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ÄRENDE
Tillstånd att avvika från fridlysningsbestämmelserna i naturskyddslagen
(1096/1996)
Tillstånd att förstöra lappnycklarförekomst (Dactylorhiza lapponica) i Hannukainen i
Kolari kommun
SÖKANDE Northland Mines Oy
Katri Hämäläinen
Asematie 4
95900 KOLARI
ANSÖKAN Sökanden ansöker om tillstånd för att förstöra en förekomst av lappnycklar på ett
markområde som planeras för upplagring av gråberg och jordmaterial i det planerade
gruvprojektet i Hannukainen.
Enligt sökanden kommer företaget att lämna in en ansökan om Hannukainen
gruvprojekt i enlighet med 1 kap. 1 § i miljöskyddsförordningen 2000/169 till Norra
Finlands regionförvaltningsverk. Gruvprojektet omfattar utnyttjande av en järnoxidkoppar-guldmalmförekomst.
Enligt sökanden har man i placeringen av gruvfunktionerna så långt som möjligt
beaktat områdets naturförhållanden, naturvärden samt bl.a. områdets
rekreationsbruk och bosättning. Det är dock malmkroppens läge som bestämmer
dagbrottets placering, och därför finns det inga placeringsalternativ för brottet.
Lappnycklarförekomsten, för vilken förstörelsetillstånd ansöks, ligger inom projektets
konsekvensområde, på ett område som planeras bli upplagringsområde för gråberg
och jordmaterial. Således förstörs beståndet om projektet genomförs.
Under utredningen av nuläget gjordes två nya fynd av lappnycklar i Hannukainen,
och den lappnycklarförekomst som nu är föremål är det ena av dessa.
I sin ansökan föreslår sökanden att den lappnycklarförekomst som förstörs ska
kompenseras, eftersom förstörelsen av förekomsten försämras för sin del
uppnåendet av en gynnsam skyddsnivå för arten (arten är hotad, klassen sårbar).
Sökanden föreslår att tillämpliga kompensationsåtgärder avtalas med närings-, trafikoch miljöcentralen i Lappland och genomförs innan byggandet påbörjas.
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AVGÖRANDE AV NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN I LAPPLAND:

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland beviljar det begärda
tillståndet på följande villkor:
1. Detta tillstånd gäller endast lappnycklarförekomsten som ligger på det norra
upplagringsområdet för gråberg och jordmaterial på projektområdet i enlighet
med Northland Mines Oy:s plan från år 2014.
2. Detta tillstånd träder i kraft efter att de ersättande kompensationerna för
förstörelse av lappnycklarförekomsten har gjorts.
3. Utöver kompensationen ska sökanden ordna möjlighet för universitetens
botaniska trädgårdar att söka de lappnycklar till universitetens trädgårdar innan
gruvans åtgärder på förekomstområdet eller i närheten av den påbörjas.
4. Sökanden ska lämna in en utredning till närings-, trafik- och miljöcentralen i
Lappland om till vilket universitets botaniska trädgård lappnycklarna flyttades
innan projektstart, ifall växterna flyttas till universitetens trädgårdar.

Detta tillstånd träder i kraft först efter att gruvbolaget har utfört de
kompensationsåtgärder som det har föreslagit till Lapplands NTMcentral och som NTM-centralen skriftligen har godkänt.
Detta tillstånd gäller på ovan nämnda villkor i Kolari kommun på området för det år
2014 anmälda gruvprojektet i Hannukainen fram till 31.12.2022,
I enlighet med 42 § 1 mom. i naturvårdslagen (1096/1996) samt 20 § 1 mom. och
bilaga 3 (a) i naturvårdsförordningen (160/1997) är lappnycklar en fridlyst växtart.
Enligt 42 § 2 mom. i naturvårdslagen är det förbjudet att plocka, samla eller klippa av
en fridlyst växt eller en del av den, att ta den med roten eller att förstöra den.
Enligt 48 § 2 mom. i naturvårdslagen kan den regionala närings-, trafik- och
miljöcentralen kan bevilja undantag från fridlysningsbestämmelserna i 42 §, så länge
en gynnsam skyddsnivå för arten bibehålls.
Tillämpade rättsnormer
Naturvårdslagen (1096/1996) 42 § och 48 § mom. 2
Naturvårdsförordningen (160/1997) 20 § och bilaga 3 (a) till förordningen
Övrigt att beakta
Universitet som eventuellt söker lappnycklar till sina botaniska trädgårdar ska ha
egna behöriga tillstånd för att samla in och inneha lappnycklar som tas till vara inom
detta område.
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Motiveringar
Sökanden föreslår kompensation för att ersätta den förlorade förekomsten.
Kompensationens syfte är att ersätta den förekomst som förloras och bevara eller
förbättra artens skyddsnivå. Det genetiska materialet i de lappnycklar som förstörs
inom området bör eftersträvas att tas till vara i en botanisk trädgård vid ett finländskt
universitet. Genom handling i enlighet med tillståndet försämras inte skyddsnivån för
lappnycklar även om ett bestånd måste förstöras.
MER INFORMATION OM BESLUTET
Överinspektör Taina Kojola, tfn 0295037379
taina.kojola@ely-keskus.fi
ÄNDRINGSSÖKANDE
Ändring i detta beslut får sökas genom besvär hos Rovaniemi förvaltningsdomstol.
Besvärsanvisning bifogas (ELY 01 R).
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