 meters mellanrum så att behöriga fyrhjulingar, men inte bilar, kan ta sig 
förbi. 

4. Övrigt 
En kontinuerlig och öppen dialog mellan den som ska bygga faunapassagen och be-
rörd sameby är en framgångsfaktor. Dialogen bör pågå under såväl planerings- och 
byggskede som driftskede. Under driften är det exempelvis viktigt att renskötarna 
inför samlad flytt kan vara säkra på att inga störande verksamheter ska pågå just då. 
Som exempel bör samebyn få ett direktnummer till trafikledningen, så att renskötarna 
snabbt kan få information om aktuell tågtrafik. Det är även viktigt att en skötsel- och 
underhållsplan (med avseende på stängsel, vegetation med mera) upprättas i samråd 
mellan Trafikverket och samebyn.
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3.2 Övriga däggdjur 

Generella slutsatser av faunabroarnas funktion
Effekterna av olika typer av viltanpassningar är dåligt kända, särskilt i norra Sveriges 
barrskogslandskap, och det är svårt att veta vilken förväntad funktion som kan uppnås 
i ett homogent, hårt brukat skogslandskap (Seiler 2013, Olsson M. & Seiler A. 2012). 
Bedömningsgrunder för vad som är en god eller dålig funktion kan användas för att ut-
värdera en faunapassages funktion för övriga däggdjur. Bedömningen av en faunapas-
sages funktion måste dock alltid relateras till dess syfte. Inom ramen för detta arbete 
har följande bedömningsgrunder tagits fram (tabell 17). Slutsatserna för de utvärde-
rade faunapassagerna redovisas i tabell 18.

Utifrån det underlag som samlats in genom vinterspårning och övriga kunskapskäl-
lor har det visats att faunapassagerna används av däggdjur. Räv och hare har i högst 
utsträckning passerat de olika faunapassagerna. Även älg har passerat över ekoduk-
terna vid Råtsi och Sangis och troligen även vid Aitik. Vid Sangis har dessutom ren och 
mårdhund passerat över ekodukten. Faunabron vid Harrioja bedöms inte fungera som 
passage för däggdjur, och där har endast spår av hare noterats.

Tätheten av djur är generellt högre över faunapassagerna än över transekterna, vilket 
kan indikera att djur kanaliseras mot faunapassagerna. Andelen lyckade passager är 
generellt större över faunapassagerna än över järnvägarna och vägarna i plan, med un-
dantag för Aitik. Detta ger en indikation på att faunapassagerna används i högre grad 
än passage i plan. De mindre djur som påträffats, framför allt hare och räv, har inte 
haft några problem att korsa järnvägen vid Aitik och Haparandabanan genom stängs-
len. Inga rävar har dock korsat järnvägen vid Råtsi, vilket kan innebära att den utgör 
en barriär för rävar. E4 bedöms utgöra en barriär för både större djur och mindre djur 
som räv och hare. 

Ytterligare en intressant aspekt är att flera djur (räv, hare och ren) passerat under en 
järnvägsbro vid Sangis som inte är viltanpassad. Närområdet kring denna järnvägsbro 
bedöms dock vara gynnsammare än närområdet kring ekodukten för flera djur efter-
som vegetation växer intill järnvägsbron. Dessa iakttagelser stöder de studier som pe-
kar på att när befintliga passager viltanpassas kan flera mindre broar eller tunnlar ge 
en bättre total funktion för viltets passager än en enskild ekodukt (Seiler A. & Olsson 
M. 2009, Olsson M. & Seiler A. 2012). En lägre funktion per enskild passage kompen-
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Tabell 17. Bedömningsgrunder för faunapassagers funktion för övriga däggdjur.

God funktion Delvis god funktion Dålig funktion Fungerar inte alls

Faunapassagen nyttjas i 
hög grad av däggdjur 
vilket leder till att 
infrastrukturen endast 
medför en låg 
barriäreffekt eller att 
denna helt uteblir.

Faunapassagen nyttjas i 
viss grad av däggdjur men 
infrastrukturen medför 
fortfarande en viss 
barriäreffekt.

Faunapassagen nyttjas 
endast i låg grad av däggdjur 
vilket leder till att infrastruktu-
rens barriäreffekt endast 
minskar i liten omfattning.

Inga djur, med något 
undantag, använder 
faunapassagen. Infrastruk-
turens barriäreffekt minskar 
inte till följd av faunapassa-
gen.

Tabell 18. Bedömning av de utvärderade faunabroarnas funktion för övriga däggdjur. Bedömningen är dock 
osäker och det behövs ytterligare uppföljning för att säkrare kunna bedöma funktionen.

Råtsi Sangis Harrioja Aitik

Delvis god till dålig funktion Delvis god till dålig funktion Fungerar inte alls Delvis god till dålig funktion
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seras då med ett större antal passager (Olsson M. & Seiler A. 2012). Att det kan vara 
bättre med fler men mindre faunapassager är även något som framkommit under en 
av intervjuerna med renskötare.

Den uppföljningsstudie som nu genomförts genom vinterspårning har vissa begräns-
ningar eftersom det saknas jämförelsevärden som anger hur landskapsavsnitten 
användes av vilt innan faunapassagerna byggdes. Med undantag för ekodukten vid 
Sangis finns inte heller några jämförelsevärden för hur angränsande passager över 
järnvägen eller vägen används. Vinterspårningen innehåller dessutom vissa osäker-
heter. För att få säkrare resultat och kunna dra mer långtgående slutsatser om hur 
djuren använder faunapassagerna, skulle uppföljningen behöva förlängas till flera 
säsonger (och även under barmarksperioden), gärna med kameraövervakning för en 
mer kontinuerlig bevakning.

Rekommendationer för omgivningarnas utformning
Nedan presenteras några generella slutsatser och aspekter som kan vara viktiga att 
tänka på när det gäller faunapassagers omgivning, sett ur övriga däggdjurs perspektiv:

1. Ledlinjer till faunapassagen
I skogsområden utan tydliga ledlinjer kan det vara svårt för djuren att hitta till fauna-
passagen, vilket är en grundläggande faktor för att en faunapassage ska fungera. Flera 
studier visar att det är viktigt att stängsla och styra djur mot passagerna med exempel-
vis ledarmar, nät, vegetationsstråk och lockande vegetation (Olsson,M., Lindqvist, M. 
2009). Tidigare studier (Clevenger & Waltho 2003) har även visat att djurens använ-
dande av faunapassager ökar under 5–10 år efter anläggandet på grund av att djuren 
vänjer sig eller att passagen förbättras genom att vegetation växer upp.

Förutom de stängsel som finns utmed E4 och järnvägarna samt hagar (för två av fau-
napassagerna) finns inga tydliga ledlinjer till någon av de studerade faunapassagerna. 
Utifrån resultaten från vinterspårningen bedöms många av de älgar som kommit fram 
till stängslet vid järnvägarna inte ha hittat fram till faunapassagerna. Det ska dock 
noteras att studien har genomförts under en tid på året då älgar är mycket stationära. 
Älgar har till exempel tidigare noterats passera ekodukten vid Råtsi vid ett flertal till-
fällen under augusti och september (Granér, A. Pers. kommentar).

Mindre däggdjur som inte rör sig över så långa sträckor är inte lika beroende av ledlin-
jer som klövdjur. Harar och rävar fanns i omgivningen kring alla faunapassagerna och 
har rört sig i skogsområden i närheten av dessa.

Det är möjligt att den skotertrafik som går över faunabroarna vintertid utgör en form 
av ledlinje för djuren eftersom de ibland väljer att följa de mer lättgångna skoterspå-
ren. En måttlig skotertrafik kan därmed vara positiv för faunapassagens funktion.

2. Området närmast faunapassagen
Det är viktigt att en faunapassage smälter in i omgivningarna, och förhållandena i fau-
napassagens omedelbara närhet är av stor betydelse för faunapassagens funktion. Det 
är därför viktigt med skötsel och dialog med markägare, jakträttsinnehavare, kommun, 
länsstyrelse och andra lokala intressen (Seiler, A. 2013, Seiler A. & Olsson M. 2009). 
Enligt Seiler (2013) och Trafikverket Temablad SKAPA (2013) är planering med eko-
logisk och teknisk kompetens i samverkan en framgångsfaktor, eftersom det är viktigt 
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att reda ut markägarfrågor och planerad skogsskötsel i närområdet vid en planerad 
passage, för att kunna säkerställa önskad skogsskötsel i närområdet. 

Kring alla de studerade faunapassagerna finns öppna ytor, antingen på en av eller 
båda sidorna. Flera av dessa ytor är anläggningsytor från byggtiden. Utifrån resultatet 
från vinterspårningarna bedöms djuren undvika de öppna ytorna närmast faunapassa-
gerna, och därigenom hittar de inte till broarna eller vågar inte närma sig dem. Detta 
gäller för såväl älg som räv och hare. Med avseende på dessa slutsatser är det viktigt 
att redan i projekteringen av en faunapassage planera var etableringsytorna ska förläg-
gas. Anläggningsytorna bör återställas till naturmark och planteras för en snabbare 
återställning. Vikten av en bra anslutning till omgivande vegetation lyfts även fram i 
uppföljningen av faunapassager längs väg 45 (Trafikverket 2014).

3. Hagar kring faunapassagerna
Ytterligare en aspekt som blir aktuell för faunapassager i renskötselområdet är de ha-
gar som ibland omger faunapassagerna. Som tidigare nämnts kan det vara en fördel 
med stängsel och hagar i anslutning till faunapassager eftersom de kan fungera som 
ledlinjer för djuren. Å andra sidan kan hagarna och stängslen vara till nackdel för dju-
ren om det inte finns tillräckligt många öppningar. Då kan det vara svårt för de större 
djuren att hitta in till faunapassagen.

Rekommendationer för faunapassagernas utformning
Nedan presenteras några generella slutsatser och tips på vad som kan vara viktigt att 
tänka på när det gäller faunapassagers utformning, sett ur övriga däggdjurs perspek-
tiv: 

1. Vegetation 
Passagens utformning är av stor betydelse för om djur ska våga passera över den. 
Många studier visar att vegetation på faunapassagen gynnar många typer av vilt, 
främst mindre djur som behöver skydd mot predatorer (Trafikverket Temablad SKA-
PA, 2013, Lundgren, J. 2005). Alla faunapassager utom ekodukten vid Råtsi saknar 
dock högre vegetation. Utmed de rader av björk som här planterats längs ekoduktens 
sidor fanns många spår av hare, medan det i stort sett saknades harspår på ekoduk-
tens öppna partier. Detta stöder rekommendationen om att anlägga vegetation. Eko-
dukten i Sangis har dock planterats med tall och försetts med ett naturligt marktäcke 
där vegetation kommer att etableras naturligt, vilket på sikt kan väntas gynna ekoduk-
tens funktion. Med mer vegetation är det troligt att även faunabroarna vid Harrioja 
och Aitik skulle vara mer attraktiva för mindre djur. 

2. Störning och sikt
Flera studier av faunapassager (Olsson,M., Lindqvist, M. 2009, Seiler A. & Olsson M. 
2009) visar att det är viktigt att dämpa störning från trafik genom att skärma av buller, 
belysning och reflexer från trafik (Trafikverket Temablad SKAPA, 2013, Trafikver-
ket 2014). För smala broar, till exempel 5–7 meter, kan avskärmningar dock ge en så 
kallad tunneleffekt, det vill säga att passagen uppfattas som en tunnel. Klövvilt kan 
uppfatta detta som ett större hot än den störande trafiken som man har för avsikt att 
skärma av (Trafikverket Temablad SKAPA 2013, Trafikverket 2014). Med den rekom-
menderade bredd–längd-kvoten på 0,8 minskar risken för tunneleffekt.

E4 vid Harrioja är en högtrafikerad väg med 3 000 fordon per dygn, och här har 
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faunabron byggts med täta träplank för att skärma av ljus och buller från trafiken och 
för att snö inte ska falla ner på vägen. Eftersom endast hare har konstaterats passera 
bron antas övriga djur uppleva den så kallade tunneleffekten, och detta kan i kombina-
tion med störning från trafik på vägen vara orsaken till att de inte närmar sig eller pas-
serar över faunabron. Bredd–längd-kvoten för faunapassagen vid Harrioja är endast 
0,08.

Det har även visats att broar som har fri siktlinje till andra sidan har generellt större 
chans att vara funktionella (Olsson M. & Seiler A. 2012, Helldin, J-O, Seiler,A., Olsson, 
M. 2010). Utifrån denna utredning går det dock inte att dra någon säker slutsats om 
denna faktor har varit avgörande för antalet lyckade passager över faunapassagerna.
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3.3 Förbättringsförslag
I detta avsnitt redovisas dels förslag till förbättringar i Trafikverkets regelverk, dels 
specifika förbättringsförslag för de utvärderade faunapassagerna.

Trafikverkets regelverk 

Trafikverket har tillsammans med Sveriges kommuner och landsting (SKL) tagit fram 
nya regler för Vägars och gators utformning (VGU). Arbetet bygger på hittillsvarande 
VGU, som också tagits fram gemensamt av SKL och tidigare Vägverket. De nya reg-
lerna är obligatoriska att använda inom Trafikverket vid vägbyggnation (Trafikverket 
publikation 2012:179 och 2012:180) och införlivades under 2012, det vill säga efter det 
att faunapassagerna byggdes.

För järnväg finns i dag inte motsvarande krav och råd som för vägars och gators ut-
formning. Här används i stället handboken ”Vilda djur och infrastruktur” (Vägverket 
och Banverket 2005) för vägledning i samband med planering av faunapassager. Tra-
fikverket arbetar under kommande år med att anpassa regelverket till att gälla både 
väg och järnväg i krav och rådsdokument för väg- och banutformning.

Förbättringsförslag för faunabroar och ekodukter
VGU:s krav och råd skiljer sig delvis åt för ekodukter och faunabroar. I tabell 19 pre-
senteras förslag till hur dessa råd och krav kan förbättras i vissa avseenden för fauna-
passager inom renskötselområdet. De allra viktigaste förbättringsförslagen bedöms 
vara:

•	 Det är angeläget att en faunapassage lokaliseras på en plats som har ett långsiktigt 
skydd mot sådana exploateringar som kan bli en störningskälla för djuren. 

•	 Allmänhetens skotertrafik bör begränsas på och i anslutning till faunapassagen 
såvida passagen ska vara i funktion under vintern. 

•	 Öppna ytor i direkt anslutning till faunapassagen bör undvikas och den naturliga 
växtligheten bör bevaras.

•	 Krav och definitioner som idag utgår från bredd bör ses över med avseende på 
kopplingen till bredd–längd-kvoten.

•	 Tunneleffekt bör undvikas genom att bron utformas med rätt förhållande mellan 
bredd och längd.

•	 Ogenomskinliga skyddsskärmar bör endast användas där störning från trafiken 
motiverar detta. I övriga fall är det bättre med viltstängsel och/eller glesa räcken 
för att minska risken för tunneleffekt. 

•	 Stängslet på faunabron bör sättas så nära betongfundamentet som möjligt så att 
brons bredd utnyttjas maximalt.

•	 Planering och ansvar för plantering och skötsel av vegetation på och kring fauna-
passager bör tydliggöras.

Förbättringsförslag för stängsel
I VGU:s råd för vilt- och faunastängsel står att ”Stängslet bör dras bågformigt från 
huvudvägen och minst 30 meter in på båda sidor av den anslutande vägen”. Denna 
skrivelse föreslås bli ändrad till 50–70 meter så att förare av till exempel timmer-
transporter ska kunna stanna säkert och öppna och stänga grinden.
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Tabell 19. Sammanställning av VGUs krav och råd för ekodukter och faunabroar. I kolumnen längst till höger 
ges förslag till förbättringar i VGU för faunapassager i renskötselområdet. 

Aspekt VGU krav och råd för 
Ekodukter

VGU krav och råd för 
faunabroar

Kommentar för ekodukt/
faunabro i renskötselområdet

Allmänt Krav: Lokalt anpassade, 
ansluta till den omgivande 
naturen.

Krav: Lokalt anpassade, 
ansluta till den omgivande 
naturen.

Undvik öppna ytor och störande 
verksamhet i anslutning till bron.

Placering Krav: Längs djurens 
naturliga vandringsstråk. 
Naturlig fortsättnig på den 
omgivande naturen.

Finns inga krav eller råd för 
denna aspekt.

Passagen bör lokaliseras till flyttleder 
och/ eller andra naturliga stråk.

Storlek Krav och råd: Bredd > 30 m. Krav och råd: Bredd > 10 m. Krav och råd för bredd bör ses över 
med avseende på kopplingen till 
kvoten bredd/längd. Tunneleffekt bör 
undvikas genom att bron utformas 
med rätt kvot mellan bredd och 
längd.

Beskrivning Krav: Naturlig marktäcke på 
bron med
planterade buskar och träd.

Krav: Naturlig marktäcke, 
helst utan väg.

Kraven och råden lämpar sig bra 
även för faunabroar/ekodukter inom 
renskötselområdet.

Råd: Bör inte vara för högt 
välvd, utan integrerad i 
terrängen. Sluttning mot 
ekodukt bör ha en lutning på 
högst 1:20. En lutning på 
1:10 kan vara tillräcklig.

Vegetation/
Underlag

Krav: Lokala arter. Jord. Krav: Naturligt marktäcke 
och lågväxande vegetation 
(gräs, örter, mindre buskar). 
Jord eller sand. Anslutningen 
till faunabrons ska förses 
med högre buskar eller träd.

Det får inte vara för mycket 
vegetation. Eventuell vegetation 
längs sidorna bör vara kant i kant 
med räcket/stängslet så att renar inte 
kan fastna mellan vegetation och 
räcket/stängsel.

Hellre stenblock än metallstoplar för 
att hindra bilar och andra fordon från 
att köra på faunabron/ekodukten. 
Stenblocken kan gärna placeras på 
mitten av ekodukten med minst  
1,3 m mellanrum.

Råd: Vegetation av varieran-
de karaktär. Kantbryn längs 
med båda sidorna på bred 
ekodukt. Högsta vegetatio-
nen på passagens mitt på 
smal ekodukt (ca 30 m). 
Tillfälligt skydd under 
växtetableringstiden. Råd: Vegetationen intill

faunabrons kant ska utgöras 
av lägre buskar, möjligen 
kombinerad med stubbar, ris 
och
rotvälten som ger skydd för 
små djur. Vid brons mitt bör 
det finnas en lågväxande
ängsvegetation, möjligen 
kombinerad med öppna 
sandytor och ruderalvegeta-
tion.

Avskärmning Krav: Avskärmningar ska 
skydda djuren från ljud och 
ljus från underliggande väg.

Krav: Stabila, ogenomskin-
liga skyddskärmar med en 
höjd på 2,2 m som fortsätter 
ca 10-20 m utanför bron.

Ogenomskinliga skyddsskärmar bör 
endast användas där störning från 
trafiken motiverar detta. I övriga fall 
är det bättre med viltstängsel och/
eller glesa räcken för att minska 
risken för tunneleffekt.

Råd: Avskärmningarnas 
höjd bör motsvara höjden på 
ett standardviltstängsel.

Stängsel Krav: Faunastängsel ska fin-
nas längs vägen/järnvägen. 
Stängslet ska ansluta tätt 
mot ekoduktens avskärm-
ningar.

Krav: Minst 25-50 m långt 
faunastängsel längs underlig-
gande väg. 

Avskärmning/stängsel på bron ska 
sättas så nära brofundamentet som 
möjligt för att nyttja brons fulla bredd. 

Krav: Anslutningarna ska 
förses med högre buskar 
eller träd.

Mänsklig aktivitet Råd: Bör inte trafikeras av 
fordon. En ev. väg ska vara 
grusbelagd. Informationstav-
lor intill bron som upplyser 
passerande om syftet med 
ekodukten såväl som 
begränsningar gällande 
trafik.

Råd: Beroende på målarter 
kan en faunabro eller 
faunaport kombineras med 
en liten väg eller stig, men 
fordonstrafik och övrig 
mänsklig trafik bör vara 
sporadisk.

Kraven och råden lämpar sig bra 
även för faunabroar/ekodukter inom 
renskötselområdet.
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Förbättringsförslag för de berörda faunapassagerna
Den generellt viktigaste anpassningen för samtliga faunapassager är att anlägga vege-
tation och anpassa en mer naturlig ingång till respektive passage och från båda sidors 
öppning. 

Råtsi
Följande åtgärder bedöms kunna förbättra ekoduktens funktion:

•	 Anlägg en bullervall mot godsbangården för att minska störning i form av ljus och 
ljud.

•	 Ta bort den elledning som finns på södra sidan om ekodukten.

•	 Plantera något fler björkar (med cirka 8–10 m mellanrum) på ekodukten och på 
den öppna ytan norr om ekodukten.

•	 Gallra försiktigt i delar av de hagar som finns kring ekodukten.

•	 Flytta den runda hagen (på södra sidan av ekodukten) lite åt väster så att renarna 
inte lockas att följa den gamla flyttleden (vid samlad flytt).

•	 Flytta stängslet (runda hörnet) vid det nordöstra brofästet så att renarna lättare 
kan svänga av mot flyttledens ursprungliga läge.

•	 Sätt upp skyltar om skoterförbud på ekodukten.

•	 Öka antalet öppningsbara delar i stängslet, speciellt på den södra sidan, för att 
underlätta vilda djurs strövning över ekodukten. 

Sangis
Följande åtgärder bedöms kunna förbättra ekoduktens funktion (de tre första punk-
terna) samt minska risken för renpåkörning utmed järnvägen (den sista punkten):

•	 Anlägga ledlinjer i omgivningen (till exempel stängsel, vegetationsstråk, stigar och 
kantzoner) som leder djuren mot ekodukten.

•	 Minska antalet stenblock på ekodukten (spara dem som är lite mindre) och lägga 
blocken på rad tvärs över ekodukten med cirka 1,3 meters mellanrum så att en 
fyrhjuling kan passera.

•	 Plantera låg vegetation på sidorna av bron enligt riktlinjer i VGU.

•	 Se över möjligheterna att sätta upp en elektrisk grind eller annan anordning som 
hindrar djur från att ta sig in på järnvägsområdet strax väster om Haparanda där 
stängsel utmed järnvägen saknas.

Harrioja
Följande åtgärder bedöms kunna förbättra faunabrons funktion:

•	 Byt ut delar av träräcket på bron mot material som går att se igenom, exempelvis 
med nät eller plexiglas. Materialet måste dock hindra att snö kan falla ner på väg-
banan.

•	 Byt ut reflexstolparna på vardera sidan mot stenblock och varningsskyltar. Skyl-
tarna bör sättas upp cirka 50 m från faunabron så att de inte ger en skrämmande 
effekt på djuren och så att skoterförare hinner bromsa.

•	 Anlägg mer vegetation på de öppna sidorna kring brofästena. 
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•	 Anlägg ledlinjer i omgivningen (till exempel stängsel, vegetationsstråk, stigar och 
kantzoner) som leder djuren mot bron.

•	 Så gräs på bron om det är tekniskt möjligt.

•	 Sätt upp stolpar som gör det möjligt för samebyn att vid behov sätta upp en tillfäl-
lig hage på den norra sidan om faunabron.

•	 Förbättra grinden på nordöstra sidan av faunabron så att det inte finns någon öpp-
ning i underkant.

•	 Stäng för öppning i stängslet utmed E4 (på södra sidan, cirka 300 meter öster om 
faunabron) med en grind.

Aitik

Följande åtgärder bedöms kunna förbättra faunabrons funktion:

•	 Förse samebyn med väv och renstängsel enligt tidigare överenskommelse mellan 
samebyn och Trafikverket/Boliden. 

•	 Så gräs längs vägen som leder över bron.

•	 Plantera träd på den öppna ytan norr om bron. Anlägg ledlinjer i omgivningen (till 
exempel vegetationsstråk, stigar och kantzoner) som leder djuren mot bron.

3.4 Fortsatt uppföljning
Den uppföljning som nu genomförts har pågått under några månader (januari–april 
2014) och täcker inte de perioder då renarna är mest aktiva med fri strövning. Därför 
bör den här uppföljningen ses som ett första steg i en mer långsiktig uppföljning. För 
att få en bättre bild av faunapassagernas funktion bör i första hand den fria ströv-
ningen och övriga däggdjurs användande av faunapassagerna studeras vidare. Detta 
kan lämpligen göras med hjälp av autokameror för en kontinuerlig bevakning. Även 
förnyade intervjuer föreslås inom några år för att fånga upp eventuella förändringar i 
funktionen för renskötseln.

En viktig aspekt i denna uppföljningsstudie är att det endast gått 2–3 år sedan 
faunapassagerna byggdes, och renarna har bara delvis hunnit vänja sig vid de nya 
passagerna. Det är troligt att faunapassagerna kommer att fungera bättre och bättre 
ju mer tid som går (något som även framkommit i intervjuer med renskötarna), vilket 
ytterligare motiverar en fortsatt uppföljning om några år. När nya ekodukter planeras 
bör djurpassagerna vid dessa platser studeras innan man bygger. Sådan bakgrundsin-
formation är värdefull vid en framtida uppföljning av dessa. 

Trafikverket håller på att ta fram en rapport med principer och metoder för uppfölj-
ning av faunapassager. Arbetet görs i samarbete mellan Calluna, Enviroplanning, 
Enetjärn Natur och Ekologigruppen och kommer att rapporteras under hösten 2014.

Kapitel 3 Slutsatser och förbättringsförslag
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