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Om dokumentet

Enetjärn Natur AB på uppdrag av Cementa

Biologisk mångfald och naturvärde på Albrunna 29:1 - Kunskapsunderlag inför utökad kalkbrytning i 

Degerhamn

Detta dokument utgör en bilaga till miljökonsekvensbeskrivningen för projektet.

Utredningen har genomförts under tiden juni till november 2016.

Följande personer har medverkat i utredningen: 

Sofia Lund – naturinventering, artinventering, naturtypskartering samt bedömningar och rapportering

Cajsa Björkén – kartor och rapport 

Johanna Ersborg – kvalitetsgranskning

Samtliga är verksamma vid Enetjärn Natur AB.

Omslagsbild: Vy över befintlig täkt

Samtliga fotografier: Enetjärn Natur AB om inte annat anges.

Kartmaterial har använts med tillstånd från Lantmäteriet: © Lantmäteriet Medgivande 

R50171088_160001.



3

2016-12-12

Innehåll
Om dokumentet .......................................................................................................................................................... 2

1 Inledning.....................................................................................................................................................................4
Om projektet ................................................................................................................................................. 4
Syfte inventeringarna................................................................................................................................. 4
Metodik ........................................................................................................................................................... 4

2 Områdesbeskrivning ............................................................................................................................................. 7
Översiktlig beskrivning ...............................................................................................................................7

3 Naturvärde ...............................................................................................................................................................9
Områdets naturvärde ................................................................................................................................ 9
Generellt biotopskydd ............................................................................................................................... 9

4 Arter .......................................................................................................................................................................... 14
Artskyddsförordningens bilaga 1 ..........................................................................................................14
Artskyddsförordningens bilaga 2 ......................................................................................................... 15
Andra naturvårdsintressanta arter ......................................................................................................16

5 Natura 2000-naturtyper ....................................................................................................................................17
Naturtyper .................................................................................................................................................... 17
Övrig mark ....................................................................................................................................................18

6 Omgivande landskap ........................................................................................................................................ 20

7 Samlad bedömning ............................................................................................................................................22

Källor ..............................................................................................................................................................................23
Webbsidor ................................................................................................................................................... 23
Litteratur ...................................................................................................................................................... 23

Bilaga 1 – Naturvärdesobjekt ............................................................................................................................... 24



4

2016-12-12

11 Inledning

Om projektet
Cementa planerar att utöka kalkstenstäkten vid Degerhamn i Mörbylånga kommun (se karta i figur 1). 

Som ett kunskapsunderlag för täktansökan har områdets biologiska mångfald och naturvärde kartlagts 

genom en rad olika inventeringar. De inventeringar som utförts gäller kalkkrassing, alvarmalört, alvar-

stånds, svartfläckig blåvinge, citronfläckad trollslända, pudrad kärrtrollslända, Natura 2000-naturtyper 

och naturvärde. Inventeringsområdet omfattar 97,5 ha på fastigheten Albrunna 29:1. Fältbesök gjordes i 

juni och juli 2016. Resultat av fältbesök och annan kunskapssammanställning presenteras i denna rap-

port.

Syfte med inventeringarna
Syftet med de inventeringar som gjorts är kun-

skapsuppbyggnad inför ansökan om fortsatt och 

utökat täkttillstånd. Med kunskap om områdets 

biologiska mångfald och naturvärde kan verk-

samheten planeras så att värdekärnor undviks 

och skada minimeras. För den skada som ändå 

sker kan motsvarande kompensationsåtgärder 

utformas.

Metodik

Naturvärdesinventering

Inventeringen har gjorts enligt svensk standard SS 199000:2014. Inventeringen gjordes med ambitions-

nivån NVI på fältnivå medel med tillägget naturvärdesklass 4 och generellt biotopskydd. Det innebär att 

Inventeringen har varit så noggrann att alla naturvärdesobjekt större än 0,1 ha har kunnat identifieras.  

Naturvärdet har bedömts i fyra naturvärdesklasser (1, 2, 3 och 4)

 • Naturvärdesklass 1 Högsta naturvärde – störst positiv betydelse för biologisk mång-

fald

 • Naturvärdesklass 2 Högt naturvärde – stor positiv betydelse för biologisk mångfald

 • Naturvärdesklass 3 Påtagligt naturvärde – påtaglig positiv betydelse för biologisk 

mångfald

 • Naturvärdesklass 4 Visst naturvärde – viss positiv betydelse för biologisk mångfald

Området besöktes i fält 14-15 juni och 7-8 juli 2016. Bedömningarna grundar sig på slutsatser från fält-

besök och annan tillgänglig kunskap om området. Kunskap om området har inhämtats från Länsstyrel-

sen i Kalmar län och Artportalen.

Naturvärde

Med naturvärde avses i den här rapporten 
betydelse för biologisk mångfald.
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1Artinventering

Förekomst av arter som räknas upp i bilaga 1 i artskyddsförordningen, utom fåglar och fladdermöss, har 

eftersökts särskilt. De arter som förväntats förekomma är kalkkrassing, alvarmalört, alvarstånds, större 

vattensalamander, åkergroda, svartfläckig blåvinge, citronfläckad trollslända och pudrad kärrtrollslän-

da. Fältbesöken har planerats för att täcka de säsonger då dessa arter (utom groddjuren) är lättast att 

inventera. Inventeringen utfördes vid två tillfällen 14-15 juni och 7-8 juli 2016.

Alla fynd av arterna har registrerats med koordinat och registrerats i Artportalen. Även fynd av arter 

som räknas upp i artskyddsförordningens bilaga 2 och rödlistade arter har registrerats i Artportalen. En 

del arter, t.ex. backtimjan, förekommer talrikt och spritt i området. För dessa arter har varje enskilt fynd 

inte registrerats utan man har nöjt sig med att registrera dem i varje karterat naturtyps objekt. 

Förutom de arter som observerades i samband med fältbesöken har uppgifter från Artportalen, inklu-

sive skyddsklassade uppgifter, använts. En analys av vilka av de arter som omfattas av artskyddsför-

ordningen (bilaga 1 och 2) som finns i området 

vid Degerhamn har utförts. Analysen omfattar 

dels de arter som faktiskt påträffats i området 

och dels de arter som kan förväntas förekomma. 

Antaganden om troliga eller möjliga artförekom-

ster grundar sig på om det för respektive art finns 

lämpliga livsmiljöer i det aktuella området och 

om arten finns i närheten. 

Kartering av Natura 2000-naturtyper

Naturtypskarteringen gjordes i fält under juni 2016. Vid definition av de olika naturtyperna följdes Na-

turvårdsverkets vägledningar. Som ett stöd vid fältinventeringen användes en instruktion för naturtyps-

kartering framtagen för NILS-inventerare (Gardfjell och Hagner 2014). Som minsta karteringsenhet för 

de olika naturtyperna användes de karteringsenheter som anges i NILS-manualen. Generellt gäller att 

minsta karteringsenhet för skogsmiljöer är 0,25 ha och för öppna miljöer 0,1 ha (tabell 1). Ett undantag 

är basiska berghällar som har en minsta karteringsenhet på 100 m2.

Endast naturtyper som uppfyller kvalitetskriterier enligt Naturvårdsverkets vägledningar klassades som 

Natura 2000-naturtyp. Övriga naturtyper klassades som Övrig mark. Som stöd i denna bedömning 

användes naturlighetskriterier i NILS-manualen.

Fältinventeringen planerades utifrån ortofoton. Naturtyper ner till minsta karteringsenhet eftersöktes i 

inventeringsområdet och alla potentiella naturtyper besöktes på plats. Navigering och avgränsning av 

de olika naturtyperna gjordes med hjälp av en GIS-applikation med ortofoton i iPad direkt ute i fält. 

En viktig utgångspunkt vid naturtypskarteringen har varit att det är den naturtyp som marken har just 

nu som beskrivits vid karteringen, inte vad den har varit eller vad den har potential att utvecklas till.

Fåglar 

Fåglar omfattas inte av denna rapport, utan 
kommer att hanteras i en separat rapport 
som tas fram av WSP. 
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1 Översiktskarta med inventeringsområdet vid Degerhamn.
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22 Områdesbeskrivning

I detta kapitel beskrivs inventeringsområdets och det omgivande landskapets naturmiljöer. 

Översiktlig beskrivning
Inventeringsområdet är ca 97,5 ha stort och består till största delen av alvarmark. I den östra delen rör 

det sig främst om större sammanhängande alvar på kalkhäll med tunna vittringsjordar. Området utgör 

en del av Stora alvaret. Det inventerade området omges av stenmurar och stängsel men betas inte. 

Naturmiljön är trots det öppen. Endast i områden med lite tjockare jordlager har igenväxningen lett till 

ogenomträngliga snår av enbuskar och ölandstok. I övrigt utgörs området av öppet alvar med blomrik 

markvegetation. Vätar förekommer spritt, särskilt i nordöst. Det finns även mindre ytor med blottad 

kalkhäll, men dessa hade sannolikt varit fler och större om marken hållits öppen med bete. 

En relativt stor andel av inventeringsområdet utgörs av mark som avbanats. Avbaningen har gjorts vid 

olika tillfällen och den tidigaste avbanade marken börjar få karaktär av alvar igen. Närmast täkten i norr 

och söder finns gott om blottad berghäll.

2 Alvar så långt ögat når åt både norr, öster och väster från täkten sett.
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2

I södra delen av inventeringsområdet finns mindre ytor med lite tjockare jordlager och tätare vegetation 

än det karga alvaret. I denna del kan en igenväxning skönjas i artsammansättning och förnaansamling i 

grässvålen.  

I sydöstra hörnet av inventeringsområdet har en damm anlagts dit vatten från täkten pumpas. Dam-

men är inte helt tät utan vatten svämmar ut på omgivande marker så att en våtmarksvegetation har 

bildats. Längs södra kanten av befintlig täkt har jordmassor lagts upp i en vall mellan en arbetsväg och 

stenmuren som markerar områdets yttre gräns. På denna vall är växtkraften lite större och här växer 

både buskar och örter som behöver ett lite större jorddjup än de flesta alvarväxter.

3 En relativt stor andel av inventeringsområdet utgörs av mark som avbanats i flera omgångar. Den tidigaste avbanade marken 
börjar få karaktär av alvar igen. Bilden visar en nyligen avbanad mark med mycket lite vegetation.
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33 Naturvärde

I inventeringsområdet har en naturvärdesinventering genomförts. Resultaten från denna redovi-

sas i detta kapitel. Identifierades naturvärdesobjekt redovisas i detalj i bilaga 1.

Områdets naturvärde
Nästan hela det inventerade området bedöms hålla naturvärdesklass. Endast enstaka små objekt 

(B och N) bedömdes vid inventeringstillfället ha lågt naturvärde. Totalt identifierades sju objekt med 

naturvärdesklass 2 (högt naturvärde), 22 objekt med naturvärdesklass 3 (påtagligt naturvärde) och sju 

objekt med naturvärdesklass 4 (visst naturvärde). Inga objekt bedömdes vara av naturvärdesklass 1 

(högsta naturvärde). Sammanlagt identifierades 29 naturvärdesobjekt, benämnda A till Ö (karta i figur 

4-6). Dessa redovisas i detalj i bilaga 1.  

De objekt som bedöms hysa högt naturvärde är D, I, J, M, R, Y och Z. Arealen av dessa objekt uppgår till 

ca 68 ha, dvs ca 70 % av inventeringsområdets totala areal. Samtliga av dessa objekt består av öppen 

alvarmark. En mindre del av arealen i dessa objekt består av mark som avbanats för länge sedan och 

som nu återfått karaktären av alvar.

De objekt som bedömts hysa påtagligt naturvärde är A, C, F, H, K, O, Q, S, U, V, X och Ä. Merparten av 

dessa objekt består av mark som tydligt är påverkad av människan, främst genom att marken avba-

nats. Inom denna naturvärdesklass finns även en anlagd damm, en människoskapad våtmark, samt 

igenväxande gräsmarker.

Områdets naturvärde utgörs främst av den välutvecklade naturtypen alvar som trots att den inte häv-

das är öppen och blomrik. Att hällen ligger så ytligt gör att igenväxningen är långsam och även relativt 

stressanpassade arter (S-strateger) kan finnas här. Vätar, fuktstråk och blottade berghällar bidrar till 

naturvärdet. 

Generellt biotopskydd
Inom inventeringsområdet finns en damm som omfattas av generellt biotopskydd. Även den intillig-

gande våtmarken omfattas av skyddet. I norra och östra delen av området finns även ett antal vätar 

som håller vatten delar av året och som därför omfattas av biotopskyddet. Även på den avbanade 

marken finns småvatten men här görs tolkningen att de ligger på industrimark snarare än på alvarmark 

och därför torde de inte omfattas av skyddet. 

Området omges av stenmurar i norr, öster och söder. Dessa stenmurar omfattas av det generella bio-

topskyddet. Stenmurarna är byggda av kalkstensflisor, vilket är den karaktäristiska modellen på södra 

Öland. Här och var har stenar rasat men murarna är överlag i gott skick.

De biotopskyddade objekten redovisas i karta i figur 7.
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4 Kartan visar de naturvärdesobjekt som identifierades vid naturvärdesinventeringen. Svarta rektanglar motsvarar de utsnitt ur kartan som visas i figur 
5 och 6.
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5 Inzoomad karta med naturvärdesobjekt i den nordvästra delen av inventeringsområdet.
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6  Inzoomad karta med naturvärdesobjekt i den sydvästra delen av inventeringsområdet.
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7 Kartan visar de objekt som omfattas av det generella biotopskyddet som identifierades under inventeringen.
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44 Arter

I det här kapitlet beskrivs förekomst av arter i inventeringsområdet. Fokus ligger på arter som 

omfattas av artskyddsförordningen och andra naturvårdsintressanta arter.   

Artskyddsförordningens bilaga 1
Kärlväxter

Kalkkrassing hittades spritt på den avbanade 

marken. Totalt hittades tretton växtplatser med 

sammanlagt 440 exemplar. Kalkkrassing växer 

på störd mark och är konkurrenskänslig. Växt-

platserna är tillfälliga. Inom inventeringsområdet 

är arten beroende av den störning som avba-

ningen innebär. Norr om täkten har två observa-

tioner gjorts tidigare. Arten eftersöktes på dessa 

platser utan resultat. Förutsättningarna på dessa 

platser stämmer inte för arten idag då vegetatio-

nen är alltför sluten. 

Alvarmalört hittades på två växtplatser. Dels 

söder om täkten, mellan jordvallen och muren, 

dels en växtplats norr om täkten inne mellan 

enbuskar. Arten är relativt iögonfallande och lätt-

inventerad varför den inte bedöms ha förbisetts i 

större antal. 

Alvarstånds eftersöktes men hittades inte vid 

inventeringen. Det ska nämnas att det råder 

osäkerhet kring om arten alls finns på Öland. Ut-

seende och ekologi på de öländska exemplaren 

skiljer sig från alvarstånds på Gotland vilket inne-

bär att det kan vara en annan art (eventuellt ny 

för vetenskapen) på Öland som då inte omfattas 

av artskyddslagstiftningen.

Rödlistan

Rödlistan är en redovisning av arters relativa risk att 
dö ut från det område som rödlistan avser, i vårt fall 
Sverige. Även vanliga arter kan bli rödlistade om deras 
populationer befinner sig i kraftig minskning.

Rödlistan är uppdelad i sex olika kategorier, var och en 
med sin ofta använda förkortning: kunskapsbrist (DD), 
nationellt utdöd (RE), nära hotad (NT), sårbar (VU), 
starkt hotad (EN) och akut hotad (CR). Arter i de tre 
sistnämnda kategorierna kallas med en gemensam 
term för hotade arter. I denna rapport redovisas arter 
i dessa tre kategorier samt arter som är nära hotade 
(NT).

Den svenska rödlistan tas fram av Artdatabanken en-
ligt internationella kriterier och revideras regelbundet. 
Den senaste rödlistan publicerades 2015.

Rödlistan innebär i sig inget juridiskt skydd. Däremot 
är listan ett viktigt hjälpmedel för att göra natur-
vårdsprioriteringar, bl.a. i arbetet med att nå Sveriges 
miljömål, däribland målet Ett rikt växt och djurliv.

Artskyddsförordningen

Artskyddsförordningen är en lagstiftning som innebär 
fridlysning av ett antal arter och alla vilda fåglar, samt 
skydd av deras livsmiljöer. Artskyddsfördningen inför-
livar EU:s art- och habitatdirektiv samt fågeldirektiv i 
svensk lagstiftning.

Till förordningen hör två listor med arter, bilaga 1 och 
2. Förenklat kan sägas att alla de listade arterna är 
fridlysta, d.v.s. man får inte samla in, skada eller döda 
de listade arterna. För arterna i bilaga 1 är dessutom 
arternas livsmiljöer skyddade och får inte förstöras.
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4Insekter

Svartfläckig blåvinge NT observerades med ca tio exemplar under inventeringen. Observationerna gjor-

des spritt i området och arten nyttjar sannolikt hela området som livsmiljö.

Pudrad kärrtrollslända och citronfläckad trollslända eftersöktes utan resultat, trots att dessa arter flög 

i stora antal på andra platser på ön samma dag. Säsong och väderförutsättningar var de rätta. Arterna 

bedöms därför inte finnas i området mer än möjligen enstaka exemplar tillfälligt.

Groddjur

Större vattensalamander har tidigare påträffats i anslutning till Södra Alunbruksdammarna väster om 

inventeringsområdet och det har funnits misstanke om att de kan förekomma även i den lilla dammen 

i sydöstra hörnet av inventeringsområdet. Vid inventeringstillfället var det fullt av fisk i denna damm, 

mest storspigg. Därmed bedöms platsen inte ha rätt förutsättningar för lyckad fortplantning. Detsam-

ma gäller Södra Alunbruksdammarna. Det kan eventuellt finnas andra småvatten i närområdet som 

inte hyser fisk och där salamandrar kan reproducera sig. Inom inventeringsområdet är även landmiljö-

erna bristfälliga för arten. En dunge med träd och buskskikt på fuktig mark finns norr om täkten. I övrigt 

saknas förutsättningar helt. Inventeringsområdet bedöms därför inte utgöra någon viktig lokal för arten. 

Åkergroda observerades inte vid inventeringen och det bedöms inte heller finnas lämpliga livsmiljöer för 

arten i området.

Fladdermöss

Någon fladdermusinventering har inte gjorts inom det aktuella området. De öppna alvarmarkerna 

bedöms inte vara särskilt bra livsmiljö för fladdermöss, främst för att de är så vindutsatta men också 

för att här i stor utsträckning saknas boplatser och viloplatser. I det efterbehandlade området direkt 

väster om det inventerade området har fladdermöss däremot inventerats (Ecocom 2011 och 2014). Då 

observerades nio olika fladdermusarter; vattenfladdermus, mustasch/tajgafladdermus, dvärgpipistrell, 

trollpipistrell, sydpipistrell CR, större brunfladdermus, nordfladdermus, gråskimlig fladdermus och brun-

långöra. I detta område finns både boplatser, viloplatser, vattenmiljöer och vindskyddade födosöks-

områden. Det är troligt att fladdermössen under vindstilla nätter även födosöker på alvarmarken inom 

inventeringsområdet, men det bedöms inte utgöra ett kärnområde för fladdermöss. 

Ytterligare arter

Inga ytterligare arter som omfattas av artskyddsförordningens bilaga 1 (fåglar undantagna) bedöms 

förekomma inom det inventerade området mer än möjligen tillfälligt. Denna bedömning grundar sig i 

kunskap om arternas ekologi och kunskap om områdets naturmiljöer. 

Artskyddsförordningens bilaga 2
Av de arter som omfattas av artskyddsförordningens bilaga 2 hittades gaffelfibbla EN, vanlig snok, vanlig 

padda, gullviva, sankt pers nycklar, grönvit nattviol, nattviol och ängsnycklar. Gaffelfibbla hittades på 

enstaka växtplatser. Arten är visuellt mycket lik äkta vätfibbla som förekommer betydligt mer talrikt. 

Arterna skiljs på förekomst av stjärnhår på bladundersidan. Artbestämningen är inte helt säker, diko-

tomin är inte så utpräglad som den borde vara men stjärnhåren finns. Det är ett svårt artkomplex och 
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4arten kan ha förbisetts. Arten förekommer relativt vanligt spritt på Stora Alvaret och det finns inom 

fastigheten fler lämpliga växtplatser. Gullviva hittades på enstaka växtplatser norr om täkten, främst på 

den mark som karterats som kalkgräsmark. Sankt Pers nycklar, nattviol och grönvit nattviol förekom-

mer sparsamt men spritt. Ängsnycklar förekommer talrikt i anslutning till dammen i sydöstra delen av 

inventeringsområdet men även på andra fuktiga marker i området. Det finns även fynduppgifter om 

johannesnycklar, kärrknipprot och krutbrännare från området sydväst om täkten och enstaka exemplar 

av ängsnattviol NT norr om täkten.

Ett exemplar av vanlig snok observerades i våtmarken vid dammen. Det hittades ett dött exemplar av 

vanlig padda. Vanlig padda är det enda groddjur som klarar av att reproducera sig i vatten med fisk, ef-

tersom de har illasmakande yngel. Arten kan mycket väl leka i dammen eller andra småvatten i omgiv-

ningen. Huggorm har tidigare observerats i området.

Andra naturvårdsintressanta arter
Övriga rödlistade arter som påträffats i inventeringsområdet är småtörel VU, ljus solvända NT, backtim-

jan NT, slåtterfibbla VU, stenfrö NT toppjungfrulin VU, och ängsskära NT. Förekomsten av småtörel var min-

dre än förväntat, på de flesta växtplatser var det fråga om enstaka exemplar men en växtplats hyste 

ca 300 exemplar. Ljus solvända växer spritt men inte så talrikt som ölandssolvända. Arten förekommer 

främst i de kraftigt igenväxande makerna i nordväst. Backtimjan förekommer spritt i hela området. Slåt-

terfibbla hittades på enstaka växtplatser i norra delen. Toppjungfrulin hittades på två växtplatser och 

stenfrö och ängsskära hittades på en växtplats vardera.

Sedan tidigare finns uppgifter om piggfrö NT (enstaka växtplatser), smalruta NT (enstaka plantor söder 

om täkten), skogsalm CR (enstaka plantor nära dalen i väster), ölandsmåra NT, slidsilja NT och alvar-

kösaVU (vag lokalangivelse, osäkert om det är inom inventeringsområdet) och trind enlav NT (enstaka 

växtplatser).

De rödlistade insekter som observerats i området är silversmygare NT, sexfläckig bastardsvärmare NT, 

ängsnätfjäril NT, hedmätare NT, blåfläckig lövmätare NT, grönfläckig vitfjäril VU och rosenvingad gräs-

hoppa VU. Den rosenvingade gräshoppan förekommer spritt i området. Grönfläckad vitfjäril observera-

des med flera exemplar 2010 och enstaka exemplar 2011. Det rör sig troligen om ett inflöde av fjärilar 

österifrån. Arten är inte känd som reproducerande på Öland. De enda reproducerande förekomsterna 

i landet är på Gotland. Övriga arter har observerats med enstaka exemplar men bedöms förekomma 

glest spritt i området.

Andra naturvårdsarter som observerats i området är murruta, alvargräslök, hirsstarr, darrgräs, flenti-

motej, fjällgröe, fältsippa, mandelblomma, getväppling, käringtand, fältvedel, brudbröd,  ölandssol-

vända, stenkrassing, alvararv, såpört, alvarglim, fjällnejlika, gulmåra, färgmåra, bergskrabba, axveronika, 

stenmalört,kattfot, liten blåklocka, spåtistel, rödklint, väddklint, gråfibbla, svinrot, sandmaskrosor, 

fältvädd, ängsvädd, styv kalkmossa, masklav, svavellav, blåvingad gräshoppa och grå vårtbitare.
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55 Natura 2000-naturtyper

I inventeringsområdet har en kartering av Natura 2000-naturtyper genomförts. Resultaten från 

denna kartering redovisas i detta kapitel.

Naturtyper
Inventeringsområdet utgörs till stor del av relativt välutvecklade naturtyper (se tabell 1 och karta i figur 

8. Området utgörs till större delen av Alvar. Här finns också mindre ytor med Kalkgräsmarker, Basiska 

berghällar och Fuktängar. 

Alvar 6280

Merparten av området utgörs av naturtypen alvar. I östra delen är det främst alvar på tunna vittrings-

jordar. Vätar förekommer spritt och även små ytor där kalkhällen går i dagen. I norra delen finns relativt 

stora vätar. Närmast täkten i norr och söder har alvarvegetationen återhämtat sig på avbanad mark, i 

dessa delar är andelen blottad berghäll lite större.

Karaktärsarter för naturtypen som förekommer i området är alvargräslök, grusviva, lundtrav, stenmalört, 

färgmåra, spåtistel, alvarfibbla, fårsvingel, såpört, stenkrassing, alvararv, ölandssolvända, krissla, vildlin, 

vätfibbla, toppjungfrulin, småfingerört, fjällgröe, knutnarv, gul fetknopp, vit fetknopp, alvarglim, back-

timjan älghornslav och fjällig svavellav.

Där det finns lite mer fukthållande jord växer älväxing och ölandstok. I dessa partier kan en igenväxning 

skönjas i ett mer slutet växttäcke. 

Basiska berghällar 6110

Små partier med basiska berghällar finns spritt på alvarmarken. Om området hade betats hade dessa 

ytor sannolikt varit något större och kanske något fler. I kanterna av den blottade hällen finns vittrings-

grus och mosskuddar och längs sprickor växer alvarvegetation.

Kalkgräsmarker 6210

I västra delen av inventeringsområdet finns mindre ytor med lite tjockare jordlager och tätare vegeta-

tion. Dessa ytor har karterats som kalkgräsmarker. 

Karaktärsarter för naturtypen som förekommer i området är  ängshavre, brudbröd, backsmultron, 

spåtstel, lundtrav, färgmåra, darrgräs, väddklint, jordtistel, ljus solvända och gullusern. 

Kalkgräsmarkerna är igenväxande. Knylhavre börjar bli dominerande och i grässvålen sker en förnaan-

samling. Buskar av slån, rosor och en får ett allt större utrymme medan markvegetationen långsamt blir 

artfattigare. 
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5Fuktängar 6410

I norra delen av inventeringsområdet finns några mindre ytor med starr och blåtåteldominerad vegeta-

tion på fuktig mark. Dessa har karterats som fuktängar.

Karaktärsarter för naturtypen som förekommer i området är slankstarr, hirsstarr, ängsnycklar, krissla, 

blåtåtel, svinrot och klöverärt. Även en växtplats med majviva NT.

Övrig mark
I anslutning till aktiv kalkstenstäkt finns avbanade marker, upplag och hyggen som inte utgör Natura 

2000-naturtyp. 

Avbanad mark

Den avbanade marken öster om täkten har banats av i omgångar. Jordlagret som tagits bort är av varie-

rande tjocklek och på sina håll mycket tunt. Alvarvegetation återkoloniserar snabbt ytorna. De ytor som 

banats av längst tillbaks i tiden har utvecklat en vegetation som är svår att skilja från intilliggande alvar. 

På nyare ytor förekommer kalkkrassing, småtörel VU och andra konkurrenssvagare växter. Här finns 

också en del vattensamlingar som håller vatten delar av året.

Vall

Söder om täkten finns en vall bestående av gamla avbaningsmassor. Denna vall har nu koloniserats av 

högvuxet gräs (mest knylhavre) och örter. På sina håll även en del buskage.

Damm

I sydöstra hörnet av inventeringsområdet har en damm anlagts dit vatten från täkten pumpas. Det är en 

rektangulär damm som omges av jordvallar. Vattnet är några decimeter djupt. I vattnet växer sjöfräken. 

I dammen finns stor mängd storspigg. Vattnet är klart med en kalkfällning på botten. Dammen är inte 

helt tät utan vatten svämmar ut på omgivande marker så att en våtmarksvegetation har bildats. Här 

Tabell 1. Arealer av olika naturtyper i inventeringsområdet.

Natura 2000-naturtyper i inventeringsområdet

Naturtyp Areal (ha)

6110 Basiska berghällar 0,4

6210 Kalkgräsmarker 1,0

6280 Alvar 73,3

6410 Fuktängar 0,8

Övrig mark 21,7
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5finns dels täta bestånd av bladvass och bredkaveldun, dels ytor med sjöfräken, ängsull, ängsnycklar 

och en del rikkärrsmossor. Torvskiktet är tunt och här växer även tussilago och vide.

Igenväxningsmark

Mindre partier med ogenomtränglig vegetation av enbuskar och träd har karterats som övrig naturtyp. 

Det är, trots lång tid utan hävd, endast i mindre partier som igenväxningen gått så långt. Igenväxning 

med ölandstok har karterats som alvar.

0 0,5 1 km

Ü
Inventeringsområde

6110 Basiska berghällar

6210 Kalkgräsmark

6280 Alvar

6410 Fuktängar

Ej Natura 2000-natutyp

8 Kartan visar de Natura 2000-naturtyper som identifierades vid naturvärdesinventeringen.
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66 Omgivande landskap

För att sätta resultaten av de utförda inventeringarna i relation till omgivningen ges här en över-

siktlig beskrivning av naturen i omgivande landskap.

Det inventerade området hyser motsvarande naturmiljöer som omgivande landskap. Området utgör 

en liten del av Stora Alvaret. Alvaret utgörs av vidsträckta kalkhällmarker, grusalvar, gräsmarker och 

enstaka dungar med träd. Större delen av alvaret hävdas genom bete. Stora Alvaret är ett 260 kva-

dratkilometer stort och nästan fyra mil långt sammanhängande område med alvarmark som sträcker 

sig från Färjestaden i norr till Ottenby i söder. Södra delen av Stora alvaret har tillsammans med södra 

Ölands odlingslandskap utsetts till världsarv av Unesco. Merparten av Stora alvaret ingår i Natura 2000 

och är av riksintresse för naturvården. Ca 40 % av arealen är skyddat som naturreservat. 

Det inventerade området ligger i västra kanten av Stora Alvaret. Alvarmarkerna kring Cementas fastig-

het utgörs av flera olika naturreservat. 

Markerna direkt väster om inventeringsområdet utgörs av tidigare  utbrutna områden som nu är efter-

behandlade och utgör ett variationsrikt  naturområde med vattenmiljöer och lundar. 

Den skyddade natur som finns i de närmaste omgivningarna är följande:

 • Hela Stora alvaret, undantaget Cementas fastighet, ingår i Natura 2000 (område 

SE0330176).

 • Cementas fastighet gränsar i söder till Albrunna alvar naturreservat. Albrunna alvar 

består av ett grusalvar med en stor mängd vätar och små fuktängar. Här finns de 

sällsynta och karaktäristiska arterna ölandssolvända och småtörel.

 • Fastigheten gränsar i norr till Stormarens naturreservat. Stormaren är en alvarsjö 

som håller vatten hela året. Här finns ett rikt fågelliv. Runt sjön finns grus- och häll-

marksalvar med ölandssolvända, backtimjan, bergsskrabba, alvarglim och fältsippa.

 • I öster gränsar Cementas fastighet till Kvinnsgröta naturreservat. Västra delen av 

Kvinnsgröta består av hällmarksalvar, medan östra delen domineras av låga höjdryg-

gar med torrängar. I de centrala delarna rinner Överbäcken som skapar fuktängar av 

högsta naturvärdesklass enligt våtmarksinventeringen.

 • Norr om Kvinnsgröta ligger naturreservaten Mellstaby alvar och Solberga alvar. 

Överbäcken rinner från Mellstaby ner mot Kvinnsgröta. Både Mellstaby och Solberga 

består främst av karga grusalvar. Överbäcken fortsätter söderut, förbi Kvinnsgröta, 

och bildar värdefulla fuktängar i ett större område på alvaret som inte är skyddat 

som naturreservat. Bäcken och dess omgivande fuktmarker har klassat som klass 1 i 

våtmarksinventeringen. 
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6

0 1 2 km

Ü
Inventeringsområde

Naturreservat

Natura 2000

# # #

# # #

# # # Riksintresse för naturvården

Djur- och växtskyddsområden

VMI Klass 1

VMI Klass 2

Albrunna alvar 
naturreservat
Albrunna alvar 
naturreservat

Kvinnsgröta 
naturreservat
Kvinnsgröta 
naturreservat

Stormarens
naturreservat
Stormarens
naturreservat

Mellstaby alvar
naturreservat
Mellstaby alvar
naturreservat

Solberga alvar 
naturreservat
Solberga alvar 
naturreservat

Albrunna lunds
naturreservat
Albrunna lunds
naturreservat

9 Naturskydd och liknande i omgivande landskap.
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77 Samlad bedömning

I detta kapitel redovisas en samlad bedömning av områdets naturvärde.

Det inventerade området hyser generellt ett högt naturvärde. Det är främst den välutvecklade naturty-

pen alvar med inslag av vätar, fuktstråk och blottade berghällar som bidrar till naturvärdet. Markerna 

närmast täkten har banats av i omgångar och hyser generellt ett lägre naturvärde. Med tiden återko-

loniseras de dock av alvarvegetation och de första åren efter ingreppen kan störningsanpassade arter 

som kalkkrassing och småtörel VU växa här. 

Det finns ett antal objekt i det inventerade området som omfattas av biotopskydd. Det är stenmurar, en 

damm med omgivande våtmark samt ett antal vätar.

Merparten av det inventerade området utgörs av Natura 2000-naturtyper, främst alvar men även min-

dre arealer med fuktängar, kalkgräsmarker och basiska berghällar.

I det inventerade området förekommer kalkkrassing, alvarmalört och svartfläckig blåvinge NT, arter som 

omfattas av artskyddsförordningens bilaga 1. Kalkkrassing förekommer spritt på den avbanade marken. 

Alvarmalört har två små växtplatser i området och svartfläckig blåvinge förekommer spritt i området. I 

området förekommer även gaffelfibbla EN,  gullviva, sankt pers nycklar, grönvit nattviol, nattviol, ängs-

nycklar, johannesnycklar, kärrknipprot och krutbrännare, vanlig snok och vanlig padda som omfattas av  

artskyddsförordningens bilaga 2. Det finns även en del rödlistade växter och insekter som inte omfattas 

av något legalt skydd. 

Det inventerade området utgör en liten del av Stora Alvaret och motsvarande naturtyper och artfö-

rekomster finns i hela detta stora område på södra Öland. Merparten av Stora Alvaret hävdas genom 

bete. Det gör inte inventeringsområdet vilket kan ses i en pågående igenväxning i de delar med lite 

tjockare jordlager. I dessa delar sker en förbuskning och förnaansamling vilket leder till en artfattigare 

markvegetation. Att omgivande marker hävdas genom bete gör att naturvärdet där generellt är högre 

än i det inventerade området. Det bidrar också till att Natura 2000-naturtyperna är i bättre skick där. 

När det gäller arter förekommer de flesta av de fridlysta och rödlistade arterna som förekommer inom 

det inventerade området i motsvarande omfattning även på omgivande mark. Kalkkrassing och småtö-

rel är arter som gynnas av störning och vars förekomst är mer eller mindre beroende av den verksamhet 

som bedrivs på Cementas fastighet. Därför finns de i större omfattning här än i omgivningen.

Om det inventerade området sätts i relation till Stora Alvaret så kan inga av de naturvärden som före-

kommer i området anses vara unika i landskapet och inte heller riskera att försvinna från landskapet vid 

en utökad kalkstensbrytning.
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Bilaga 1 – Naturvärdesobjekt

I denna bilaga beskrivs de objekt som vid naturvärdesinventeringen bedömdes ha ett högre na-

turvärde. Objekten redovisas på karta i figur 4-6. 

A Igenväxande alvar

Beskrivning: Alvarmark som påverkats av olika ingrepp och där igenväxning pågår. Mindre partier med 

öppen kalkstenshäll och kalkgrus med alvargräslök, vit fetknopp och mosskuddar förekommer liksom 

partier med fårsvingelalvar. De senare är relativt artrika med axveronika, backtimjan NT, fältmalört, 

brudbröd, ölandssolvända och fältvedel. I stråk med lite tjockare jordlager dominerar högvuxna gräs 

som hundäxing och knylhavre. Även blåeld, backsmultron, jordtistel och backlök växer i dessa partier. 

Buskage med tok, rosor, slån och en är också en följd av upphörd hävd och igenväxning. En del upplag 

och körspår syns i objektet.

Natura 2000-naturtyp: 6210 Basiska berghällar

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde 

Motivering: Rester av Natura 2000-naturtyp ger ett visst till påtagligt biotopvärde även om igenväx-

ningen är påtaglig. Artvärdet är visst-påtagligt i och med förekomst av naturvårdsarter även om fler 

hade varit att vänta. Att både biotopvärde och artvärde bedöms vara påtagliga, även om de bara precis 

når upp till denna nivå, gör att naturvärdet sammantaget bedöms vara påtagligt. 

10 Igenväxande alvar i objekt A.
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B Avbanad mark

Beskrivning: Två mindre områden med nyligen avbanad mark. Här finns ett tunt jordlager och körspår. 

Fukt förekommer. Vegetation saknas. Foto saknas.

Natura 2000-naturtyp: -

Naturvärdesklass: -

Motivering: Både art- och biotopvärde var vid inventeringstillfället obetydligt. Marken kommer snart att 

koloniseras av blommande örter och relativt snabbt utveckla naturvärde igen.

C Fuktig och tuvig alvarmark

Beskrivning: Fuktig mark med kraftig och tuvig grässvål. Gåsört, blåtåtel, älväxing, krissla och hundstarr 

dominerar vegetationen. Enstaka majviva NT förekommer liksom en del ängsvädd, ängsruta och lökga-

mander. Att marken inte hävdas syns som ett tjockt mosstäcke i botten och förnaansamling. I kanterna 

även en del små fröplantor av tall. 

Natura 2000-naturtyp: 6410 Fuktängar och 6280 Alvar

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Förekomst av enstaka majviva ger ett visst artvärde. Biotopkvaliteterna utgörs av fuktig 

mark vilket bidrar till variationen i området samt långsamt igenväxande Natura 2000-naturtyper. Bio-

topvärdet är visst till påtagligt.

11 Tuvig och fuktig alvarmark i objekt C.
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D Blottad hällmark

Beskrivning: Blottad hällmark med vittringsgrus i kanterna. Marken står under vatten delar av året och 

vegetationen utgörs av både fuktberoende och torktåliga växter. I sprickor växer vit fetknopp, rödklint, 

gulmåra, fårsvingel, backtimjan NT och fältmalört samt enstaka småbuskar av ölandstok och enbus-

kar. På en enbuske växer enlav. I vittringsgruset växer alvargräslök och slankstarr tillsammans med för 

miljön karaktäristiska mosskuddar.

Natura 2000-naturtyp: 6110 Basiska berghällar

Naturvärdesklass: 2 Högt naturvärde

Motivering: Den välutvecklade och relativt sällsynta naturtypen ger ett påtagligt biotopvärde även 

om objektet är litet. Förekomst av flera naturvårdsarter och enstaka rödlistade arter ger ett påtagligt 

artvärde. 

12 Det lilla objektet D utgörs av blottad berghäll.
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E Buskage

Beskrivning: Igenväxt mark som nu utgörs av ett högväxt och ogenomträngligt, tätt buskage med främst 

en och björk. Även tok, slån och tall förekommer. Marken är frisk till fuktig. Häckning av bland annat 

ärtsångare och gulsparv VU. 

Natura 2000-naturtyp: -

Naturvärdesklass: 4 Visst naturvärde

Motivering: Buskagets vindskyddande effekt, funktion som häckmiljö för småfåglar och dess brynmiljö 

mot intilliggande öppna miljöer innebär ett visst biotopvärde. Artvärdet är obetydligt.

13 Tätt buskage i objekt E.
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F Igenväxande gräsmark

Beskrivning: Igenväxande mark med mycket enbuskar, ölandstok, tall och krypvide. Jordlagret är lite dju-

pare här och därför har igenväxningen gått längre här än på omgivande mark. Grässvålen är tjock och 

tuvig med en tydlig förnaansamling och buskagen är tätnande. Markvegetationen domineras av älväx-

ing och ängshavre. Andra arter som förekommer är ljus solvända NT (rikligt), gulmåra, rödklint, darrgräs, 

brudbröd, grönvit nattviol, spåtistel, svartkämpar, jordtistel NT, gullviva (enstaka), backsmultron och 

backtimjan NT (enstaka). Ett bestånd med ängsskära NT och ett med alvarmalört.  Markfloran har säkert 

varit artrikare än den är nu. Marken är frisk och här finns flera myrstackar. 

Natura 2000-naturtyp: 6210 Kalkgräsmark

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Ett visst till påtagligt artvärde i och med förekomst av flera naturvårdsarter och enstaka 

rödlistade arter även om fler hade förväntats. Då marken är igenväxande bedöms förekomsterna inte 

vara livskraftiga. Ett visst biotopvärde (på gränsen till påtagligt). Biotopvärdet utgörs dels av rester av 

Natura 2000-naturtyp, även om den degraderats som följd av ohävd, dels av de bryn och vindskyddade 

gläntor som bildats mellan buskarna och som attraherar fjärilar.

14  Objekt F utgörs av en igenväxande gräsmark med enbuskar.
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G Upplag

Beskrivning: Upplag med avbaningsmassor av olika fraktioner ligger i högar. Floran skvallrar om lite mer 

näring än på omgivande mark och utgörs mestadels av ruderatväxter såsom duvnäva, jordrök, murse-

nap, fältveronika och penningört.

Natura 2000-naturtyp: -

Naturvärdesklass: 4 Visst naturvärde

Motivering: Denna påtagligt antropogena miljö hyser visst biotopvärde i form av blomrikedom av arter 

som inte finns i omgivningen och därmed bidrar som nektar- och pollenkälla. Artvärdet är obetydligt.

15 Objekt G utgörs av ett upplag av avbaningsmassor.
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H Avbanad mark

Beskrivning: Relativt nyligen avbanad mark med ett tunt jordlager. Här växer bland annat fältvädd, får-

svingel, backtimjan NT, gulmåra, gulreseda, fältmalört, färgkulla, liten blåklocka, tussilago och blåeld.

Natura 2000-naturtyp: -

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Förekomst av ett flertal naturvårdsarter ger ett visst artvärde. Att miljön är öppen och att 

konkurrenssvaga arter tillfälligt kan växa här ger ett visst biotopvärde. Marken har potential att utveck-

las mot öppen alvarvegetation.

16  Relativt nyligen avbanad mark i objekt H.
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I Tidigare avbanad mark

Beskrivning: En för länge sedan avbanad mark. Vegetationen har återhämtat sig och utgörs nu av alvar-

vegetation. Spåren av avtäckningen kan skönjas som en diffus vall i kanten mot den mark som inte har 

avtäckts. Kalkhällen ligger blottad med kalkgrus och alvarvegetation längs sprickor. Såpört, gulmåra, 

backtimjan NT, ölandssolvända, fältmalört, gråfibbla, getväppling, fårsvingel, vit fetknopp, blåeld, gruss-

lok, och käringtand. Masklav och de på hällmark typiska mosskuddarna förekommer. En grusväg går 

igenom området. Vid vägen växer kalkkkrassing.

Natura 2000-naturtyp: 6280 Alvar

Naturvärdesklass: 2 Högt naturvärde

Motivering: Påtagligt biotopvärde i form av välutvecklad naturtyp med bara hällar och kalkgrus. Artvär-

det är påtagligt med en stor mängd naturvårdsarter.

17 Blottade kalkhällar med alvarvegetation i objekt I.
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J Alvar

Beskrivning: Ett mestadels öppet alvar med mindre partier blottad häll och vittringsgrus med mosskud-

dar. Ölandssolvända dominerar vegetationen på kalkgrus i stora delar. I denna miljön förekommer 

även masklav och strutlav. I andra partier är vegetationen fårsvingeldominerad. I stråk med kraftigare 

grässvål och mossa växer även buskage av tok, slån och en. I objektet växer arter som jordtistel NT, 

backtimjan NT, fältmalört, såpört, vit fetknopp, stor fetknopp, ljus solvända NT, axveronika, slåtterfibb-

laVU (enstaka), luddkrissla, klipplin, alvargräslök och lökgamander. Att marken inte hävdas innebär en 

långsam igenväxningsprocess vilket kan skönjas som tjockare grässvål, förnaansamling och förbusk-

ning där jordlagret är lite tjockare. Spår efter provborrningar och körspår finns spritt i området. Här finns 

även en del vätar.

Natura 2000-naturtyp: 6280 Alvar och 6410 Fuktäng

Naturvärdesklass: 2 Högt naturvärde

Motivering: Ett påtagligt biotopvärde motiveras av öppet och varierat alvar och förekomst av välut-

vecklad Natura 2000-naturtyp. Antydan till igenväxning och frånvaro av hävd gör att biotopvärdet inte 

bedöms som högt. Artvärdet är påtagligt vilket motiveras av förekomst av flertal naturvårdsarter och 

enstaka rödlistad arter.

18 Öppen alvarmark i objekt J.
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K Avbanad mark

Beskrivning: Relativt nyligen avbanad mark med ett tunt jordlager och blottad kalkhäll. Här växer bland 

annat blåeld, gulmåra, ölandssolvända, bergskrabba, backtimjan NT, getväppling, såpört, spåtistel, fält-

vädd, käringtand, ljus solvända NT, fårsvingel och alvarglim. 

Natura 2000-naturtyp: -

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Förekomst av ett flertal naturvårdsarter ger ett påtagligt artvärde. Att miljön är öppen och 

att konkurrenssvaga arter tillfälligt kan växa här ger ett visst biotopvärde. Marken har potential att 

utvecklas mot öppen alvarvegetation. Foto saknas.

L Buskage

Beskrivning: Objektet utgörs av ett fuktstråk som har vuxit igen till en tät ridå av buskar och träd; enbus-

kar, ölandstok, krypvide, slån och björk samt enstaka olvon och brakved. Marken är tuvig med blåtåtel, 

älggräs och enstaka svinrot. 

Natura 2000-naturtyp: -

Naturvärdesklass: 4 Visst natur-

värde

Motivering: Buskagets vindskyddan-

de effekt, funktion som häckmiljö 

för småfåglar och dess brynmiljö 

mot intilliggande öppna mil-

jöer innebär ett visst biotopvärde. 

Artvärdet är obetydligt.

19 Tät ridå av träd och biskar i objekt L.
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M Alvar

Beskrivning: Större, mestadels öppen alvarmark ost och nordost om täkten. Mindre partier med blottad 

häll och vittringsgrus med mosskuddar, fjällgröe, rödmire och alvargräslök finns. I större partier domi-

nerar ölandssolvända vegetationen på kalkgrus. I denna miljö förekommer även masklav och strutlav. 

I andra partier är vegetationen fårsvingeldominerd. Här finns även vätar. I stråk med kraftigare grässvål 

och mossa växer även buskage av tok, slån och en. I objektet växer arter som jordtistel NT, backtimjan 
NT, fältmalört, såpört, vit fetknopp, stor fetknopp, ljus solvända NT, axveronika, fältsippa, bergskrabba, 

ängshavre, liten blåklocka, dvärgviol, slåtterfibbla VU (enstaka), luddkrissla, kalkkrassing (en växtplats 

med ca 200 exemplar), småtörel VU, gaffelfibbla EN (enstaka exemplar), alvargräslök och lökgamander. 

Tidigare har även slidsilja NT, ölandsmåra NT  och trind enlav NT noterats. Att marken inte hävdas innebär 

en långsam igenväxningsprocess vilket kan skönjas som tjockare grässvål, förnaansamling och förbusk-

ning med framför allt ölandstok där jordlagret är lite tjockare. Spår efter provborrningar och körspår 

finns spritt i området.

Natura 2000-naturtyp: 6280 Alvar och 6110 Basiska berghällar

Naturvärdesklass: 2 Högt naturvärde

Motivering: Ett påtagligt biotopvärde motiveras av öppet och varierat alvar och förekomst av välut-

vecklad Natura 2000-naturtyp. Antydan till igenväxning och frånvaro av hävd gör att biotopvärdet inte 

bedöms som högt. Artvärdet är påtagligt vilket motiveras av förekomst av flertal naturvårdsarter och 

enstaka rödlistad arter.

20 Objekt M utgörs av ett större område med alvarsmark där kalkhällen går i dagen.
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21 Avbanad mark i objekt P.

N Nyligen avbanad mark

Beskrivning: Nyligen avbanad mark med tunt jordlager. Foto saknas.

Natura 2000-naturtyp: -

Naturvärdesklass: -

Motivering: Både art- och biotopvärde var vid inventeringstillfället obetydliga. Alvarvegetation kommer 

dock snart att återetableras och naturvärde att utvecklas. 

O Avbanad mark

Beskrivning: Avbanad mark med blottad kalkhäll. I sprickorna växer backtimjan NT, blåklocka, fältmalört, 

vit fetknopp, såpört, gulmåra och getväppling. Foto saknas.

Natura 2000-naturtyp: -

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde 

Motivering: Förekomst av naturvårdsarter ger ett visst artvärde. Biotopkvaliteter som blottad häll med 

alvarvegetation i sprickorna ger ett visst biotopvärde.

P  Avbanad mark

Beskrivning: Mark som förberetts för kalkbrytning genom att jordlager och vegetation har avlägsnats. 

Detta område närmast brytfronten har avbanats flera gånger och här finns endast mycket lite vegeta-

tion kvar och i princip ingen jord. Marken utgörs av blottlagd sten och grus. Arter som fältmalört, liten 

blåklocka, gulmåra, brudbröd, såpört förekommer glest. Kalkkrassing och småtörel VU förekommer med 

enstaka exemplar. 

Natura 2000-naturtyp: -

Naturvärdesklass: 4 Visst natur-

värde

Motivering: Förekomst av natur-

vårdsarter ger ett visst artvärde. 

Biotopvärdet är obetydligt.
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Q  Avbanad mark

Beskrivning: Mark som förberetts för kalkbrytning genom att jordlager och vegetation har avlägsnats. 

Hela ytan har inte avbanats vid samma tillfälle utan det har gjorts successivt. Marken utgörs dels av 

blottad häll och kalkgrus och dels av ytor med ett tunt jordlager kvar. I svackor där jordlagret varit 

djupare finns ett flertal småvatten som håller vatten, inte hela året men ganska länge efter nederbörd. 

I kalkgrus och sprickor i hällen växer alvarvegetation med arter som kalkkrassing, småtörel VU, axvero-

nika, backtimjan NT, fältmalört, gulmåra, brudbröd, grusviva, vit fetknopp, fårsvingel, ölandstok, liten 

blåklocka, luddkrissla, käringtand, harmynta och fårsvingel. Även ruderatväxter som blåeld, vägtistel, 

småsporre och mursenap förekommer.

Natura 2000-naturtyp: -

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Förekomst av flera naturvårdsarter ger ett påtagligt artvärde. Objektets öppenhet, blottad 

häll med utrymme för konkurrenssvaga arter och förekomst av småvatten utgör ett visst biotopvärde 

trots det kraftiga ingrepp som avbaningen inneburit.

R Tidigare avbanad mark

Beskrivning: En för länge sedan avbanad mark där kalkhällen blottlagts. Längs sprickorna har en artrik 

alvarvegetation återetablerat sig. Här växer arter som gulmåra, ölandssolvända, getväppling, såpört, 

toppjungfrulin VU, backtimjan NT, fårsvingel, slankstarr, liten blåklocka, tulkört, fältmalört, jordtistel NT, vit 

fetknopp och alvarglim.

Natura 2000-naturtyp: 6280 Alvar

Naturvärdesklass: 2 Högt naturvärde

Motivering: Artvärdet är påtagligt med rik förekomst av naturvårdsarter. Biotopvärdet är påtagligt i och 

med den, trots ingrepp, välutvecklade naturtypen och stora blomrikedomen.

22 Tidigare avbanad mark i objekt R som börjar anta karaktär av alvarmark igen.
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S Våtmark

Beskrivning: Dammen i objekt U läcker så att vatten svämmar över och bidrar till att intilliggande mark 

håller på att utvecklas till en våtmark. Vegetationen domineras av fräken, slankstarr och ängsull på en 

matta av våtmarksmossor. Här finns ett stort antal ängsnycklar. Bladvass och bredkaveldun växer i de 

blötaste stråken. Videbuskar är på väg upp. En snok observerades i objektet. Ännu har miljön inte hunnit 

utvecklas till Natura 2000-naturtyp men succession mot en mer stabil och artrikare våtmark pågår.

Natura 2000-naturtyp: -

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Förekomst av vatten bidrar till variation i området och är en viktig förutsättning för fåglar 

och snok. Därmed bedöms biotopvärdet vara påtagligt trots att våtmarken befinner sig i ett tidigt suc-

cessionsstadium. Förekomst av ängsnycklar och snok ger ett visst artvärde.

23 Den intilliggande dammen läcker och har bidragit till att en våtmark har skapats (objekt S).
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T  Avbanad mark

Beskrivning: Avbanad mark med blottlagd kalkhäll och tunt jordlager. I kanten ligger materialet upplagt i 

en vall. Enstaka alvarväxter finns och inom några få år kommer alvarvegetationen att ha återetablerats. 

Vid inventeringstillfället var marken mestadels bar. På jordhögen var det däremot blomrikt med arter 

som backtimjan NT, liten blåklocka, hundtunga, vägtistel, åkertistel och gulsporre.

Natura 2000-naturtyp: -

Naturvärdesklass: 4 Visst naturvärde

Motivering: Visst biotopvärde i form av utrymme för konkurrenssvaga arter och på vallarna blomrike-

dom som utgör pollen- och nektarkälla. Artvärdet är obetydligt.

24 Avbanad mark i objekt T.
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U  Damm

Beskrivning:  I sydöstra delen av fastigheten har en damm anlagts. Hit pumpas vatten från befintlig täkt. 

Dammen är anlagd på alvarmark där halvmeterhöga jordvallar håller vattnet i en rektangulär damm. 

Dammen är 2-5 dm djup. Vattnet är relativt klart med kalkutfällningar på botten och vegetation. I 

dammen växer sjöfräken, svalting, bredkaveldun, smalkaveldun och bladvass. I dammen finns stors-

pigg i stora antal samt iglar. Uppe på vallen växer bladvass och kaveldun tillsammans med högörter 

som rosendunört och åkertistel.  Vid dammen observerades både sävsparv och sävsångare samt olika 

trollsländor.

Natura 2000-naturtyp: -

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Vattenmiljön i sig innebär påtagligt biotopvärde då den dels bidrar till variationen i området 

och dels är en förutsättning för många arter som lever i närheten (både fåglar och insekter). Artrikedo-

men innebär ett visst artvärde.

25 En anlagd damm med vattenvegetation  i objekt U.
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V  Alvar

Beskrivning: En smal remsa av alvarmark på ömse sidor om en brukningsväg. Delvis kalkgrus och 

delvis med tunt jordlager. Blomrik miljö med arter som gråfibbla, blåeld, gulmåra, fältmalört, såpört, 

vit fetknopp, backtimjan NT, spåtistel, tulkört, vildmorot, liten blåklocka, bergskrabba, ljus solvända NT, 

toppjungfrulin VU, fältvädd, alvargräslök, fältsippa och getväppling. Enstaka exemplar av småtörel VU.

I bottenskiktet olika mossor. Miljön är påverkad från väg och verksamhet i området. Natura 2000-natur-

typ: 6280 Alvar

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Biotopkvaliteter som öppenhet, blomrikedom och mindre fragment av Natura 2000-natur-

typ ger ett visst till påtagligt biotopvärde. Förekomst av flera naturvårdsarter ger ett visst till påtagligt 

artvärde. Den samlade bedömningen är att naturvärdet är påtagligt. Detta då det rör sig om ett litet 

objekt med en diffus påverkan från brukningsvägen.

26 Smal remsa med vegetation på ömse sidor om grusväg i objekt V.
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W  Vall

Beskrivning: En vall av jordmassor överväxt med högt gräs, örter och buskage. Knylhavre dominerar ve-

getationen med inslag av åkervinda, bitterkrassing, färgkulla, tistlar, backglim, gulmåra och revfingerört. 

Här växer slån och salmbär men även andra buskar som rosor, fläder och en. Foto saknas.

Natura 2000-naturtyp: -

Naturvärdesklass: 4 Visst naturvärde

Motivering: Visst biotopvärde i form av vindskydd, blommor och bär som utgör föda samt brynstruktur. 

Artvärdet är obetydligt.

X Igenväxande alvar

Beskrivning: Igenväxande alvar och kalkgräsmark. I objektet finns partier med fortfarande öppen alvar-

vegetation, i delar domineras vegetationen av ölandssolvända och i andra delar av fårsvingel. I dessa 

miljöer återfinns arter som masklav, älghornslav, backtimjan NT, såpört, fältmalört, småtörel VU. I andra 

partier med tjockare jordlager är igenväxningen mer påtaglig med en kraftigare grässvål, förnaansam-

ling och bottenskikt av mossor. I dessa delar både rikligt med blommande örter och täta buskage av en, 

slån och ölandstok.

Natura 2000-naturtyp: 6280 Alvar och 6210 Kalkgräsmark

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Biotopvärdet är visst till påtagligt med förekomst av Natura 2000-naturtyper som dock 

är tydligt igenväxande. Artvärdet är påtagligt med förekomst av flera naturvårdsarter. Den samlade 

bedömningen är att naturvärdet är påtagligt.

27  Igenväxande alvar i objekt X.
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Y Tidigare avbanad mark

Beskrivning: En för länge sedan avbanad mark där kalkhällen blottlagts. Längs sprickorna har en artrik 

alvarvegetation återetablerat sig. Här växer arter som gulmåra, gråfibbla, alvargräslök, getväppling, såp-

ört, backtimjan NT, liten blåklocka, tulkört, fältmalört, blåeld, vit fetknopp och alvarglim.

Natura 2000-naturtyp: 6280 Alvar

Naturvärdesklass: 2 Högt naturvärde

Motivering: Artvärdet är påtagligt med rik förekomst av naturvårdsarter. Biotopvärdet är påtagligt i och 

med den, trots ingrepp, välutvecklade naturtypen och stora blomrikedomen.

28  Tidigare avbanad mark längs med brottets kant i objekt Y.



43

2016-12-12

Z Alvar

Beskrivning: Öppen alvarmark där ölandssolvända och fårsvinge är karaktärsarter. I det tunna jordlagret 

växer arter som masklav, gulmåra, fältmalört, backtimjan NT, getväppling, gråfibbla, alvargräslök, såpört, 

vit fetknopp och stor fetknopp. Längs sprickor med djupare jordlager växer ängshavre, älväxing och 

buskage av ölandstok, en, rosor och salmbär. Även arter som stenmalört, axveronika, ljus solvända NT, 

brudbröd,

Natura 2000-naturtyp: 6280 Alvar

Naturvärdesklass: 2 Högt naturvärde

Motivering: Förekomst av Natura 2000-naturtyp, blomrikedom och öppenhet ger ett påtagligt biotop-

värde. Förekomst av ett stort antal naturvårdsarter ger ett påtagligt artvärde.

29  Alvarmark i objekt Z.
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Å Vall

Beskrivning: Objektet utgörs av en vall av jordmassor överväxt med höga gräs och buskage. Arter som 

knylhavre, hundäxing, backsmultron, ljus solvända NT, gulmåra, vildmorot, färgkulla, slån, en, salmbär, 

rosor och liguster.

Natura 2000-naturtyp: -

Naturvärdesklass: 4 Visst naturvärde

Motivering: Visst biotopvärde i form av vindskydd, blommor och bär som utgör föda åt insekter och 

fåglar, samt brynstruktur. Artvärdet är obetydligt.

30  Jordvall med högväxta gräs och buskage i objekt Å.
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Ä Igenväxande kalkgräsmark

Beskrivning: Ett stråk med igenväxande kalkgräsmark. Vegetationen domineras av knylhavre. Många 

blommande örter finns fortfarande kvar, t ex ljus solvända NT, backsmultron, brudbröd, gråfibbla, gul-

måra, jordtistel NT, stor fetknopp, backtimjan NT, kattfot, axveronika och blåeld. Förnaansamling och 

bottenskikt av mossa är tydliga indikatorer på igenväxning liksom buskage av slån och en. Marken är 

tuvig och rik på myrstackar.

Natura 2000-naturtyp: 6210 Kalkgräsmark

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Biotopvärdet bedöms som visst och grundas på förekomst av Natura 2000-naturtyp som 

är igenväxande. Artvärdet bedöms som påtagligt grundat på förekomst av flera naturvårdsarter.

31  Objekt Ä består av en igenväxande kalkgräsmark som domineras av knylhavre.
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Ö Buskage

Beskrivning: Igenväxningsmark bestående av ogenomträngligt tätt och högvuxet buskage med arter 

som slån, en, fläder, sälg, rönn, skogsalm, björk, viden, salmbär och rosor.

Natura 2000-naturtyp: -

Naturvärdesklass: 4 Visst naturvärde

Motivering: Den täta snåriga miljön utgör skydd för både småfåglar och andra djur och den stora mäng-

den blommande och bärande arter bidrar även med föda. Andra biotopkvaliteter är brynmiljön och den 

vindskyddande funktionen. Biotopvärdet bedöms som visst och artvärdet som obetydligt (det senare 

dock en preliminär bedömning då området inte genomsöktes noggrannare).

32  Tätt buskage i objekt Ö.



47

2016-12-12



På uppdrag av


