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1 BAKGRUND 

Cementa AB avser att ansöka om utökat verksamhets- samt brytområde 

tillika utökad tillståndstid för brytning av kalksten på fastigheten Albrunna 

29:1. 

I samband med framtagande av beslutsunderlag har WSP Sverige AB utfört 
en häckfågelinventering inom, och i anslutning till, det planerade 
exploateringsområdet. 

2 SYFTE 

Syftet med inventeringen är att ta reda på vilka fågelarter med avseende på 

rödlistade arter och arter upptagna i bilaga 1 till Fågeldirektivet 

(2009/147/EG) som förekommer inom, eller i anslutning till, det planerade 

exploateringsområdet. Vidare är syftet att ta reda på i vilka antal dessa arter 

förekommer och, om möjligt, försöka bedöma konsekvenserna för dessa 

arter om tillstånd till den utökade verksamheten ges. 

2.1 FÖRUTSÄTTNINGAR 

Området är välkänt och välbesökt av ornitologer vilket medför att mycket 

information finns att hämta från Artportalen. Utöver detta har täktområdet 

inventerats vid ett flertal tillfällen och det finns även flera inventeringar 

genomförda inom, och i anslutning, till det planerade verksamhetsområdet 

(se kapitel 9). Resultatet från dessa ligger till grund för inventeringen. 

Mot bakgrund av detta finns således en god allmän kännedom om fågellivet i 

området. 

3 OMRÅDESBESKRIVNING 

Inventeringsområdet utgörs till största delen av orörd alvarmark sydost, öster 

och norr om befintligt verksamhetsområde. Jordmånen är tunn och 

kalkberggrunden är blottad på flera platser. Viss buskvegetation i form av 

främst tok och enbuskar förekommer samt enstaka vätor. I norra delen finns 

enstaka lövträd och en mindre lövdunge. Den västra delen av 

inventeringsområdet utgörs av aktiv täktmiljö fram till den östra brytfronten, 

därefter avbanad mark fram till att alvarmarken tar vid.  
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Figur 1. Streckad röd figur utgör inventeringsområdet. 

Bilderna 1-3 nedan visar miljön i olika delar av inventeringsområdet. 

 

Bild 1. Miljöbild nere i aktiv täkt. Fotot taget i östlig riktning. 
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Bild 2. Miljöbild av den avbanade ytan öster om brytfronten. Fotot taget i nordlig 

riktning. 

 

  
Bild 3. Miljöbild på alvarmark öster om mittmuren. Fotot taget i nordvästlig riktning. 

4 METODIK 

4.1 TID 

Fältinventeringen genomfördes vid tre besökstillfällen 2016: 10 maj, 24 maj 

samt 8 juni. Varje besök omfattade ca 5 h och totalt lades uppskattningsvis 

15 timmar i fält.  

4.2 METODIK 

Inventeringen delas upp i två delar – förstudie och fältinventering. 
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Avgränsning av inventeringsområde 

Inventeringsområdet avgränsades genom att lägga till 200 meter från det 

tänkta brytningsområdets yttergräns (se Figur 2). Genom att inventera 

ytterligare 200 meter utanför tänkt brytningsområde täcker man upp 

eventuella arter som häckar i nära anslutning till området och som möjligtvis 

kan störas av planerad verksamhet.  

Förstudie 

I förstudien kontaktades Länsstyrelsen i Kalmar samt utdrag av rapporter 

mellan 2010-2016 gjordes i Artportalen för området. Vidare tillhandahölls 

inventeringsdata från tidigare genomförda inventeringar i området av 

Cementa. 

Under förstudien har kontakt har tagits med följande personer: 

Tomas Johansson, Länsstyrelsen i Kalmar 

Michael Tholin, Länsstyrelsen i Kalmar 

Fältinventering 

Fältinventeringen utfördes som en kombinerad linje- och revirtaxering. 

Inventeringsområdet delades in i 6 linjer med ca 200 meters mellanrum. 

Avståndet bedömdes lämpligt för att undvika dubbelräkning, men ändå få en 

hög detaljeringsgrad och inte riskera att missa arter och/eller individer.  

Inventeraren promenerades längs dessa linjer och noterade samtliga arter 

på ett kartunderlag. Efter de tre besöken sammanställdes artkartor där 

reviren för de olika arterna framträdde. 

 

Figur 2. Översikt över inventeringslinjerna i inventeringsområdet. 
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4.3 INVENTERARE 

Göran Holm är utbildad miljövetare med inriktning mot naturvård, vid 

Högskolan i Kalmar. Han har genomfört flera fågelinventeringar åt bland 

annat kommuner, länsstyrelser och naturvårdsverket. Han har även drivit 

egen firma med inriktning på fågelinventeringar. Tidigare styrelsemedlem för 

Ölands Ornitologiska Förening som ansvarig för naturskyddsfrågor, 

exempelvis vid vindkraftsexploatering. Han har tidigare jobbat på 

Länsstyrelsen med jordbruksfrågor och har bland annat handlagt och skrivit 

åtagandeplaner för miljöersättningar som gynnar fågellivet. 

Mats Waern är utbildad biolog vid Uppsala universitet, med inriktning på 

zoologi och ekotoxikologi. Har bland annat arbetat med fågelinventeringar åt 

institutionen för naturvårdsbiologi (SLU) samt på Länsstyrelsen med 

naturvårdsrelaterade frågar och prövning av miljöfarlig verksamhet. På ideell 

basis har Mats inventerat och ringmärkt en mängd fågelarter under de 

senaste 20 åren. Mats är ordförande i SOF:s Raritetskommitté. 

5 GENOMGÅNG AV TIDIGARE 
UTFÖRDA INVENTERINGAR 

Litsgård, F. 2014. Eftersök av havsörnsbo vid Degerhamn. Ecocom. 

Sammanfattning: i samband med planerad vindkraftsetablering vid 

kalkbrottet i Degerhamn genomfördes en boplatsinventering av havsörn i 

området kring kalkbrottet med negativt resultat. Inga havsörnsbon noterades 

inom en radie av 2-3 km från de planerade vindkraftverkens placering. 

Kommentar: För aktuell prövning av fortsatt och utökad täktverksamhet 

innebär resultatet av inventeringen inget hinder för tillstånd. 

 

Berger, T. m.fl. 2015. Inventering av höksångare vid kalkstensbrottet i 

Degerhamn på Öland. Ecocom. 

Sammanfattning: Inventering av höksångare inom de äldre delarna av 

kalkstensbrottet med syfte att revirkartera arten inom området samt 

undersöka vilken biotop som är särskilt lämplig för arten inom 

inventeringsområdet. Resultatet visade att minst fem höksångarrevir fanns 

inom området (samt eventuellt ytterligare två). Samtliga revir var belägna i, 

eller i anslutning till, de delar av inventeringsområdet där rester från äldre 

brytning har lagts upp i högar som har koloniserats av gräs, örter, buskar och 

småvuxna träd. Antalet revir stämmer väl överens med tidigare studier 

(Friberg, 2010) där fem sjungande höksångare påträffades. Detta tyder på 

att miljön i området är förhållandevis stabil, troligen till följd av att den 

vegetation som växer på upplagshögarna växer långsamt. För att ytterligare 

förbättra förutsättningarna för arten inom inventeringsområdet kan ytterligare 

högar av liknande material läggas upp i de mer öppna områdena och låta 

träd och buskar kolonisera även dessa.  

Kommentar Den del av området där höksångarreviren noterats omfattas inte 

av planerat verksamhets-, eller brytområde. Förslaget att ytterligare förbättra 

förutsättningar för arten i området som fastslås i rapporten kan med fördel 

beaktas i samband med planering av efterbehandling av färdigbrutet område. 
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Friberg, G. 2010. Sammanfattande resultat av häckfågelinventering 

avseende Cementas täktområde, Degerhamn – områden för framtida, 

pågående resp avslutad exploatering. 25 maj – 9 juni 2010.  

Sammanfattning: Inventering av befintligt täktområde samt planerat utökat 

område för täkten österut. Syftet med inventeringen har primärt varit för att 

undersöka fågellivet i de områden som står inför en eventuell nyexploatering 

(vilka arter som förekommer, hur frekvent de olika arterna förekommer samt i 

vilka delområden de olika arterna har sina preferenser). Sekundärt 

undersökts hur fågelfaunan har utvecklats i de äldre, avslutade områdena av 

täktområdet, samt hur fågelfaunan är i de orörda men angränsande 

områdena norr och söder om det befintliga täktområdet.  

Författaren konstaterar att området som är föremål för framtida exploatering 

uppvisar ett större antal häckande par än för alvarmark i största allmänhet. 

Framförallt för vadare och detta beror sannolikt på kontinuerligt utsläpp av 

pumpvatten från täktverksamheten vilket skapar gynnsamma livsmiljöer för 

vadare. En betydande förekomst av ljungpipare indikerar att området även i 

övrigt är lite speciella. I anslutning till aktiv brytning och minst 30 år framåt i 

tiden slås fågellivet i det närmaste ut totalt. I första hand beror detta på att 

näringslösa, oskyddade och vattenbefriade arealer skapas. Störning från 

sprängning, lastning och transporter har i den jämförelsen ingen betydelse 

alls. Naturen nyskapar på sikt biotoper i de färdigexploaterade områdena. 

Dessa utgör en stor lockelse på nykolonisatörer, även om de nyskapade 

biotoperna bara hyser fragment av den ursprungliga faunan. Vinsterna i 

denna nydaning kan mycket väl överstiga förlusterna – vilket verkar kunna 

vara fallet i de nu studerade områdena. 

Höksångare, ljungpipare och törnskata nämns som skyddsvärda- och 

frekvent förekommande Natura2000-arter. Havsörnsparet som 2010 

framgångsrikt häckat längst i sydost verkar inte ha återkommit då boet blåste 

ner under följande vinter. 

Författaren samlar även ett par råd och förslag på åtgärder vid brytning samt 

efterbehandling som kan gynna fågellivet som t.ex. skapa och lämna hyllor 

och borra hål i brottkanterna för att hjälpa skogsduvor, starar och backsvalor 

m.m. med boplats och planera för tillskapande av dammar och våtmarker 

med hjälp av det bortpumpade vattnet. 

Kommentar: Inventeringsresultaten från 2010 (delområde 2,3,5,6) har 

jämförts med resultat för ungefär motsvarande inventeringsområde i 

fågelinventeringen från 2016 (WSP).  

 

 Sånglärka Ljungpipare 

2010 (antal par/km
2
)  21 8-13 

2016 (antal par/km
2
) 45-50  5-6 

Jämförelsevärde 

(Ottosson, 2012) 

30-60 saknas 

 

För sånglärka är artantalet per ytenhet högre 2016 jämfört med 2010 medan 

situationen är den omvända för ljungpipare. Skillnaden i resultatet mellan 
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åren kan bero på flera faktorer. En viss skillnad i inventeringsområdenas 

utbredning mellan de olika åren kan spela roll, liksom årlig variation inom 

populationerna. Olika inventeringsmetoder (punkttaxering 2010 jämfört med 

linjetaxering 2016) kan ge en viss spridning i resultat, dock inte så pass stor 

skillnad som tabellen visar.  

En annan möjlig förklaring är helt enkelt att sånglärkan uppvisar en ökande 

lokal populationstrend medan ljungpiparen visar en vikande. För ljungpiparen 

beskrivs en nedåtgående trend (i alla fall på fastlandet) i södra Sverige enligt 

sammanställning av fågelrapporter från 2015 (Fågelåret 2015). 

 

Johnsson, P., Arnesson M., .m.fl. 2010. Inventering vid kalkbrottet i 

Degerhamn av fågel 2010 och naturvärden 2011 – Påverkansbedömning 

inför etablering av vindkraftpark. 

Sammanfattning: Inventering som genomförts i samband med planering av 

vindkraftpark. Inventeringarna syftade främst till att noggrannare undersöka 

förekomst av rovfåglar (häckande och sträckande) inom och i anslutning till 

den tänkta vindkraftsparken samt höststräckande gäss och tranor. Resultatet 

visar att brun kärrhök är den enda rovfågel som konstateras häcka i 

utredningsområdet. Eventuellt häckar ett par omrvråk i en av dungarna på 

alvaret i östra utredningsområdet. Tornfalk häckade enligt muntliga uppgifter 

från 2011 i kalkstensbrottet. Havsörn och ängsök födosöker och eller 

passerar utredningsområdet. Under höstinventeringen visade det sig att 

stora mängder vitkindad gås passerade utredningsområdet, men även trana 

och ljungpipare var talrikt förekommande. 

Kommentar: Utredningsområdet för inventeringen berör inte det nu tänkta 

brytområdet. Av de undersökta arterna (gäss, tranor och rovfåglar) är det 

möjligtvis ängshök som direkt kan påverkas av föreslagen utökad 

täktverksamhet genom att habitat för boplats (markhäckare) och födosök 

försvinner. Ängshök har dock inte konstaterats häcka inom föreslaget utökat 

täktområde under fågelinventeringar 2010 (Friberg, G.) eller 2016 (Holm, G., 

Waern, M.) Inte heller finns några rapporter eller uppgifter om tidigare 

häckningar av arten inom detta område.  

 

Knutsson, T. 2010. En översiktlig inventering av Cementa alvar juni-

augusti 2010. 

Sammanfattning: Inventering av naturvärden i alvarområdet öster om 

Cementabrotten. Inventeringen rörde framförallt kärlväxter, lavar och insekter 

men innefattar även en del anmärkningsvärda observationer av svampar och 

fåglar. Fåglar noterades i ”förbifarten” under naturvärdesinventeringen och 

följde inte någon specifik metodik. Författaren lyfter observationer av havsörn 

och kungsörn samt jaktrevir för åtminstone ett par ängshök. Stort värde 

tillskrivs den stora population av sydlig ljungpipare som finns på det 

inventerade alvaret. Den funna populationstätheten torde vara den högsta 

som finns kvar i södra Sverige.  

Kommentar: Någon täthet för ljungpipare har inte närmare angivits i 

rapporten, men i bilaga 3 listas fågelobservationerna (i urval). Det totala 

antalet ljungpipare summeras till 19 under häckningsperiod som visar 

varnande eller spelande beteende. En annan observation rör 17 

sydsträckande individer under flyttningstid för arten.  
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6 RESULTAT FÖRSTUDIE 

Ingen ny kunskap eller information om nya arter har tillkommit under 

förstudien som inte tidigare var känd utifrån tidigare genomförda 

inventeringar och övriga källor. 

 

Figur 3. Undersökningsområde i Artportalen. Sökningen omfattade rödlistade arter 

mellan åren 2000-2016. 

Resultatet från sökningen i Artportalen visade på 27 rapporter av 13 arter 

(Tabell 1). 

 

Tabell 1. Rödlistade arter inom undersökningsområdet. 

Art Status 

Rödlistan 

Kommentar 

Backsvala NT Häckfågel i klippbranterna 

Pungmes EN En observation i maj 2004 

Gråtrut VU 1 par 2009 

Brunand VU Oregelbunden häckfågel 

Duvhök NT 1 Födosökande i juli 2010 

Ängspiplärka NT 2 ex på alvaret Ö om kalkbrottet 

Sävsparv VU 1 varnande i juli 2010 på alvaret Ö kalkbrottet 

Myrspov VU 1 ad sträckande V, augusti 2010 

Hussvala VU Sannolikt häckfågel i klippbranterna 

Havsörn NT Enstaka ströobsar 

Brushane VU 1 ex rastande maj 2014 

Småtärna VU 1 ex förbiflygande maj 2014 

Blå kärrhök NT 1 ex under vårsträcket 
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7 RESULTAT FÄLTINVENTERING 

Vädret vid inventeringstillfällena var liknande vid samtliga besök; klart och 

bra inventeringsväder med växlande molnighet.  

Av de arter som inventeringen fokuserade på noterades två: ljungpipare 

(Pluvialis apricaria) och sånglärka (Alauda arvensis). 

Ljungpipare 

6 revir bedömdes finnas inom inventeringsområdet. Samtliga 6 revir 

noterades från linje 3 och österut (figur 4). 

 

Figur 4. Ungefärliga revir för ljungpipare inom inventeringsområdet. 

Sånglärka 

Sånglärkan var den talrikast förekommande arten inom inventeringsområdet. 

Antalet revir bedömdes uppgå till mellan 50-55 stycken (figur 5). Arten 

förekom inte inom befintligt brytområde eller på avbanad mark.  

Inventeringsområdet som helhet är 156 ha. Borträknat befintligt brytområde 

och avbanat område blir ytan med lämplig häckningsbiotop ca 110 ha. Detta 

ger en täthet på 0.45-0,5 par/ha eller 45-50 par/km
2
.  
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Figur 5. Ungefärliga revir för sånglärka inom inventeringsområdet. 

 

Övriga arter (rödlistade arter etc.) 

En havsörn (NT) noterades den 8 juni ett par hundra meter norr om 

nordöstra hörnet av inventeringsområdet flygande västerut. 

En hane ängshök (EN) noterades den 24 maj några hundra meter norr om 

inventeringsområdets norra gräns. Fågeln jagade i västlig och nordlig 

riktning. 

En brun kärrhök flygande norrut noterades öster om inventeringsområdets 

östra gräns den 10 maj. 

Vidare noterades stenskvätta, sädesärla och större strandpipare som de 

enda häckande arterna vid de avbanade ytorna öster om befintlig brytfront. 

Gulsparv (VU) häckade i ett buskage strax väster om mittmuren i norra delen 

av inventeringsområdet. Korp häckade på en upplagshög centralt i 

anslutning till linje 2.  

Söder om sedimentationsdammen finns en våtmark med flera par rödbena 

och tofsvipa till följd av vattentillgången. Törnskata noterades också i 

buskmarkerna i närheten av våtmarken men häckning kunde inte bekräftas. 

8 DISKUSSION 

Den avbanade och verksamma delen av täkten var art- och individfattig. 

Stenskvätta, sädesärla och större strandpipare var de arter som noterades 

här.  

Ljungpipare  

Ljungpipare är upptagen i Bilaga 1 till fågeldirektivet, men den är inte 

rödlistad. Den största delen av den svenska populationen, som uppskattas 

till 110 000 par, återfinns i fjällkedjan. På Öland och Gotland häckar arten på 

betade strandängar och alvarmark och den Öländska populationen uppgår 
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till 400 par (Ottosson m.fl. 2012). I norra Sverige har populationen varit stabil 

senaste 30 åren medan lokala minskningar rapporterats från södra delen av 

landet. Tidigare populationsskattningar från Stora Alvaret på Öland anger 

390 par. Arten bedöms som livskraftig i svenska rödlistan. Täktverksamheten 

innebär att biotop för ljungpipare tas i anspråk. I detta fall riskerar ca 6 revir, 

vilket motsvarar 1,5 % av den öländska populationen att påverkas negativt.  

Sånglärka 

Sånglärkan är rödlistad med status NT (nära hotad) i Sverige. Sånglärkan 

häckar i hela Sverige utom fjällkedjan och är starkt knuten till odlad mark, 

men påträffas också på myrar och hedmark i norra och mellersta delarna av 

landet. Arten är även vanlig på alvarmark på Öland och Gotland. Arten har 

minskat kraftigt i landet de senaste 30 åren. Man pratar om halvering av 

populationen på några decennier. Minskningen beror framförallt på 

nedläggning av många jordbruk samt ändrade mer intensiva 

brukningsmetoder som leder till större monokulturer och ett mer ensidigt 

landskap samt tätare grödor. Den svenska populationen uppgår till 800 000 

par varav 70 000 par finns på Öland (Ottosson m.fl. 2012). 

Högst tätheter av häckande sånglärka fås på jordbruksmark (trädor och 

vallar) med 50-100 par/km
2
 vid bra förhållanden (Artdatabanken). Andra 

täthetsberäkningar från Öland anger 40-80 par/ km
2
 i jordbruksmark och 30-

60 par/ha på alvarmark (Ottosson m.fl. 2012). Beräkningarna motsvarar 

alltså resultatet av inventeringen.  

Täktverksamheten innebär att biotop för sånglärka tas i anspråk. I detta fall 

riskerar ca 50 revir, vilket motsvarar 0,7 promille av den öländska 

sånglärkepopulationen att påverkas negativt.  

Övriga arter (rödlistade arter etc.) 

Ingen av de övriga noterade arterna bedöms påverkas av planerad 

verksamhet.  

Habitatförlust  

Baserat på intrycken från fältinventeringen bedöms inte störningsaspekten 

spela någon betydande roll på häckfåglarna.  

Planerad verksamhet skulle främst påverka fågellivet genom habitatförlust. 

Framförallt under aktiv brytning. Den långsiktiga omfattningen av 

habitatförlusten är avhängig efterbehandlingsplanen.  

9 SAMMANFATTNING OCH 
BEDÖMNING 

Inventeringen, som utförts i form av både förstudier och fältinventering, 

bedöms ha gett en god bild av områdets häckfågelfauna. 

Under inventeringen framkom att fågelfaunan inom inventeringsområdet var 

förväntad i avseende på artsammansättning. Miljön är relativt artfattig, men 

för vissa arter som t.ex. sånglärka är miljön attraktiv och den förekommer 

relativt rikligt.  

Planerad verksamhet bedöms främst påverka fågellivet genom habitatförlust. 

Störningsaspekten bedöms försumbar, baserat på intryck från 

fältinventeringen där vissa arter (sädesärla, stenskvätta, större strandpipare) 
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häckade nära brytfronten. Att inte t.ex. sånglärka och ljungpipare häckade 

närmare brytfronten berodde sannolikt på att området var avbanat och ingen 

vegetation fanns att dölja bo/ungar i. 
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