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1 Inledning och syfte 

Inledning och syfte 
Cementa	AB	planerar	att	ansöka	om	tillstånd	för	befintlig	och	utökad	täkt	vid	File	hajdar	väster	
om	Slite,	Gotland.	En	av	de	frågor	som	behöver	hanteras	i	samband	med	ansökan	är	eventuell	
påverkan	på	Natura	2000	områden	i	omgivningen.	Cementa	har	anlitat	Calluna	AB	för	att	
konsekvensbedöma	påverkan	på	de	naturmiljövärden	i	form	av	arter	och	habitat	som	finns	inom	
Natura	2000-områdena.	

De	aktuella	Natura	2000-områdena	är	Hejnum	Kallgate,	Kallgatburg	samt	Bojsvätar.	Alla	tre	
utmärks	av	stora	våtmarksområden	av	rikkärrstyper	(kalkrika)	och	den	påverkan	som	varit	
aktuell	att	utreda	är	den	indirekta	hydrologiska	påverkan	som	kan	ske	vad	gäller	grundvatten	
och	ytvatten.	

Detta	PM	koncentreras	till	att	beskriva	och	konsekvensbedöma	effekter	på	habitat	och	arter	
inom	Natura	2000.	De	hydrologiska	utredningar	som	har	gjorts	vad	gäller	ytvatten	och	
grundvatten	(Bergab	2017b,	Golder	2017)	har	använts	som	underlag	för	
konsekvensbedömningen	och	vill	man	fördjupa	sig	i	denna	del	hänvisas	till	dessa	PM.	
Konsekvenserna	i	denna	rapport	sammanfattas	i	miljökonsekvensbeskrivningen	(MKB)	för	hela	
tillståndsansökan	i	Bergab	(2017a).	

Avgränsningar 
Länsstyrelsen	meddelade	2017-01-31	(Länsstyrelsen	Gotlands	län	2017)	beslut	om	betydande	
miljöpåverkan	för	tre	Natura	2000-områden,	Hejnum	Kallgate	(SE0340147),	Kallgatburg	
(SE0340103)	och	Bojsvätar	(SE0340118).	Detta	PM	konsekvensbedömer	alla	tre.	
Konsekvensbedömningen	gäller	den	indirekta	påverkan	som	hydrologiska	förändringar	av	den	
utökade	File	hajdar-täkten	kan	medföra	på	gynnsam	bevarandestatus	för	de	arter	och	habitat	
som	ska	skyddas	i	Natura	2000-områdena.	

I	omgivningarna	finns	ytterligare	fyra	Natura	2000-områden;	Tiselhagen,	File	hajdar,	Grodvät	
och	Storhagen.	Dessa	Natura	2000-områden	omfattas	inte	av	den	fördjupade	utredningen	på	
grund	av	att	det	i	tidiga	skeden	kunde	konstateras	att	dessa	låg	utanför	influensområdet	för	
grundvatten	och	utanför	avrinningsområden	som	påverkas	av	ansökt	verksamhet	(Golder	
2017).	
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2 Allmän beskrivning av Natura 2000-områden 
Beskrivningarna	nedan	är	i	huvudsak	hämtade	ur	bevarandeplanerna	för	respektive	Natura	
2000-område	(Länsstyrelsen	Gotlands	län	2005a-c).	Utöver	att	nedanstående	områden	ingår	i	
EU:s	Natura	2000-nätverk	så	omfattas	hela	eller	delar	av	områdena	av	andra	typer	av	skydd	och	
utpekanden,	till	exempel	som	naturreservat	och	i	den	nationella	myrskyddsplanen	
(Naturvårdsverket	2007).	

 

Figur 1. Läget för de tre Natura 2000-områdena i förhållande till File hajdar-täkten. 

Hejnum Kallgate

Kallgatburg

Bojsvätar

¯
Copyright bakgrundskarta:
Lantmäteriet geodatasamverkan

Koordinatsystem: SWEREF99 TM

Datum kartproduktion: 2017-12-27
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Hejnum Kallgate (SE0340147) 
Hejnum	Kallgate	är	Gotlands	största	våtmarksområde.	Området	ligger	på	märgelkalksten	som	
överlagras	av	bleke	och	är	det	enda	området	i	sitt	slag	på	Gotland.	Våtmarken	är	det	enda	större	
och	ej	uppodlade	våtmarksområdet	med	märgelsten	på	Gotland.		

Området	har	sin	högsta	punkt	i	den	nordvästra	delen	av	området	som	ligger	38	meter	över	
havet.	Väster	om	våtmarken	Hejnum	Kallgate	ligger	det	höglänta	området	Hejnum	hällar,	vars	
högsta	delar	når	75	meter	över	havet.	I	östra	delen	av	Hejnum	hällar	sluttar	marken	med	för	
gotländska	förhållanden	brant	ner	mot	våtmarken.	Nedanför	sluttningen	löper	den	i	landskapet	
tydliga	strandvallen	för	Ancylussjön.	Våtmarken	avgränsas	i	öster	av	Litorinahavets	strandvall.	
Vallen	höjer	sig	obetydligt	över	omgivningen	men	syns	lätt	genom	sin	avvikande	torra	
vegetation	och	kraftiga	tallskog.	

Just	norr	om	Hejnum	Kallgate	ligger	ett	annat	höglänt	hällmarksområde,	File	hajdar,	vars	högsta	
delar	når	en	höjd	av	62	meter	över	havet.	Mellan	Hejnum	Kallgate	och	Filehajdar	ligger	en	grund	
dal	som	sträcker	sig	upp	till	Tingstäde	träsk,	som	ligger	på	en	höjd	av	45	meter	över	havet.	Det	
vatten	som	strömmar	ut	från	talrika	källor	vid	Rövätar	i	områdets	norra	del	rinner	i	en	bäck	
genom	Litorinavallen	i	den	nordöstra	delen	av	området.	Vattnet	fortsätter	därefter	genom	
Bojsvätar	till	Vikeån	och	vidare	ut	i	Tjälderviken.		

Hejnum	Kallgate	är	ett	utmarksområde	som	ligger	långt	ifrån	den	inhägnade	odlingsmarken,	
inägomarken.	

Den	norra	delen	av	Hejnum	Kallgate	kallas	Rövätar.	Här	finns	en	påtaglig	utströmning	av	
grundvatten	genom	talrika	källor	från	Ancylusvallen.	En	stor	del	av	våtmarksområdena	i	den	
centrala	och	norra	delen	av	Hejnum	Kallgate	utgörs	av	rikkärr	som	ligger	i	mosaik	med	
skogsbevuxen	myr.	De	rikkärrstyper	som	förekommer	är	axagmyr,	knappagmyr,	starrkärr	samt	
blandningar	mellan	dem.	Utöver	de	rena	rikkärren	förekommer	också	kalkfuktängar	av	både	
starrtyp	och	blåtåteltyp.	

Karakteristiska	arter	i	de	öppna	vätmarkerna	är	hirsstarr,	ängsstarr,	slankstarr,	axag,	knappag,	
blåtåtel,	blodrot,	slåtterblomma,	sumpgentiana,	majviva,	kärrknipprot,	ängsnycklar,	blodnycklar,	
vaxnycklar	och	flugblomster.	I	källmyrarna	tillkommer	rika	förekomster	av	kärrlilja,	brun	
ögontröst,	trubbtåg,	näbbstarr,	gräsull	och	storsileshår.	I	flera	av	bäckarna	växer	källnate.	
Mossfloran	är	rik	med	goda	förekomster	av	korvskorpionmossa,	späd	skorpionmossa,	
guldspärrmossa,	kärrbryum	och	kalkkammossa.	I	mera	tydligt	källpåverkade	miljöer	tillkommer	
exklusiva	arter	såsom	kalkkammossa,	kamtuffmossa,	klotuffmossa,	kalkkällmossa,	
källtuffmossa,	gyllenmossa	och	på	något	håll	även	dunmossa.	I	tuvor	märks	tallvitmossa,	
blåmossa,	rostvitmossa	och	sumpvitmossa.		

De	skogklädda	kärren	är	även	de	av	typen	rikkärr	med	mycket	goda	förekomster	av	
rikkärrsarter.	Inom	flera	av	de	blöta	skogarna	finns	rika	förekomster	av	ängsstarr	och	gräsull.	
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Figur 2. Läget för strandvallar från Ancylyssjön och Litorinahavet (kartan är hämtad ur bevarandeplanen för 
Hejnum Kallgate (Länsstyrelsen Gotlands län 2005a)). 

Bojsvätar (SE0340118) 
Bojsvätar	domineras	av	ett	större,	öppet	kärr	och	längst	i	söder	vätar	(Västers	träsk).	En	mindre	
del	består	av	agmyr.	Objektet	gränsar	till	barrskog	utom	längst	i	söder	där	åkrar	bildar	en	skarp	
gräns	på	före	detta	våtmark.	I	nordost	finns	en	större	betad	skogsmark.	En	stor	del	av	
våtmarken	genomkorsas	av	ett	smalt	vattendrag	som	har	sitt	ursprung	i	Hejnum	Kallgate.	
Vattendraget	har	ett	naturligt	pendlande	lopp	över	kärret.	Det	finns	även	forna	vattenfåror	som	
idag	framträder	genom	avvikande	vegetation.	Bäcken	förenar	sig	vid	högvatten	med	södra	delen	
av	myren	som	är	genomdragen	av	ett	dike.		

Jordtäcket	inom	den	del	som	kallas	för	Bojsvätar	består	av	bleke.	Vegetationen	domineras	av	
knappag.	Knappagbestånden	är	mycket	artrika	med	förekomster	av	även	axag,	kärrlilja,	tätört,	
slankstarr	och	i	vattensamlingen	bunkestarr.	Intill	bäcken	finns	strandpryl	och	fickbålmossa.	
Västra	delen	är	glest	bevuxen	av	tall.	Denna	del	har	karaktär	av	vät	med	blekeutfällning.	Här	
växer	blodtopp,	luktsporre,	rödklint,	gräslök	och	krissla.		

Kallgatburg (SE0340103) 
Kallgatburg	är	ett	säreget	utmarksområde	som	innehåller	flera	olika	miljöer.	Området	hänger	
hydrologiskt	samman	med	det	stora	våtmarkskomplexet	Hejnum	Kallgate,	som	är	en	av	
Gotlands	största	våtmarker.	Den	västra	delen	av	Kallgatburg	gränsar	till	ett	flackt,	torrt,	höglänt	
hällmarksområde,	Hejnum	hällar.	Längre	österut	täcks	marken	av	tjocka	lager	grus	med	åsar	och	
små	dalar	utsträckta	i	nord-sydlig	riktning.	Marken	sluttar	påtagligt	åt	öster	och	där	marken	
övergår	i	våtmark	springer	vatten	upp	på	bred	front.	Våtmarken	utgörs	av	ett	stort	öppet	rikkärr	



PM Natura 2000 – indirekt påverkan på naturvärden 20171226 

	

 8 

vars	västra	delar	utgörs	av	källkärr.	Vegetationen	är	mycket	artrik	med	rika	förekomster	av	
bland	annat	axag,	blåtåtel,	knappag,	ängsstarr,	majviva,	kärrlilja,	blodrot,	brudsporre,	luktsporre,	
vildlin,	kustarun,	ängsvädd,	ängsnycklar,	sumpnycklar,	hirsstarr,	piggrör,	gräsull,	tätört	och	
slankstarr.	Vattnet	i	myren	rinner	långsamt	över	myrytan	åt	öster	och	söder.	I	södra	delen	av	
myren	övergår	källmyren	i	ett	näringsrikt	sumpkärr	och	vattnet	samlas	upp	i	en	slingrande	
bäck.	Marken	är	här	mera	näringsrik	och	vegetationen	domineras	av	bäckmärke,	
sumpförgätmigej,	kabbleka,	mannagräs,	kärrkavle,	vattenmynta,	dikesveronika,	kärrdunört,	
gråvide,	krusskräppa,	ältranunkel,	kärrsälting,	älgört,	vattenmynta,	revsmörblomma,	
humleblomster,	krypven,	bunkestarr	och	läkevänderot.		

Den	omgivande	skogen	är	örtrik	och	bitvis	ganska	frodig.	I	fältskiktet	märks	bergslok,	blodnäva,	
brudbröd,	skogssallat,	ängsvädd,	blåsippa,	lundskafting,	lingon,	getrams,	skogsviol,	vårbrodd,	
liten	sandlilja,	sårläka,	vitsippa,	stenbär,	praktbrunört,	bergmynta,	äkta	johannesört,	smultron,	
kruståtel	och	sibirisk	björnloka.	

3 Habitat och arter som kan beröras 
Detta	avsnitt	är	en	första	avgränsning	av	vilka	arter	och	habitat	som	är	relevanta	för	analys	av	
påverkan	av	eventuella	förändrade	yt-	och	grundvattenförhållanden.	Underlaget	för	avgränsning	
utgörs	av	befintliga	bevarandeplaner	för	respektive	Natura	2000-område	(Länsstyrelsen	
Gotlands	län	2005a-c).	I	dessa	har	samtliga	Natura	2000-habitat	och	utpekade	arter	enligt	art-	
och	habitatdirektivet	bedömts	utifrån	känslighet	för	hydrologiska	förändringar	till	följd	av	
ändrat	yt-	och/eller	grundvattentillstånd.		

Natura 2000-habitat 
I	tabell	1	redovisas	samtliga	Natura	2000-habitat	samt	den	känslighetsbedömning	som	gjorts	
utifrån	hydrologiska	förändringar	till	följd	av	ändrat	yt-	och/eller	grundvattentillstånd.	Under	
senare	år	har	SGU	tagit	fram	en	rad	rapporter	för	att	identifiera	och	även	prioritera	vilka	Natura	
2000-habitat	som	är	relevanta	vad	gäller	grundvattenpåverkan.	Syftet	har	varit	att	underlätta	
arbetet	med	vattenförvaltning	och	miljökvalitetsmålet	”Grundvatten	av	god	kvalitet”.	Den	första	
rapporten	släpptes	2011	och	var	en	översiktlig	rapport	om	vilka	habitat	som	kan	klassas	som	
grundvattenkänsliga	(Werner	&	Collinder	2011).		Vidare	togs	en	metodik	fram	för	att	klassa	de	
olika	habitatens	känslighet.	Denna	rapport	följdes	2014	upp	av	en	rapport	som	även	behandlade	
grundvattenkemiberoende	habitat	(Werner	&	Collinder	2014).	I	denna	behandlades	
grundvattnets	kemiska	och	fysiska	innehåll	och	dess	betydelse	för	olika	habitat.	Urvalet	av	
kemiska	och	fysiska	parametrar	grundade	sig	både	på	vattnets	naturliga	innehåll	såsom	pH,	
vattentemperatur	och	salthalt	och	på	vattenburna	föroreningar	såsom	bekämpningsmedel	och	
tungmetaller.	Även	här	togs	en	metodik	fram	för	bedömning	av	känslighet	men	också	sårbarhet.	
Dessa	båda	rapporter	syntetiserades	i	en	rapport	om	vilka	Natura	2000-habitat	som	bör	
prioriteras	vad	gäller	grundvattenberoende	ekosystem	(Werner	&	Collinder	2015).	Rapporten	
tar	också	hänsyn	till	biogeografisk	region	vid	prioriteringen.	Det	är	en	viktig	avgränsning	
eftersom	gynnsam	bevarandestatus	kan	skifta	mellan	olika	regioner.	Sammanställningen	är	ett	
gott	underlag	för	att	välja	ut	vilka	Natura	2000-habitat	som	kan	vara	känsliga	för	förändrad	
hydrologi	även	när	det	gäller	Cementas	planer	för	File	hajdar-täkten	även	om	man	i	rapporterna	
också	konstaterar	att	inför	tillståndsärenden	behövs	alltid	en	lokal	utredning	som	kan	mynna	ut	
i	att	prioriteringen	blir	en	annan	än	den	generella.	

De	habitat	som	fortsättningsvis	kommer	att	bedömas	är	fuktängar	med	blåtåtel	och	starr	(6410),	
högörtängar	(6430),	kalkkärr	med	gotlandsag	(7210),	källor	med	tuffbildning,	kalktuffkällor	
(7220),	rikkärr	(7230),	västlig	taiga	(9010)	samt	skogsbevuxen	myr	(91D0).	Kalkkärr	med	
gotlandsag,	källor	med	tuffbildning,	västlig	taiga	och	skogsbevuxen	myr	är	samtliga	prioriterade	
naturtyper	inom	EU.	De	känsligaste	naturtyperna	har	bedömts	vara	kalkkärr	med	gotlandsag	



PM Natura 2000 – indirekt påverkan på naturvärden 20171226 

	

 9 

(7210),	källor	med	tuffbildning,	kalktuffkällor	(7220)	och	rikkärr	(7230)	utifrån	den	
känslighetsbedömning	som	gjorts	och	som	utgår	från	SGU:s	prioritering	av	
grundvattenberoende	naturtyper	och	bevarandeplanernas	mål	och	beskrivning	av	vad	som	
krävs	för	gynnsam	bevarandestatus.	

Tabell 1. Redovisning av samtliga Natura 2000 habitat för varje Natura 2000-område samt vilka av dessa som 
kan vara känsliga vid förändrat yt- och grundvattentillstånd. Mängden habitat i varje Natura 2000-område framgår 
också av tabellen och är hämtade ur Naturvårdsverket Skyddad natur (hemsida Naturvårdsverket 2017) och 
bevarandeplaner (Länsstyrelsen Gotlands län 2005a-c). 

Naturtyp 
(habitatkod EU) 

Känslig
-het** 

Prioritet 
grundvatten
beroende 
ekosystem* 

Hejnum 
Kallgate 
(ha) 

Bojsvätar 
(ha) 

Kallgatburg 
(ha) 

Motiv till 
känslighetsklass 

Enbuskmarker 
på hedar eller 
kalkgräsmarker 
(5130) 

– – / – 0,8   Hydrologi gäller endast 
lokal påverkan (dikning, 
körskador etc) 

Basiska 
berghällar (6110) 

– – / –   2,2 Inget om hydrologi tas 
upp 

Nordiskt alvar 
och 
prekambriska 
kalkhällmarker*** 
(6280) 

– – / – 9,9  3,7 Inget om hydrologi tas 
upp 

Fuktängar med 
blåtåtel eller starr 
(6410) 

+ – / – 20,0 4,2 2,7 Ej prioriterad naturtyp. 
För gynnsam 
bevarandestatus kan 
krävas återkommande 
översvämningar 

Högörtängar 
(6430) 

+ – / –   5,8 Ej prioriterad naturtyp. 
Ostörd hydrologi ingår i 
bevarandemål. För 
gynnsam 
bevarandestatus krävs 
oförändrad vattenregim 

Kalkkärr med 
gotlandsag*** 
(7210) 

++ I / – 0,2 0,4 0,8 Primärt prioriterad 
naturtyp för grund-
vattenhydrologi. 
Ostörd hydrologi ingår i 
bevarandemål. För 
gynnsam 
bevarandestatus krävs 
oförändrad hydrologi 
och hydrokemi 

Källor med 
tuffbildning, 
kalkktuffkällor*** 
(7220) 

++ I / I   1,2 Primärt prioriterad 
naturtyp för både 
grundvattenhydrologi 
och grundvattenkemi. 
Ostörd hydrologi ingår i 
bevarandemål. För 
gynnsam 
bevarandestatus krävs 
oförändrad hydrologi 
och hydrokemi och då 
särskilt ständig tillgång 
till framspringande 
källvatten med hög 
kalkhalt 
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Naturtyp 
(habitatkod EU) 

Känslig
-het** 

Prioritet 
grundvatten
beroende 
ekosystem* 

Hejnum 
Kallgate 
(ha) 

Bojsvätar 
(ha) 

Kallgatburg 
(ha) 

Motiv till 
känslighetsklass 

Rikkärr (7230) ++ II / II 201,8 50,9 33,9 Sekundärt prioriterad 
naturtyp för både 
grundvattenhydrologi 
och grundvattenkemi. 
Ostörd hydrologi ingår i 
bevarandemål. För 
gynnsam 
bevarandestatus krävs 
oförändrad hydrologi 
och hydrokemi 
(baskatjonrikt vatten) 

Västlig taiga*** 
(9010) 

+ – / – 15,3 23,7 57,2 Ej prioriterad naturtyp. 
För gynnsam 
bevarandestatus krävs 
ostörd hydrologi för 
sumpskogsmiljöer 

Trädklädda 
betesmarker av 
fennoskandisk 
typ (9070) 

– – / – 606,3 3,5 19,7 Hydrologi gäller endast 
lokal påverkan (dikning, 
körskador etc) 

Lind- och 
lönnskogar i 
sluttningar och 
raviner*** (9180) 

– – / –   0,5 Ostörd hydrologi ingår 
visserligen i 
bevarandemål men för 
gynnsam 
bevarandestatus 
nämns hydrologi 
endast för lokal 
påverkan (dikning, 
körskador etc) 

Skogsbevuxen 
myr *** (91D0) 

+ – / – 47,4 2,0  Ej prioriterad naturtyp. 
Ostörd hydrologi ingår i 
bevarandemål. För 
gynnsam 
bevarandestatus krävs 
oförändrad hydrologi 
och hydrokemi 

* Baseras på den prioritering som tagits fram av SGU om vilka Natura 2000-habitat som är mest prioriterade 
utifrån ekosystemens bevarandevärde, känslighet och sårbarhet för förändringar i grundvattenhydrologi och 
vattenkemi (Werner & Collinder 2015). Grundvattenhydrologin (grundvattnets nivå och/eller utströmning) 
respektive grundvattenkemin har bedömts var för sig och båda visas åtskilda av ett snedstreck i nämnd ordning. 
Endast boreal region redovisas eftersom Gotland tillhör denna. Prioriteringen har följande klassindelning: – (ej 
prioriterad naturtyp), I (primärt prioriterad naturtyp), II (sekundärt prioriterad naturtyp). 
** Anger känslighet för hydrologiska förändringar i form av ändrat grund- och/eller ytvattentillstånd. 
Känslighetsbedömningen utgår från SGU:s prioritering för grundvattenpåverkade ekosystem samt 
bevarandeplanernas beskrivning av vad som krävs för upprätthållande av gynnsam bevarandestatus. 
Känsligheten bedöms i tre klasser: – (ingen känslighet), + (möjlig/viss känslighet), ++ (känslig).  
*** Prioriterad naturtyp – bevarandet av naturtypen bedöms vara av hög prioritet inom EU och framgår av art- och 
habitatdirektivets bilaga 1. 

Natura 2000-arter 
SGU	har	i	sitt	arbete	med	att	identifiera	grundvattenberoende	ekosystem	även	behandlat	arter	
som	omfattas	av	EU:s	art-	och	habitatdirektiv	i	en	rapport	(Werner	&	Collinder	2011).	Här	listas	
arternas	känslighet	för	förändrad	grundvattenhydrologi	för	Sveriges	tre	biogeografiska	
regioner.	Känslighetsbedömningen	baseras	på	ett	antal	kriterier	som	omfattar	både	känslighet	
och	sårbarhet	som	exempelvis	kalkgynnade	arter,	arter	som	är	beroende	av	grundvattennivåer	
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eller	utströmmande	grundvatten	och	hur	stor	del	av	populationen	som	finns	i	denna	typ	av	
miljöer.	Detta	har	varit	ett	viktigt	underlag	för	denna	rapports	känslighetsbedömning	men	
precis	som	för	naturtyperna	behöver	den	generella	bedömningen	utvecklas	utifrån	de	lokala	
förhållanden	som	råder	i	det	aktuella	området	på	Gotland.	Någon	känslighetsbedömning	för	
fåglar	som	omfattas	av	fågeldirektivet	har	inte	gjorts	av	SGU.	I	tabell	2	redovisas	samtliga	arter	
som	pekats	ut	i	bevarandeplanerna	och	som	omfattas	av	art-	och	habitatdirektivet	eller	
fågeldirektivet.	I	tabellen	framgår	också	den	känslighetsbedömning	som	gjorts	utifrån	
hydrologiska	förändringar	till	följd	av	ändrat	yt-	och/eller	grundvattentillstånd.	De	arter	som	
fortsättningsvis	kommer	att	bedömas	är	smalgrynsnäcka	(1014),	väddnätfjäril	(1065),	guckusko	
(1902)	och	trana	(A127).	

Tabell 2. Redovisning av samtliga utpekade arter enligt art- och habitatdirektivet respektive fågeldirektivet för 
varje Natura 2000-område samt vilka av dessa som kan vara känsliga vid förändrat yt- och grundvattentillstånd. 

Art 
(artkod EU) 

Känslig
-het** 

Nationell 
känslighet* 

Hejnum 
Kallgate 

Bojsvätar Kallgatburg Motiv till 
känslighetsklass 

Smalgrynsnäcka 
(1014) 

++ 3   X Mycket hög känslighet i 
den nationella 
bedömningen. 
Kan påverkas av 
förändrad hydrologi 

Väddnätfjäril 
(1065) 

++ 3 X  X Mycket hög känslighet i 
den nationella 
bedömningen. 
Knuten till 
våtmarkshabitat med 
riklig förekomst av 
ängsvädd (värdväxten) 

Guckusko (1902) ++ 3 X   Mycket hög känslighet i 
den nationella 
bedömningen. 
Tillgång till kalkhaltigt, 
rörligt markvatten viktigt 

Trana (A127) +  X   Häckar i våtmarker 

Pärluggla (A223) –    X Ingen direkt koppling till 
hydrologi 

Spillkråka (A236) –  X   Ingen direkt koppling till 
hydrologi 

* Nationell känslighet är den känslighetsbedömning som SGU tagit fram för arter som är knutna till 
grundvattenberoende ekosystem och som omfattas av EU:s art- och habitatdirektiv (Werner & Collinder 2011). 
För fågeldirektivets arter har ingen bedömning gjorts. Känsligheten bedöms i fyra klasser: – (ingen känslighet), 1 
(mycket känslig), 2 (känslig), 3 (mindre känslig). Den redovisade känsligheten gäller för den boreala regionen där 
Gotland ingår.  
** Anger känslighet för hydrologiska förändringar i form av ändrat grund- och/eller ytvattentillstånd. 
Känslighetsbedömningen utgår från beskrivningar i Artdatabankens artfaktablad (Artdatabanken 2017), eller från 
åtgärdsprogram om sådant finns, av vad som krävs för upprätthållande av gynnsam bevarandestatus. 
Känsligheten bedöms i tre klasser: – (ingen känslighet), + (möjlig/viss känslighet), ++ (känslig). 
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4 Beskrivning av hydrologiskt känsliga habitat och arter 

Beskrivning av habitaten 
I	huvudsak	baseras	beskrivningarna	på	Naturvårdsverkets	vägledningar	för	svenska	naturtyper	
i	habitadirektivets	bilaga	1	(Naturvårdsverket	2011a-d,	2012a-b)),	Svenska	naturtyper	i	det	
europeiska	nätverket	Natura	2000	(Löfroth	1997)	samt	bevarandeplanerna	för	aktuella	Natura	
2000-områden	(Länsstyrelsen	Gotlands	län	2005).	För	rikkärr	och	kalktallskog	finns	särskilt	
framtagna	åtgärdsprogram	som	använts	som	underlag	(Sundberg	2006,	Nitare	2009).	Om	
ytterligare	litteratur	använts	framgår	det	under	varje	separat	stycke.	

Fuktängar med blåtåtel och starr (6410) 

Naturtypen	består	av	fuktängar	på	jordar	med	stort	inslag	av	kalk,	lera	eller	torv	och	är	oftast	
hävdberoende.	Två	undertyper	finns	och	för	detta	projekt	berörs	undertypen	”Fuktängar	på	
neutrala	till	alkaliska,	kalkrika	jordar	med	ett	varierande	vatteninnehåll,	ofta	relativt	artrika”.	
Här	ingår	bland	annat	”kalkfuktängen”,	figur	3.	Kalkfuktängar	uppträder	både	i	sluttningar	med	
rörligt	markvatten	(soligena	fuktängar)	och	vid	tidvis	översvämmade	marker	(topogena	
fuktängar).	Ofta	förekommer	de	i	en	kombination	av	dessa	båda	typer	där	fuktängarna	i	högre	
lägen	är	mer	soligena	och	närmare	översvämningsmarkerna	mer	topogena.	Kalkfuktängar	är	
normalt	beroende	av	hävd	och	växer	igen	om	de	inte	betas	eller	slås,	men	i	fjällkedjan	och	på	
Öland	och	Gotland	kan	de	förekomma	som	mer	eller	mindre	naturligt	öppna	miljöer	på	grund	av	
klimatfaktorer	och	tunna	jordskikt.	För	Gotlands	del	handlar	det	då	ofta	om	uppfrysningsmarker	
som	hindrar	etablering	av	träd	och	buskar	och	alvarmarker	med	vätar	där	jordskiktet	inte	heller	
tillåter	någon	större	tillväxt	av	vedartade	växter.	

Kalkfuktängar	är	ofta	örtrika	och	innehåller	sällsynta	arter,	bland	annat	många	orkidéer.	
Örtrikedomen	gör	dem	också	rika	och	betydelsefulla	för	många	insekter,	till	exempel	för	fjärilar	
och	bin.	De	är	också	naturligt	näringsfattiga	och	därmed	känsliga	för	gödningsämnen.	Det	
allvarligaste	hotet	är	annars	igenväxning	till	följd	av	utebliven	eller	för	liten	hävd.	Även	dikning	
och	sänkta	grundvattennivåer	är	ett	hot.	

	
Figur 3. Kalkfuktäng i norra delen av Hejnum Kallgate. 
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Högörtängar (6430) 

Högörtängar	består	av	högväxta	örter	som	exempelvis	älggräs,	kärrtistel	och	fackelblomster	och	
förekommer	ofta	i	strandzoner	längs	sjöar	och	vattendrag.	Här	kan	de	ha	lång	kontinuitet	tack	
vare	att	återkommande	översvämningar	och	is	hindrar	igenväxning	med	träd	och	buskar.	
Högörtängar	är	ofta	näringsrika	tack	vare	återkommande	svämningar	av	näringsrikt	vatten	och	
följande	sommartorka	som	bidrar	till	näringsomsättningen	i	närvaro	av	luftens	syre.	Naturtypen	
är	också	vanlig	som	en	successionsfas	när	tidigare	hävdade	marker	växer	igen.	Denna	fas	är	inte	
stabil	utan	ersätts	så	småningom	av	videsnår	och	slutligen	sumpskog.	Ett	extensivt	bete	kan	
bidra	till	att	successionen	går	långsammare.	Hydrologiskt	uppträder	högörtängar	främst	i	
lågpunkter	i	landskapet	och	är	att	betrakta	som	en	topogen	fuktängsvegetation.	

Det	är	relativt	få	sällsynta	arter	knutna	till	högörtängen	men	tack	vare	örtrikedomen	har	den	en	
betydelse	för	många	insektsgrupper.	

Kalkkärr med gotlandsag (7210) 

Agen	är	en	karaktärsart	för	Gotland	och	
bildar	ofta	stora	sammanhängande	
bestånd	där	den	växer.	Naturtypen	
benämns	ofta	med	namnet	agmyr	och	
ibland	agkärr	och	är	den	vanligaste	
våtmarkstypen	på	Gotland	(Martinsson	
1997).	Agen	är	en	kalkgynnad	art	och	
förekommer	i	näringsfattiga,	blöta	och	
öppna	våtmarker	eller	som	en	bård	i	
strandzonen	kring	sjöar.	Den	är	väl	
anpassad	till	ett	liv	under	blöta	
förhållanden	och	har	luftförande	
vävnad	i	rötterna,	så	kallad	aerenkym,	
som	kan	leda	ner	syre	till	rötternas	
andning,	i	den	annars	syrefattiga	miljön	
i	kärrtorven.	På	så	vis	kan	man	säga	att	
agen	ersätter	vassen	under	kalkrika	och	
näringsfattiga	förhållanden.	
Jordstammarna	är	känsliga	för	frost	
vilket	begränsar	artens	utbredning.	

Agmyrarna	domineras	oftast	helt	av	ag	
vilket	gör	att	de	är	relativt	artfattiga	
växtsamhällen.	Däremot	har	de	
betydelse	för	vattenlevande	insekter	
och	andra	djur	då	de	är	grunda,	varma	
och	fiskfria.	Agmyrarna	erbjuder	också	
häckningsmiljöer	för	exempelvis	
ängshök.	

	

Kalktuffkällor (7220) 

Naturtypen	utgörs	av	källor	med	hårt,	kalkrikt	vatten	och	pågående	tuffbildning.	Kalktuff	är	en	
utfällning	av	kalciumkarbonat	som	bildas	i	samband	med	att	starkt	kalkhaltigt	grundvatten	
tränger	fram	till	jordytan	och	bildar	en	källa.	Själva	kalktuffen	kan	se	mycket	olika	ut	och	
förekommer	från	ren	kristallin	form	till	mycket	lösa	sediment	med	stor	inblandning	av	organiskt	
material.	Kalktuffkällor	kan	förekomma	i	både	öppna	och	slutna	miljöer	men	ett	kännetecken	är	

Figur 4. Agmyr vid Högstensvät. 
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att	källorna	ofta	är	små	och	att	vegetationen	domineras	av	mossor,	särskilt	tuffmossor.	Om	
källan	ger	upphov	till	en	bäck	ingår	även	den	i	naturtypen.	Kalktuffkällor	är	naturligt	extremt	
näringsfattiga	med	mycket	låga	halter	av	växttillgängligt	fosfat	och	kväve.	

Kalktuffkällor	är	mycket	ovanliga	i	hela	Europa	och	är	också	en	prioriterad	naturtyp.	Till	
naturtypen	hör	specialiserade	och	ovanliga	arter,	särskilt	mossor,	som	är	beroende	av	den	höga	
kalkhalten	och	det	kalla	källvattnet.		

Figur 5. Utbredningen av kalktuffkällor är mycket begränsad i Sverige och förekommer i stort sett bara inom 
kambrosilurberggrunden (illustration hämtad från Naturvårdsverkets Vägledning för kalktuffkällor 
(Naturvårdsverket 2011c). 

Rikkärr (7230) 

Rikkärr	är	mineralrika	myrar	med	nära	neutralt	pH	i	vattnet	(pH	6-8).	De	har	ständig	tillförsel	
och	höga	halter	av	baskatjoner,	främst	av	kalcium	men	ibland	även	av	andra	som	järn	och	
magnesium	(Martinsson	2008).	I	rikkärren	inkluderas	även	de	på	mossarter	rika	
medelrikkärren.	Trots	sitt	namn	är	inte	rikkärr	rika	på	näring	och	detta	skiljer	dem	från	andra	
kärrtyper	som	kan	ha	högre	pH,	till	exempel	sumpskogar	och	högörtängar.	Näringsfattigdomen	
beror	främst	på	mycket	låga	halter	av	växttillgänglig	fosfat.	Detta	förklaras	av	att	fosfater	
komplexbinds	av	kalcium	vid	pH	>6,5	(Sundberg	2006).	Rikkärr	kan	ha	varierande	grad	av	
krontäckning	från	helt	öppna	miljöer	till	rena	skogsmiljöer.	Hydrologiskt	kan	de	vara	
topografiskt	betingade	(topogena	kärr)	och	förekommer	då	i	sänkor	i	terrängen	eller	så	
förekommer	de	där	det	finns	rörligt	markvatten,	inte	sällan	i	samband	med	utträngande	
grundvatten	(soligena	kärr).	Rikkärren	skiljer	sig	från	kalkfuktängarna	genom	att	de	är	blötare	
och	blötlagda	under	längre	tid,	att	de	är	torvbildande	samt	är	rika	på	mossor	i	bottenskiktet.	Det	
är	dock	vanligt	att	torvdjupet	är	litet	i	rikkärr	jämfört	med	andra	kärrtyper	till	följd	av	att	det	
rörliga	markvattnet	eller	sommartorkan	för	ner	syre	i	torvskiktet	som	då	bryts	ned.	Ofta	är	
torvdjupet	mindre	än	tre	decimeter	vilket	egentligen	ligger	utanför	myrdefinitionen.	Att	de	ändå	
inkluderas	i	myrbegreppet	har	att	göra	med	att	det	är	frågan	om	våtmarker	som	har	potentiellt	
torvbildande	våtmarksmossor	(Sundberg	2006).	Ytterligare	ett	utmärkande	drag	hos	rikkärr	är	
att	bottenskiktet	byggs	upp	av	så	kallade	brunmossor	istället	för	vitmossor.	Rikkärr	förekommer	
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både	som	hävdade	och	ohävdade	miljöer	och	jämfört	med	kalkfuktängar	så	sker	igenväxning	
med	träd	och	buskar	i	långsammare	takt	till	följd	av	bristen	på	näring	och	blötare	förhållanden.	
För	rikkärr	finns	ett	särskilt	åtgärdsprogram	framtaget	(Sundberg	2006).	

Rikkärren	är	rika	på	biologisk	mångfald,	till	exempel	är	rikkärr	den	artrikaste	av	alla	myrtyper	
(Sundberg	2006).	Det	förekommer	också	en	rad	specialiserade	arter	av	kärlväxter,	mossor,	
landsnäckor	och	svampar.	Även	många	insekter	kan	hittas	i	rikkärrsmiljöerna,	exempelvis	
småfjärilar,	jordlöpare	och	kortvingar.	Många	av	arterna	är	ovanliga	och	det	gäller	i	hög	grad	de	
gotländska	rikkärren	som	tillhör	Sveriges	artrikaste.	

	
Figur 6. Stort rikkärr av axagtyp vid Kallgatburg Natura 2000-område. 

Rikkärren	är	en	heterogen	naturtyp	som	varierar	beroende	på	pH,	mineralhalt,	blöthet,	
näringsförhållanden,	klimat,	bildningssätt,	storlek,	lutning,	hävdhistoria	och	torvdjup	(Sundberg	
2006).	I	Naturvårdsverkets	vägledning	delas	rikkärren	in	i	tre	undergrupper;	öppna	hävdade	
rikkärr	(krontäckning	0-30%),	öppna	ohävdade	rikkärr	(krontäckning	0-30%),	samt	trädklädda	
och	videbevuxna	rikkärr	(krontäckning	30-100%).	Denna	uppdelning	utgår	endast	från	hävd	
och	trädtäckning	och	saknar	därmed	merparten	av	tidigare	nämnda	ekologiska	faktorer	som	är	
viktiga	för	vilken	typ	av	rikkärr	som	kan	bildas.	Det	är	därför	nödvändigt	att	bryta	ner	rikkärren	
i	olika	mer	homogena	vegetationstyper	för	att	på	så	vis	ge	dem	en	tydligare	koppling	till	de	
ekologiska	faktorerna.	Det	har	gjorts	för	Gotlands	del	i	den	tidigare	våtmarksinventeringen	–	
VMI	(Martinsson	1997)	och	utgår	från	klassificeringen	enligt	"Vegetationstyper	i	Norden"	
(Nordiska	ministerrådet	1998).	Indelningen	är	något	för	detaljerad	för	syftena	i	denna	rapport	
och	därför	har	terminologin	förenklats	till	axagkärr,	knappagkärr,	lågstarrkärr	och	blåtåtelkärr.	
Utöver	dessa	finns	det	alltid	övergångar	mellan	kärrtyperna	samt	några	sällsynta	kärrtyper	som	
inte	tas	upp	i	detta	sammanhang.	Undergruppen	med	de	trädklädda	och	videbevuxna	rikkärren	
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behandlas	under	västlig	taiga	och	framför	allt	under	skogsbevuxen	myr	eftersom	de	
huvudsakligen	av	länsstyrelsen	har	avgränsats	så	inom	varje	Natura	2000-område.	

Nedan	beskrivs	de	olika	vegetationstyperna	lite	utförligare	än	för	övriga	Natura	2000-
naturtyper	eftersom	uppdelningen	saknas	i	vägledningen	för	rikkärr:	

Axagkärr	hör	till	de	så	kallade	extremrikkärren	och	domineras	av	halvgräset	axag.	Utmärkande	
drag	är	höga	pH-värden	som	oftast	är	över	pH	7	samt	mycket	höga	kalciumhalter	i	vattnet	(Sjörs	
1967).	Axagkärr	är	också	oftast	källkärr	och	utbildas	i	samband	med	källor	eller	mer	diffusa	
upprinnor	med	kalkhaltigt	grundvatten.	Vegetationstypen	är	beroende	av	rörligt,	källpåverkat	
vatten	och	att	det	finns	en	ganska	stabil	tillströmning	under	vegetationssäsongen	(Martinsson	
1997).	Torvlagret	är	ofta	ringa	och	istället	är	tillgången	till	mineralhaltiga	jordarter	stor.	Detta	
är	en	direkt	effekt	av	det	rörliga	och	syrerika	vattnet	som	tillåter	nedbrytning.	Där	det	
förekommer	kalktuffkällor	i	öppna	miljöer	så	omges	de	inte	sällan	av	axagkärr	eller	ingår	i	själva	
kärrmiljön.	Vid	sidan	av	axag	är	arter	som	blodrot,	majviva,	slåtterblomma,	ängsvädd,	tätört,	
vildlin,	ängsstarr,	hirsstarr,	slankstarr,	ängsnycklar,	blodnycklar,	vaxnycklar	och	kärrknipprot	
vanliga.	Mer	sällsynta	men	mycket	typiska	arter	är	näbbstarr,	orkidéerna	sumpnycklar	och	
luktsporre	och	örterna	brun	ögontröst,	kärrlilja	och	fjälltätört.	Något	som	ändå	utmärker	
vegetationstypen	mycket	väl	är	mossfloran	som	rymmer	så	kallade	brunmossor	såsom	späd	
skorpionmossa,	korvskorpionmossa,	guldspärrmossa,	klotuffmossa,	gyllenmossa	och	
källkärrmossa.	

	
Figur 7. Axag är karaktäristisk och ofta dominerande art i axagkärren. 

Knappagkärr	hör	precis	som	axagkärren	till	extremrikkärren	men	till	skillnad	från	den	förra	så	
är	det	halvgräset	knappag	som	dominerar.	Även	här	är	pH	högt	(>7)	och	kalciumhalterna	höga	
men	till	skillnad	från	axagkärren	tycks	knappagkärren	inte	vara	lika	knutna	till	källflöden	och	
finns	oftare	i	något	blötare	och	mer	översvämmade	delar	av	kärren	(Martinsson	1997).	Knappag	
är	också	en	mer	atlantisk	art	(västra	Europa)	än	axag	som	är	vanligare	i	Kontinentaleuropa	
(Jiménez-Alfaro	et.	Al.	2013).	Typiskt	för	Gotland	är	att	knappagkärren	intar	en	mellanposition	
mellan	agmyren	och	axagkärret.	Exakt	vad	det	är	för	ekologiska	faktorer	eller	mekanismer	som	
avgör	denna	zonering	är	inte	säker	utan	kan	ha	att	göra	med	att	axag	klarar	något	mer	
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upptorkning	under	sommaren	samtidigt	som	knappag	är	mer	tålig	mot	översvämningar.	Klart	är	
att	knappag	också	förekommer	där	det	finns	tillgång	till	kalkrikt,	rörligt	markvatten	och	där	
torvtäcket	är	relativt	tunt	och	att	det	därmed	finns	en	kontakt	till	mineralrika	jordarter.	Vad	
gäller	förekomsten	av	övriga	arter	påminner	knappagkärret	om	axagkärret	med	liknande	
artsammansättning	vad	gäller	brunmossor	och	kärlväxter.	

Lågstarrkärren	är	egentligen	en	något	brokig	grupp	där	olika	starrarter	som	hirsstarr,	
slankstarr	och	ängsstarr	kan	dominera	men	där	både	axag	och	knappag	är	mindre	framträdande	
inslag.	De	uppträder	ofta	i	anslutning	till	ax-	och	knappagkärren	men	då	i	de	torrare	och	inte	lika	
källpåverkade	delarna.	Ekologiskt	kan	man	säga	att	de	utgör	en	övergång	till	de	torrare	eller	mer	
tillfälligt	vattenförande	vegetationstyperna	kalkfuktängar,	vätar	och	fukthedar.	Den	viktigaste	
skillnaden	gentemot	de	torrare	vegetationstyperna	finner	man	i	artsammansättningen	av	
mossor.	I	kärrmiljöerna	dominerar	skorpionmossor	som	späd	skorpionmossa	och	
korvskorpionmossa	medan	exempelvis	kalkkammossa	dominerar	i	kalkfuktängen.	

Blåtåtelkärr	är	den	sista	vegetationstypen	av	rikkärr	som	tas	upp	i	denna	rapport	och	även	om	
blåtåtel	kan	förekomma	vid	väsentligt	lägre	pH	och	konduktivitet	så	menas	här	de	kärr	som	har	
en	tydlig	påverkan	av	kalkhaltigt	vatten	och	därmed	hyser	både	brunmossor	och	många	av	
rikkärrens	orkidéer.	Om	lågstarrkärren	ofta	innehåller	flera	olika	arter	inklusive	blåtåtel	och	där	
ingen	art	behöver	dominera	så	har	blåtåtelkärren	en	kraftig	dominans	av	gräset	blåtåtel.	Det	är	
den	näst	vanligaste	våtmarkstypen	på	Gotland	och	förekommer	i	en	mängd	situationer	
(Martinsson	1997).	I	öppna	kärrmiljöer	markerar	den	ofta	mindre	källpåverkan	(rörligt	
markvatten)	och	därmed	lägre	halter	av	kalcium	(konduktivitet)	men	nödvändigtvis	inte	lägre	
pH	även	om	så	ofta	är	fallet	(Wheeler	et.	al.	2004,	Ilomets	et.	al.	2009).	

	
Figur 8. Många av blåtåtelkärren kring Bojsvätar har uppkommit till följd av degenerering av kärrmiljöer som en 
följd av utdikning, körskador och igenväxning. 
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Andra	kännetecken	är	att	amplituden	i	vattenstånd	väsentligen	skiljer	sig	från	ax-	och	
knappagkärren	och	varierar	mer	över	året.	Vegetationstypen	är,	som	inledningsvis	
konstaterades,	inte	lika	beroende	av	rörligt,	kalkhaltigt	grundvatten	och	kan	därför	etablera	sig	
på	organiska	jordar	om	förutsättningarna	är	de	rätta	(ej	för	översvämmat)	och	därför	har	
vegetationstypen	blivit	vanligare	i	samband	med	utdikningar	och	andra	förändrade	
vattenregimer.	Vidare	är	blåtåtelkärr	relativt	tåliga	mot	igenväxning	och	tilltagande	
krontäckning	och	utgör	därför	en	vanlig	vegetationstyp	när	krontaket	sluter	sig.	Under	naturliga	
förhållanden	torde	dock	blåtåtelkärr	vara	en	övergångstyp	mellan	utströmningsområden	och	
ren	fastmark.	Eftersom	vegetationstypen	uppträder	under	många	förhållanden	så	kan	den	hysa	
många	av	de	arter	som	är	karaktäristiska	för	rikkärr	vad	gäller	både	kärlväxter	och	mossor	och	
den	skiljer	sig	framför	allt	vad	gäller	stor	amplitud	mellan	hög-	och	lågvatten	gentemot	
föregående	typer.	

Västlig taiga och skogsbevuxen myr (9010, 91D0) 

De	båda	aktuella	skogsmiljöerna	behandlas	under	samma	rubrik	eftersom	de	ekologiskt	är	
mycket	närstående	i	just	detta	fall.	Definitionen	för	skogsbevuxen	myr	är	att	den	förekommer	på	
just	myrar	med	minst	30	cm	torvtäcke	och	hög	grundvattenyta.	Som	nämnts	tidigare	hör	detta	
till	den	generella	definitionen	för	vad	som	ska	räknas	som	myr	men	på	Gotland	är	ofta	torvtäcket	
tunnare.	På	Gotland	är	också	mossar	mycket	ovanliga	och	istället	dominerar	olika	kärrtyper,	så	
kallade	sumpkärr.	Näringsnivåerna	löper	från	näringsfattigt	till	intermediära.	De	näringsrika	
och	övergödda	myrarna	omfattas	med	andra	ord	inte.	Vad	gäller	kalkhalt	så	kan	de	vara	både	
mycket	sura	och	basiska	vilket	också	gäller	för	västlig	taiga.	Båda	naturtyperna	ska	vara	
skogsklädda	eller	åtminstone	över	tid	vara	skogsklädda	(successionsmiljöer	som	brandområden	
etc.	ingår	i	definitionen).	Slutenheten	ska	uppgå	till	minst	30%	men	för	skogsbevuxen	myr	som	
inte	är	av	undertypen	tallrismosse	får	krontäckningen	vara	max	70%.	I	annat	fall	ska	den	klassas	
som	sumpskog	under	naturtypen	västlig	taiga.	Trädskiktet	för	båda	naturtyperna	kan	variera	
med	inslag	av	både	barr-	och	lövträd.	Västlig	taiga	har	en	mycket	bred	definition	och	innefattar	
större	delen	av	de	skogstyper	som	förekommer	i	den	boreala	regionen.	Naturtypen	kan	
betraktas	som	en	serie	av	olika	skogstyper	och	i	detta	fall	är	det	de	hydrologiskt	beroende	
sumpskogsmiljöerna	som	är	aktuella.	Generellt	så	är	strukturer	som	död	ved,	gamla	träd,	
naturlig	succession	och	branddynamik	viktiga	för	att	klassificera	och	bedöma	gynnsam	
bevarandestatus	för	naturtyperna.	Det	är	endast	för	de	blöta	typerna	för	västlig	taiga	som	intakt	
hydrologi	är	viktigt.	För	skogsbevuxen	myr	är	däremot	hydrologin	av	central	betydelse.	Ska	man	
göra	en	liknelse	mellan	hydrologins	betydelse	för	skogsbevuxen	myr	och	sumpskog	så	kan	
kalkfuktängens	något	torrare	miljöer	jämföras	med	sumpskogen	och	rikkärr	med	skogsbevuxen	
myr	(sumpkärr).	

Huvuddelen	av	de	trädbärande	våtmarkerna	i	Natura	2000-områdena	som	inte	betas	består	av	
skogsbevuxen	myr	och	dessa	sumpkärr	domineras	av	tall	och	då	ofta	med	blåtåtel	i	fältskiktet	
eller	älväxing	där	det	är	något	torrare.	I	Bojsvätar	finns	dock	smärre	områden	som	klassats	som	
trädklädda	och	videbevuxna	rikkärr.	I	viss	utsträckning	handlar	det	också	om	tidigare	öppna	
kärr	som	vuxit	igen	till	följd	av	utdikning.	Dessa	domineras	ofta	också	av	blåtåtel	men	har	högre	
bonitet	och	är	slutnare.	Merparten	av	de	aktuella	tallmiljöerna	ingår	i	det	som	definieras	som	
kalktallskogar	och	där	det	också	finns	ett	separat	åtgärdsprogram	framtaget	(Nitare	2009).	
Kärrmiljöerna	är	naturligt	näringsfattiga	med	högt	pH,	höga	halter	av	kalcium	samt	rörligt	
markvatten	förekommer	i	varierande	omfattning	beroende	på	exempelvis	torvlagrets	tjocklek.	
Särskilt	i	Hejnum-Kallgate	förekommer	sumpkärren	(kalktallskogarna)	i	en	mosaik	tillsammans	
med	rikkärr	(figur	9).	Det	är	miljöer	med	mycket	lång	kontinuitet	och	inte	sällan	en	rik	flora	av	
kärlväxter	och	mossor	vars	artsammansättning	kan	påminna	om	rikkärrets	beroende	på	hur	tät	
skogen	är	och	hur	långt	igenväxningen	gått.	I	mer	skogliga	situationer	kan	karaktäristiska	arter	
som	guckusko	och	skogsnycklar	dyka	upp	samt	bland	mossorna	spjutmossa	och	pösmossa.	Både	
sumpkärren	och	sumpskogen	har	betydelse	för	landsnäckor.	
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Figur 9. Sumpkärr med gles tallskog är typisk för våtmarkerna inom Hejnum-Kallgate. 
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Beskrivning av arter 
I	huvudsak	baseras	beskrivningarna	på	Naturvårdsverkets	vägledningar	för	svenska	arter	i	
habitadirektivets	bilaga	2	(Naturvårdsverket	2011e-g)	och	fågeldirektivet	(Naturvårdsverket	
2003),	Naturvårdsverkets	åtgärdsprogram	för	hotade	arter	(Eliasson	2008)	samt	
bevarandeplanerna	för	aktuella	Natura	2000-områden	(Länsstyrelsen	Gotlands	län	2005a-c).	
Om	ytterligare	litteratur	använts	framgår	det	under	varje	separat	stycke.	

	
Figur 10. Väddnätfjäril, smalgrynsnäcka och guckusko är tre utpekade arterna i Natura 2000-områdena. 

Smalgrynsnäcka, Vertigo angustior (1014) 

Smalgrynsträckan	listas	i	art-	och	habitatdirektivets	bilaga	2	och	är	inte	en	prioriterad	art.	Arten	
är	upptagen	i	Natura	2000-området	Kallgatburg.	För	arten	finns	en	särskilt	vägledning	
framtagen	av	Naturvårdsverket	(Naturvårdsverket	2011f)	där	den	samlade	bedömningen	är	att	
arten	har	dålig	gynnsam	bevarandestatus	men	att	trenden	varken	minskar	eller	ökar.	Arten	
betecknas	som	livskraftig	(LC)	enligt	den	nu	gällande	rödlistan	(Artdatabanken	2015)	vilket	
också	var	fallet	vid	den	föregående	rödlistan	(Artdatabanken	2010).		

Smalgrynsnäcka	förekommer	i	ett	brett	spektrum	av	miljöer.	Samtidigt	är	smalgrynsnäckan	
mycket	specifik	när	det	gäller	valet	av	mikrohabitat	där	det	gäller	att	hitta	rätt	fuktighet	och	rätt	
struktur	på	förnan.	Smalgrynsnäckan	är	kalkgynnad	vilket	särskilt	märks	på	de	relativt	fåtaliga	
inlandslokalerna.		
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Smalgrynsnäckan	förekommer	i	flera	olika	typer	av	skog	där	glesa,	askdominerade	lövkärr	
föredras,	men	arten	förekommer	även	i	relativt	torr	skog.	Arten	förekommer	även	i	kalkrika	
betesmarker	med	svagt	till	måttligt	betestryck	men	om	betestrycket	blir	för	hårt	försvinner	den.	
På	Öland	och	Gotland	förekommer	arten	vida	spritt	i	alvarmiljö.	I	kalkrika	områden	kan	
smalgrynsnäckan	även	finnas	i	strandnära	miljöer,	till	exempel	på	betade	havsstrandängar	eller	i	
anslutning	till	kustnära	dynvåtmarker.	En	annan	viktig	miljö	är	rikkärr	och	kalkfuktängar	och	
dessa	naturtyper	är	de	relevanta	för	Kallgatburg.	

Mikrohabitatet	är	viktigt	och	smalgrynsnäckan	förekommer	främst	i	lucker,	något	fuktig	förna.	
Den	är	starkt	beroende	av	stabila	förhållanden	i	markens	förnaskikt	och	klarar	inte	
översvämningar,	däremot	kortvarig	översköljning	och	viss	saltpåverkan	(havsvatten	som	
sprayar	över	lokalerna).	Under	torrare	perioder	söker	den	sig	ner	en	liten	bit	i	marken	och	
uppehåller	sig	i	det	översta	jordlagret.	Under	torrtider	finner	man	arten	ofta	i	basen	av	tuvor.	

Väddnätfjäril, Euphydryas aurinia (1065) 

	
Figur 11. Väddnätfjäril, hona. 

Väddnätfjäril	listas	i	art-	och	habitatdirektivets	bilaga	2	och	är	inte	en	prioriterad	art.	Arten	är	
upptagen	i	Natura	2000-områdena	Hejnum-Kallgate	och	Kallgatburg.	För	arten	finns	en	särskild	
vägledning	framtagen	(Naturvårdsverket	2011g)	där	den	samlade	bedömningen	är	att	arten	har	
dålig	gynnsam	bevarandestatus	för	boreal	region	(gynnsam	bevarandestatus	inom	kontinental	
region)	och	att	trenden	pekar	på	en	försämring	för	arten.	Arten	betecknas	som	sårbar	(VU)	
enligt	den	nu	gällande	rödlistan	(Artdatabanken	2015)	vilket	också	var	fallet	vid	den	föregående	
rödlistan	(Artdatabanken	2010).	För	väddnätfjäril	finns	också	ett	särskilt	åtgärdsprogram	
framtaget	av	Naturvårdsverket	där	mycket	av	artens	ekologi,	hotbild	och	utbredning	framgår	
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(Eliasson	2008).	Eftersom	väddnätfjäril	förekommer	inom	det	planerade	täktområdet	har	en	
särskild	artskyddsutredning	tagits	fram	som	baseras	på	omfattande	litteratur-	och	fältstudier	
(Askling	et.	al.	2017).	Av	den	anledningen	hänvisas	till	den	för	djupare	kunskap	om	artens	
ekologi,	hotbild	och	utbredning	i	närområdet.	I	denna	rapport	beskrivs	arten	mer	övergripande	
och	med	utgångspunkt	utifrån	indirekt	hydrologisk	påverkan	på	Natura	2000-områden.	

Väddnätfjäril	utnyttjar	endast	ängsvädd	för	äggläggning	och	larverna	lever	i	särskilda	spånader	
som	larverna	spinner.	Fjärilarnas	flygperiod	infaller	mellan	sista	veckan	i	maj	och	första	veckan	i	
juli.	Arten	är	relativt	lokaltrogen	och	förflyttar	sig	som	regel	endast	inom	ett	sammanhängande	
gynnsamt	habitat.	Cirka	3-5%	av	de	vuxna	individerna	flyttar	längre	sträckor	(Askling	et.	al.	
2017).	Väddnätfjärilen	är	en	fukt-	och	värmekrävande	art	och	på	Gotland	är	den	i	huvudsak	
knuten	till	tre	olika	naturtyper;	blekevätar,	kalkfuktängar	och	rikkärr	där	det	växer	mycket	
ängsvädd.	Arten	lever	i	så	kallade	metapopulationer1	som	hänger	samman	genom	ett	utbyte	av	
de	långflyttande	individerna.		

Väddnätfjäril	har	gått	starkt	tillbaka	i	hela	Europas	låglandsområden	och	Sverige	är	inget	
undantag	där.	Mycket	av	tillbakagången	kan	förklaras	av	att	tidigare	hävdade	marker	vuxit	igen	
eller	planterats.	

Guckusko, Cypripedium calceolus (1902) 

Guckusko	är	en	orkidé	och	listas	i	art-	och	habitatdirektivets	bilaga	2	och	är	inte	en	prioriterad	
art.	Arten	är	upptagen	i	Natura	2000-området	Hejnum-Kallgate.	För	arten	finns	en	särskilt	
vägledning	framtagen	av	Naturvårdsverket	(Naturvårdsverket	2011e)	där	den	samlade	
bedömningen	är	att	arten	har	gynnsam	bevarandestatus	och	att	trenden	är	stabil.	Arten	
betecknas	som	livskraftig	(LC)	enligt	den	nu	gällande	rödlistan	(Artdatabanken	2015)	vilket	
också	var	fallet	vid	den	föregående	rödlistan	(Artdatabanken	2010).	

Guckusko	förekommer	nästan	enbart	i	områden	med	hög	kalkhalt	i	marken.	Arten	växer	helst	
halvöppet	på	mark	med	god	näringstillgång.	Guckusko	är	påträffad	i	flera	olika	skogstyper,	
främst	olika	typer	av	kalkrika	skogar	med	översilning	eller	rörligt	marknära	vatten,	i	norr	främst	
granskog	med	större	eller	mindre	inblandning	av	lövträd,	söderut	oftare	mer	ädellövdominerad	
skog	och	även	i	kalkrika	kärr.	

Guckusko	kan	finnas	länge	i	fröbank	men	för	att	den	unga	plantan	ska	överleva	är	den	helt	
beroende	av	att	mykorrhizasvamp	finns	tillgänglig.	Först	när	plantan	blir	äldre	minskar	behovet	
av	svampen	(Kull	1999).	Plantan	växer	till	genom	kloner	och	kan	bli	mycket	gammal,	över	100	
år,	om	förhållandena	är	de	rätta.	Arten	tar	också	lång	tid	på	sig	för	att	börja	blomma,	normalt	6-
10	år	(Kull	1999).	För	överlevnaden	är	vegetativ	förökning	genom	kloner	den	allra	viktigaste	
och	sexuell	förökning	svarar	normalt	för	endast	0,5%	av	rekryteringen	av	nya	plantor.	Blomman	
pollineras	av	sandbin	som	fångas	in	i	en	snillrik	konstruktion	i	blomman.	Trots	att	arten	har	
bland	de	största	fröna	av	Europas	orkidéer	så	är	den	vindspridd	och	antas	kunna	sprida	sig	upp	
till	1000	m	(Kull	1999,	Naturvårdsverket	2011e).	En	blomma	producerar	mellan	6000-17000	
frön	(Kull	1997)	men	det	tycks	inte	vara	varken	pollineringen	eller	fröproduktionen	som	är	
begränsande	för	etableringen	av	nya	individer	utan	möjligheterna	för	fröna	att	gro.	
Mikrohabitatet	för	etablering	ska	vara	glest	bevuxet	med	mossor	och	vara	fuktigt	(Kull	2008).	

Sammantaget	kan	konstateras	att	redan	etablerade	individer	är	rätt	motståndskraftiga	mot	
mindre	förändringar	av	livsmiljön	men	kan	dö	ut	om	det	blir	alltför	skuggigt	och	för	höga	
näringsnivåer	vilket	gör	att	konkurrensstarka	växter	tar	över.	För	nyetablering	är	
mikrohabitatet	mycket	viktigt	där	det	behöver	finnas	fuktiga	blottor	och	tillgång	till	

																																								 																					
1 Metapopulation är ett ekologiskt begrepp för system av lokala populationer av samma art som är rumsligt åtskilda. De lokala 
populationerna kan vara så små att de löper en viss risk att dö ut, men de lokala utdöendena kompenseras av att nya lokala 
populationer uppstår genom kolonisationer. På så vis kan metapopulationen överleva på lång sikt. 
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mykorrhizasvamp.	Som	tidigare	konstaterats	är	högt	pH	och	hög	halt	av	kalcium	i	vattnet	av	stor	
betydelse	för	både	vuxna	och	unga	individer.	

Trana, Grus grus (A127) 

Tranas	listas	i	fågeldirektivet.	Arten	är	upptagen	i	Natura	2000-området	Hejnum-Kallgate.	För	
arten	finns	en	särskilt	vägledning	framtagen	av	Naturvårdsverket	(Naturvårdsverket	2003).	
Arten	betecknas	som	livskraftig	(LC)	enligt	den	nu	gällande	rödlistan	(Artdatabanken	2015)	
vilket	också	var	fallet	vid	den	föregående	rödlistan	(Artdatabanken	2010).	

Tranan	häckar	på	sanka	sjö-	eller	havsstränder,	på	våta	myrmarker,	på	vattensjuka	hyggen	
omgärdade	av	sumpskog,	vid	större	slättsjöar,	i	öppna	kärr,	i	sänkta	sjöar	och	andra	större	eller	
mindre	våtmarker.	Gemensamt	för	de	olika	habitaten	är	att	tranorna	placerar	boet	
svåråtkomligt	för	marklevande	rovdjur,	gärna	på	en	plats	som	är	omgärdad	av	vatten	eller	där	
det	är	mycket	sankt.	Under	häckningstid	lever	tranorna	av	rötter,	skott	och	andra	vegetabilier	
samt	insekter,	blötdjur,	grodor,	småfisk	med	mer.	Under	häckningen	rör	sig	paret	normalt	inom	
ett	område	i	storleksordningen	1	km2.	

Populationen	har	ökat	kraftigt	i	Sverige	under	de	senaste	decennierna	och	för	närvarande	finns	
ingen	hotbild	i	landet.	

	

5 Bedömningsgrunder för miljökonsekvensbedömning 

Lagstiftning kring Natura 2000 
Sverige	omfattas	av	EU-lagstiftningen	kring	Natura	2000	som	är	tänkt	att	bilda	ett	nätverk	av	
skyddade	områden	i	Europa	med	syftet	att	bibehålla	arter	och	naturtyper.	Natura	2000	bygger	
på	de	bindande	direktiven	fågeldirektivet	och	habitatdirektivet.	EU-direktiv,	som	är	namnet	för	
lagar	inom	EU,	ska	omsättas	i	den	nationella	lagstiftningen.	Det	har	gjorts	i	Sverige	genom	
miljöbalken	med	krav	på	bland	annat	tillståndsprövning	enligt	svensk	rätt.	Lagändringen	
innebar	att	en	tillståndsplikt	infördes	i	7	kap	28	a	§	miljöbalken.	Tillstånd	krävs	för	att	bedriva	
verksamheter	och	vidta	åtgärder	som	på	ett	betydande	sätt	kan	påverka	miljön	i	sådana	
områden	som	har	förtecknats	med	stöd	av	7	kap	27	§	miljöbalken.	Alla	av	regeringen	beslutade	
Natura	2000-områden	har	från	och	med	1	juli	2001	status	av	riksintresse.	Det	är	länsstyrelserna	
som	har	ansvaret	att	peka	ut	vilka	habitat	och	arter	som	omfattas	för	varje	Natura	2000-område	
enligt	7	kap	27	§	miljöbalken.	Det	görs	genom	de	bevarandeplaner	som	tas	fram	för	respektive	
Natura	2000-område.	Här	listas	inte	bara	habitat	och	arter	utan	även	bevarandemål,	
bevarandestatus	och	sådana	uppgifter	i	beskrivningarna	som	ska	kunna	användas	vid	en	
eventuell	tillståndsprövning.	

Vid	tillståndsgivning	är	det	antingen	7	kap	28b	§	eller	29	§	i	miljöbalken	som	gäller.	28b	§	säger	
att	tillstånd	kan	medges	om	en	verksamhet	inte	skadar	de	livsmiljöer	som	ska	skyddas	och	att	de	
arter	som	ska	skyddas	inte	utsätts	för	en	störning	på	ett	betydande	sätt.	Vad	som	är	skada	och	
betydande	störning	är	här	centrala	begrepp	och	för	att	kunna	ta	ställning	till	en	eventuell	skada	
eller	störning	krävs	att	förutsättningarna	för	gynnsam	bevarandestatus	inte	påverkas	negativt	
av	en	verksamhet.	29	§	handlar	om	att	tillstånd	kan	medges	även	om	en	verksamhet	skadar	eller	
stör	men	för	det	krävs	att	ett	antal	villkor	uppfylls.	Prövningen	är	också	annorlunda	och	kräver	
en	regeringsprövning	vilket	är	en	mycket	mer	omfattande	process.	

Begreppet gynnsam bevarandestatus 
Det	viktigaste	begreppet	i	Natura	2000	är	”gynnsam	bevarandestatus”.	EU:	s	medlemsstater	är	
skyldiga	att	se	till	att	gynnsam	bevarandestatus	bibehålls	–	eller	i	de	fall	gynnsam	
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bevarandestatus	inte	har	nåtts	att	den	återställs	för	Natura	2000-arterna	och	naturtyperna.	
Begreppet	gynnsam	bevarandestatus	finns	definierat	för	både	naturtyper	(livsmiljöer)	och	arter.	

Med	bevarandestatus	för	en	livsmiljö	avses	summan	av	de	faktorer	som	påverkar	en	livsmiljö	
och	dess	typiska	arter	och	som	på	lång	sikt	kan	påverka	dess	naturliga	utbredning,	struktur	och	
funktion	samt	de	typiska	arternas	överlevnad	på	lång	sikt.	En	livsmiljös	bevarandestatus	är	
gynnsam	när:	

1. …dess	naturliga	eller	hävdbetingade	utbredningsområde	och	de	ytor	den	täcker	inom	
detta	område	är	stabila	eller	ökande,	

2. …den	särskilda	struktur	och	de	särskilda	funktioner	som	är	nödvändiga	för	att	den	skall	
kunna	bibehållas	på	lång	sikt	finns	och	sannolikt	kommer	att	finnas	under	en	
överskådlig	framtid,	och	

3. …bevarandestatusen	hos	dess	typiska	arter	är	gynnsam.	

För	varje	Natura	2000-område	kan	ovanstående	begrepp	om	gynnsam	bevarandestatus	brytas	
ner	i	följande	kriterier.	För	naturtyper	(livsmiljöer)	gäller:	

1. Arealen	av	naturtypen	i	området	

2. De	särskilda	strukturer	eller	funktioner	som	där	är	nödvändiga	

3. Bevarandestatusen	hos	de	typiska	arterna	

Motsvarande	för	arter	är	att	med	bevarandestatus	för	en	art	avses	summan	av	de	faktorer	som	
påverkar	den	berörda	arten	och	som	på	lång	sikt	kan	påverka	den	naturliga	utbredningen	och	
mängden	hos	dess	populationer.	En	arts	bevarandestatus	är	gynnsam	när:	

1. …uppgifter	om	den	berörda	artens	populationsutveckling	visar	att	arten	på	lång	sikt	
kommer	att	förbli	en	livskraftig	del	av	sin	livsmiljö,	

2. …artens	naturliga	eller	hävdbetingade	utbredningsområde	varken	minskar	eller	
sannolikt	kommer	att	minska	inom	en	överskådlig	framtid,	och	

3. …det	finns	och	sannolikt	kommer	att	fortsätta	att	finnas	en	tillräckligt	stor	livsmiljö	för	
att	artens	populationer	skall	bibehållas	på	lång	sikt.	

För	bedömningen	av	arter	på	objektsnivå	är	följande	aktuellt:	

1. Populationen	i	området	

2. Areal	av	artens	livsmiljö	

För	att	bena	ut	vad	som	menas	med	ovanstående	kriterier	har	Naturvårdsverkets	tagit	fram	en	
handbok	med	allmänna	råd	som	nyligen	uppdaterats	i	ny	version	(Naturvårdsverket	2017).	

Med	kriteriet	areal	menas	både	den	areal	som	en	naturtyp	eller	en	arts	livsmiljö	har	inom	ett	
Natura	2000-område	samt	den	mer	storskaliga	utbredningen	som	en	art	eller	naturtyp	har	i	
landet	eller	regionen	(biogeografisk	nivå).	Kriteriet	är	i	första	hand	ett	kvantitativt	mått	som	tar	
hänsyn	till	att	utbredningsområdet	inte	minskar	(på	biogeografisk	nivå)	och	att	arealen	är	
tillräcklig	på	en	mer	lokal	skala.	På	den	lokala	skalan	kan	areal	både	inom	och	utanför	ett	Natura	
2000-område	beaktas.	Det	viktiga	i	att	ta	ställning	till	är	vilka	arealer	som	krävs	för	att	
livskraftiga	populationer	ska	kunna	fortleva.	Med	livskraftiga	populationer	menas	att	
utdöenderisken	ska	var	liten	under	en	överskådlig	tid,	det	vill	säga	att	en	art	med	90-95%	
sannolikhet	ska	överleva	åtminstone	100	år	framåt	i	tiden.	För	att	ta	ställning	till	den	frågan	görs	
ofta	sårbarhetsanalyser	där	utdöenderisken	analyseras.	

Med	kriteriet	struktur	menas	de	synliga	strukturer	som	är	en	förutsättning	för	en	naturtyp.	Det	
kan	vara	förekomst	av	gamla	träd,	död	ved	eller	lekbottnar	med	en	viss	kornstorlek.	Funktioner,	
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som	också	ingår	i	kriteriet	för	strukturer	och	funktioner,	pekar	på	de	processer	som	också	är	en	
förutsättning	för	en	naturtyp,	till	exempel	att	det	är	fuktigt,	betas	eller	översvämmas.	

Bevarandestatus	för	kriteriet	om	typiska	arter	innebär	att	en	bedömning	ska	göras	av	de	arter	
som	pekats	ut	som	typiska	för	en	naturtyp.	Typiska	arter	är	sådana	som	valts	ut	för	naturtypen	
och	som	säger	något	om	bevarandestatusen	samt	att	de	är	lätta	att	följa	upp.	De	kan	vara	
angivna	i	bevarandeplanerna	eller	i	särskilda	vägledningar	som	Naturvårdsverket	tagit	fram.	En	
viktig	aspekt	när	det	gäller	bedömningen	av	typiska	arter	är	att	de	ska	bedömas	samlat,	det	vill	
säga	att	om	en	typisk	art	riskerar	att	minska	men	övriga	arter	påverkas	positivt	är	
helhetsbedömningen	ändå	positiv.	

För	utpekade	Natura	2000-arter	gäller	kriterierna	population	och	areal	av	livsmiljö.	I	
bedömning	av	kriteriet	population	är	populationsutvecklingen	i	fokus.	Populationsutvecklingen	
kan	bedömas	genom	exempelvis	förändringar	i	populationsstorlek,	åldersstruktur,	
könsfördelning	eller	överlevnadsgrad.	Vad	som	är	lämpligt	beror	på	typen	av	påverkan	och	
vilken	art	det	handlar	om.	Bedömningen	av	kriteriet	för	areal	livsmiljö	är	densamma	som	för	
naturtyper,	det	vill	säga	att	bedömningen	ska	inkludera	biogeografisk	nivå	vad	gäller	
utbredningsområdet	för	arten	och	den	lokala	skalan	där	arealen	livsmiljö	som	krävs	för	att	
bibehålla	eller	återställa	en	livskraftig	population	ska	ingå.	En	viktig	aspekt	är	att	det	är	artens	
behov	av	livsmiljö	under	hela	livscykeln	som	ska	bedömas.	Platser	för	föryngring	kan	skilja	sig	
från	födosöksmiljöer	och	det	kan	råda	årstidsskillnader	i	hur	en	art	utnyttjar	landskapet.	

Bedömningsgrunder 
Inom	naturmiljöområdet	saknas	fastställda	metoder	för	konsekvensbedömningar	och	det	är	
vanligt	att	konsekvenser	redovisas	som	mer	eller	mindre	väl	underbyggda	ställningstaganden.	
Det	finns	dock	en	del	praxis	som	har	utvecklats	och	denna	utredning	stödjer	sig	på	den.	
Ambitionen	med	denna	utredning	har	därför	varit	att	använda	den	praxis	som	finns	och	i	så	stor	
utsträckning	som	möjligt	bedöma	konsekvenser	i	både	kvalitativa	ordalag	och	i	kvantitativa	
förändringar.	Utgångspunkt	har	tagits	i	de	riktlinjer	som	arbetats	fram	om	
konsekvensbedömning	av	biologisk	mångfald	i	samband	med	konventionen	om	biologisk	
mångfald.	En	svensk	tolkning	av	denna	finns	utgiven	av	MKB-centrum	vid	SLU	(MKB-centrum	
2007).	Konsekvensbedömningen	har	utförts	i	tre	steg	och	följer	i	huvudsak	den	metod	som	
arbetats	fram	av	VTI	(Antonsson	et	al.	2003).	

I	det	första	steget	sker	ett	urval	av	vad	som	ska	konsekvensbedömas.	Här	väljs	de	arter	och	
naturtyper	ut	som	är	relevanta	för	den	typ	av	den	påverkan	verksamheten	kan	medföra.	Denna	
avgränsning	omfattar	i	huvudsak	kapitel	3.	Den	miljöaspekt	som	behandlas	i	denna	utredning	
tar	upp	den	indirekta	påverkan	som	kan	ske	på	grund	av	ändrade	grundvattennivåer	och	
ytvattenflöden	vid	en	utökning	av	File	hajdar-täkten.		

I	det	andra	steget	klarläggs	orsakssambanden	mellan	påverkan	och	effekt	och	av	det	följer	också	
hur	effekten	ska	kunna	mätas	för	att	det	ska	vara	möjligt	att	bedöma	gynnsam	bevarandestatus.	
Ett	ledord	är	att	en	effekt	ska	kunna	beskrivas	objektivt	och	helst	kvantitativt.	I	kapitel	6	om	
ekohydrologi	förklaras	orsakssamband	och	ytterligare	avgränsningar	av	hur	effekten	mäts	görs	i	
kapitel	7.		

I	det	tredje	steget	beaktas	vilka	konsekvenser	effekten	(tillståndsförändringen)	får	på	gynnsam	
bevarandestatus	för	arter	och	naturtyper.	Denna	ska	förhålla	sig	till	vad	som	kan	ge	skada	för	
livsmiljöer	eller	betydande	störning	för	arter	och	naturtyper.	Gränsen	för	detta	är	en	mycket	
viktig	del	av	bedömningsgrunderna.	Till	att	börja	med	är	en	konsekvens	en	värderande	
bedömning	som	aldrig	kan	göras	helt	objektiv.	Av	den	anledningen	är	det	viktigt	att	redovisa	på	
vilka	grunder	en	konsekvens	har	motiverats.	En	vanlig	kritik	vid	konsekvensbeskrivningar	för	
naturmiljö	är	att	effekter	inte	kvantifieras,	se	exempelvis	CBM-rapporten	”Hur	behandlas	
biologisk	mångfald	i	MKB?”	(de	Jong	et	al.	2004).	Callunas	ambition	har	varit	att	kvantifiera	och	
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prognostisera	effekterna	av	förändrad	hydrologi.	Det	har	gjorts	med	flera	verktyg,	bland	annat	
rumsliga	analyser	i	GIS	och	en	uppdelning	av	naturtyper	i	vegetationstyper	som	ekologiskt	
svarar	enhetligt	mot	en	viss	hydrologisk	förändring.	

Den	svåraste	frågan	att	besvara	vid	konsekvensbedömningen	är	om	påverkan	ger	skada	
och/eller	betydande	störning.	Ingångsvärdet	i	den	bedömningen	är	om	naturtypen	eller	arten	
har	gynnsam	bevarandestatus	i	nuläget.	Om	bevarandestatusen	är	dålig	eller	otillfredställande	
kan	exempelvis	en	liten	minskning	av	areal	innebära	skada	även	vid	små	negativa	förändringar.	I	
fall	där	gynnsam	bevarandestatus	råder	behöver	hänsyn	tas	till	de	tröskelvärden	där	gynnsam	
bevarandestatus	riskerar	att	förändras	negativt.	För	arter	och	naturtyper	tillämpas	
prognostiserade	förändringar	av	arealen	habitat	samt	kvalitetsförändringar.	Detta	uttrycks	som	
att	det	finns	risk	för	att	areal-,	kvalitets-	eller	populationsförändringar	kan	ske	till	följd	av	
förändrad	hydrologi,	men	det	betyder	å	andra	sidan	inte	att	de	nödvändigtvis	kommer	att	ske.	
För	att	en	förändring	verkligen	ska	komma	till	stånd	krävs	att	påverkan	gäller	en	begränsande	
faktor.	Det	är	ett	mycket	omfattande	arbete	att	kartlägga	vad	det	är	som	begränsar	befintliga	
populationer	och	naturtyper	kring	File	hajdar-täkten	och	därför	är	det	lämpligare	att	tala	i	
termer	av	att	det	finns	ej	risk	för	förändringar,	snarare	än	att	de	kommer	att	ske.	Exempelvis	är	
populationsförändringar	komplicerade	och	kan	bero	av	en	mängd	faktorer	såsom	förändringar	
av	mellanartskonkurrens,	andra	omvärldsfaktorer,	predatorer,	parasiter	etc.	

I	huvudsak	har	potentiella	populations-	eller	arealförändringar	av	naturtyper	på	under	5%	
bedömts	som	liten	eller	negligerbar	konsekvens	i	de	fall	gynnsam	bevarandestatus	råder.	Denna	
gräns	är	satt	utifrån	perspektivet	att	den	ligger	långt	under	vad	som	kan	förväntas	i	naturliga	
svängningar	inom	populationer	och	utbredning	av	naturtyper.	En	förändring	på	mellan	5-15%	
innebär	däremot	att	det	finns	en	risk	för	skada	eller	störning.	Om	förändringen	är	minst	15%	
betraktas	det	som	en	skada.	Denna	gräns	tar	stöd	i	tillämpningen	för	rödlistekriterierna	
(Artdatabanken	2015)	där	kriteriet	om	populationsminskning	inom	tidsfönstret	10	år	eller	3	
generationer	(beror	på	vilket	av	tidsspannen	som	är	längst)	uppgår	till	minst	15%	för	klassning	
till	nära	hotad	(NT).	

Om	gynnsam	bevarandestatus	inte	råder	tillämpas	en	hårdare	bedömning	där	areal	naturtyp	
eller	populationsminskning	får	vara	maximalt	en	procent	för	att	inte	risk	för	skada	ska	kunna	
uppstå.	Förändringar	under	en	procent	betraktas	som	negligerbara.	Detta	är	en	mycket	sträng	
och	konservativ	hållning	och	ligger	långt	under	de	naturliga	svängningar	som	populationer	
normalt	har	men	tanken	är	att	gränsvärdet	ska	ligga	så	lågt	att	det	otvivelaktigt	inte	ska	orsaka	
ett	negativt	”brus”	vid	normala	populationssvängningar.	 	
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6 Ekohydrologi 
Ekohydrologi	är	ett	ganska	nytt	begrepp	och	som	innefattar	tvärvetenskaplig	forskning	mellan	
geohydrologi	och	ekologi,	det	vill	säga	de	samverkande	faktorerna	kring	vattenstånd,	
vattenflöden	och	vattnets	kemiska	innehåll	och	hur	de	påverkar	sammansättningen	av	växt-	och	
djurarter.	Området	har	uppmärksammats	mycket	i	samband	med	både	naturvårds-	och	
exploateringssammanhang	till	exempel	vid	konsekvensbedömningar,	återställande	av	
våtmarker	och	rent	bevarande.	En	hel	del	arbeten	har	gjorts	internationellt	under	några	
årtionden	och	i	Werner	&	Collinder	(2011)	och	Thorsbrink	et	al.	(2016)	finns	
sammanställningar,	översikter	och	referenser.	Under	de	senaste	åren	har	också	området	
uppmärksammats	i	Sverige,	bland	annat	inom	ramen	för	SGU:s	arbete	med	
grundvattenberoende	ekosystem	(Werner	&	Collinder	2011,	2014,	2015,	Thorsbrink	et	al.	
2016).	Förståelsen	för	orsak	och	verkan	är	mycket	betydelsefull	oavsett	om	det	gäller	
restaurering	eller	exploatering	och	därför	ges	här	en	mer	utförlig	bakgrund	till	vad	som	är	
viktigt	för	de	ekosystem	som	ska	konsekvensbedömas.	Mycket	av	bakgrunden	fokuserar	på	de	
olika	Natura	2000-naturtyperna	eller	snarare	vegetationstyperna	som	helhet	eftersom	de	bildar	
basen	även	för	de	utpekade	arterna.	

Detta	kapitel	syftar	därmed	till	att	ge	vilka	ekologiska	faktorer	som	är	viktiga	ur	ett	hydrologiskt	
perspektiv	för	de	habitat	och	arter	som	ska	konsekvensbedömas	(se	kap	3	för	urval)	och	är	inte	
en	heltäckande	redovisning	och	genomgång	av	våtmarksekologi.	För	mer	heltäckande	litteratur	
om	våtmarker	och	våtmarksekologi	hänvisas	till	Sjörs	(1967),	Löfroth	(1991),	Gustafsson	&	
Ahlén	(1996)	och	Rydin	et	al.	(1999).	

Vegetationens koppling till vattenregim 

Vattenstånd och vegetationszonering 

Det	är	väl	känt	att	den	viktigaste	faktorn	för	våtmarker	är	hydrologin.	Förekomsten	av	vatten	i	
den	biologiskt	aktiva	zonen	där	rotsystem,	mossor,	svampar	och	den	lägre	faunan	uppehåller	sig	
är	väldigt	styrande	för	konkurrensförhållanden,	överlevnaden	och	reproduktionen.	
Vattentäckning	innebär	att	luftens	syre	inte	blir	lika	tillgängligt	för	rötterna	och	kräver	särskilda	
anpassningar	hos	de	kärlväxter	som	ska	leva	där.	Typiskt	för	kärlväxter	i	våtmarker	är	
exempelvis	att	de	har	aerenkym	(luftgenomsläppande	vävnad)	som	hjälper	till	att	föra	ner	syre	
till	rotsystemet	som	i	sin	tur	kräver	cellandning	för	att	kunna	utföra	sina	uppgifter.	Vissa	växter	
(och	djur)	klarar	av	permanent	dränkning,	andra	klarar	av	viss	dränkning	till	de	arter	som	inte	
klarar	dränkning	alls.	

Vattenfluktuationer	är	en	form	av	återkommande	störning	och	denna	störning	med	varierande	
vattenstånd	är	den	i	särklass	största	enskilt	strukturerande	faktorn	för	i	princip	alla	typer	av	
våtmarker	(Keddy	2000).	På	Gotländska	myrar	och	sjöstränder	skapar	översvämningar	
förutsättningar	för	en	zonering	av	vegetation	så	att	olika	vegetationsbälten	med	olika	
artinnehåll	bildas	(figur	12).	Övergången	mellan	zonerna	kan	vara	diffus	på	nära	håll	men	på	
avstånd	är	de	oftast	tydliga.	Växtarter	har	olika	tolerans	mot	störningar	som	översvämning	och	
torrläggning,	vilket	innebär	att	arterna	förekommer	på	den	höjdnivå	som	bäst	motsvarar	deras	
tolerans	mot	dränkning	och	torrläggning.	Det	är	dock	inte	enbart	antalet	översvämningsdagar	
per	år	som	har	betydelse,	utan	också	tidpunkten	för	när	översvämningen	inträffar.	Generellt	kan	
man	säga	att	det	är	dränkningsvaraktigheten	under	vegetationsperioden	som	har	betydelse.	

Zoneringen	i	en	gotländsk	naturlig	blöt	myr	eller	sjöstrand	ser	generellt	ut	så	att	där	det	är	som	
blötast	finns	agbälten	men	agen	kan	ersättas	av	bladvass	om	näringsnivåerna	är	högre	(figur	
12).	Agen	är	den	enda	vegetationstypen	som	finns	nedanför	medelvattennivån,	det	vill	säga	i	den	
del	av	stränder	som	kallas	vattenstranden.	När	det	grundar	upp	kommer	landstranden	(ovan	
medelvattenståndet)	och	där	minskar	konkurrenskraften	hos	ag	och	istället	ökar	
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förutsättningarna	för	andra	vegetationstyper.	Den	första	zonen	efter	agmyren	brukar	upptas	av	
knappag	och	sedan	följer	axag	och	kalkfuktäng	(om	bete	förekommer)	eller	
blåtåtelfuktäng/sumpskog	(vid	igenväxning).	Vid	näringsfattiga	förhållanden	dominerar	
tallsumpskog	med	blåtåtelfuktäng	medan	lövsumpskog	uppkommer	vid	högre	näringsnivåer.	

 

Figur 12. Ovan, typisk vegetationszonering för gotländska myrar (Illustration Judith Askling), nedan en bild på 
vegetationszoneringen från en av terasserna med våtmarker i sluttningarna av Hejnum hällar, strax ovanför 
Kallgatburg. I förgrunden kalkfuktäng, sedan knappagkärr och i lågpunkten agmyr. 
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Den	ovan	beskrivna	zoneringen	är	typisk	för	mer	grundvattenbaserade	ekosystem	där	
grundvattnets	vattenstånd	under	året	har	stor	betydelse.	Bredden	på	de	olika	zonerna	är	i	
grunden	topografiskt	betingad	där	lågpunkterna	är	blötast.	Gotland	utmärker	sig	genom	att	vara	
topografiskt	flackt	och	därför	kan	bredden	på	zonerna	vara	stor	trots	att	det	är	mycket	små	
skillnader	i	vattenstånd	som	avgör	vilken	typ	av	vegetation	som	bildas.	

En	annan	faktor	som	är	mycket	viktig	när	det	gäller	vattenregim	är	tillrinningen.	Den	kan	vara	
uppenbar	genom	förekomsten	av	källor	eller	vattendrag	men	för	det	aktuella	området	är	
tillrinningen	av	mer	diffus	karaktär	och	sker	ofta	brett	över	landskapet,	inte	sällan	genom	de	
strandvallar	som	bildades	i	tidigare	stadier	av	Östersjön	efter	istiden	(se	vidare	i	kapitel	7).	
Tillrinningen	gör	att	flera	vegetationstyper	kan	”klättra”	högre	upp	rent	topografiskt	än	vad	en	
rent	grundvattenbaserad	vattenregim	skulle	medge.	Tillrinningen	kan	också	ge	upphov	till	helt	
egna	vegetationstyper	vilket	vi	återkommer	till	senare	i	kapitlet.	Oavsett	om	det	är	
grundvattennivån	eller	grundvattennivån	i	kombination	med	tillrinning	så	är	varaktigheten	av	
dränkning	samt	upptorkning	mycket	avgörande	för	de	olika	vegetationstyperna	och	därför	görs	
en	genomgång	av	kritiska	nivåer	för	varje	vegetationstyp	nedan.	Viktiga	faktorer	i	
vattenregimen	har	visat	sig	vara	dränkningsvaraktighet,	årsamplitud	och	lägsta	vattenstånd	
under	sommaren	och	vintern.	

Agmyr 

Agmyren	är	starkt	kopplad	till	den	dominerande	arten	ag	och	dess	ekologi	är	därför	avgörande	
för	hela	vegetationstypen.	Eftersom	agmyren	är	en	prioriterad	och	sällsynt	naturtyp	inom	EU	
har	en	hel	del	forskning	gjorts	vad	gäller	vattenstånd	och	varaktighet	av	dränkning	även	om	det	
ännu	inte	är	möjligt	att	i	detalj	ange	vilken	vattenregim	som	är	den	bästa	för	vegetationstypen	
(Curtis	et	al.	2009).	Agen	är	som	tidigare	nämnts	tålig	mot	dränkning	och	är	en	av	få	arter	som	
förekommer	i	permanent	dränkta	miljöer.	Detta	tack	vare	välutvecklade	aerenkym.	Den	
begränsas	i	djupgående	till	ca	50	cm	under	medelvattenlinjen.	Vid	dessa	förhållanden	har	agen	
svårt	att	skjuta	nya	skott	och	vid	ökat	djup	tar	istället	undervattens-	och	flytbladsvegetation	
över	(Curtis	et	al.	2009).	Bäst	överlevnad	tycks	arten	ha	vid	vattennivåer	från	-40	cm	till	+15	cm	
i	relation	till	medelvattenlinjen	(Wheeler	et	al.	2004).	En	polsk	studie	visade	att	högst	biomassa	
hade	ag	från	-15	till	0	cm	med	allra	högst	biomassa	kring	-10	cm	(Buczek	2005).	Flera	studier	
visar	också	att	vattenståndet	inte	ska	fluktuera	för	mycket	och	att	detta	sannolikt	hänger	
samman	med	förändrade	konkurrensförhållanden	vid	för	lågt	sommarvatten	respektive	
frostrisk	vid	låga	vintervattenstånd	(Curtis	et	al.	2009).	Enstaka	torrår	med	låga	vattennivåer	
utgör	dock	inte	något	hot,	men	däremot	vid	vintervattenstånd	som	är	så	låga	att	tillväxtzonerna	i	
roten	(meristemen)	kan	utsättas	för	frost	som	då	är	direkt	skadliga	för	agen	(Buczek	2005,	
Wheeler	et	al.	2004).	I	en	engelsk	artikel	går	man	så	långt	som	till	att	föreslå	en	vattenregim	för	
agmyrar	(figur	13)	där	sommarlågvattnet	inte	ska	tillåtas	understiga	-18	cm	i	medelvattenstånd	
(Whiteman	et	al.	2004)	samtidigt	konstaterar	man	att	skillnader	på	+/-	10	cm	i	
medelvattenstånd	knappast	påverkar	vegetationstypen	förutsatt	att	vinternivåerna	inte	tillåter	
frost	och	att	sommarvattennivåerna	inte	ligger	lägre	än	18	cm	under	markytan.	

Agmyr	är	typisk	för	lågvattenpunkter	(i	myrar	och	längs	stränder)	och	anses	vara	en	helt	
grundvattenberoende	naturtyp.	Ingenting	tyder	på	att	den	är	beroende	av	källflöden	eller	rörligt	
markvatten	(Wheeler	et	al.	2004).	

För	Gotland	saknas	ingående	studier	av	vattenregimen	men	mycket	tyder	på	att	det	finns	vissa	
skillnader	som	beror	av	de	särskilda	förhållanden	som	råder	här.	Kring	stränder	och	större	
lågpunkter	där	agmyrar	dominerar	stämmer	säkert	de	ovan	nämnda	förutsättningarna	och	här	
spelar	grundvattennivån	och	utströmmande	grundvatten	en	stor	roll	för	upprätthållandet	av	
naturtypen,	men	för	de	mindre	agmyrarna	som	förekommer	i	sluttningar	skiljer	sig	
förutsättningarna	en	hel	del.	Här	kan	agmyrar	utbildas	i	samband	med	mindre	svackor	eller	
dämmande	formationer	såsom	strandvallar.	Dessa	har	dock	större	benägenhet	att	torka	ut	
under	sommaren	och	saknar	också	kontakt	med	grundvatten	under	sommarhalvåret.	Istället	är	
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de	beroende	av	grundvattenutströmning	i	kombination	med	ytvattentillförsel	under	
vinterhalvåret	som	gör	dem	vattenfyllda	och	därmed	undkommer	frost.	Under	sommaren	är	de	
helt	beroende	av	ytvattentillförsel	i	samband	med	större	nederbördsmängder	som	gör	att	vatten	
blir	stående	tillräckligt	länge	för	att	hålla	rotzonen	dränkt	så	att	inte	annan	vegetation	kan	ta	
över.	En	viktig	förutsättning	då	är	att	jordmånen	och	berggrunden	inte	är	genomsläpplig	för	
vatten	utan	att	det	främst	är	genom	avdunstning	som	vattenståndet	avtar.	Sådana	situationer	
uppkommer	där	det	saknas	karstsprickor	och	blekejord	finns	som	ett	tätskikt.	Under	
sommarens	regn	transporteras	vattnet	sällan	längre	sträckor	vilket	gör	att	det	är	närområdet	
som	utgör	det	huvudsakliga	avrinningsområdet	för	agmyren.	

	
Figur 13. Förslag till vattenregim för engelska agmyrar enligt Whiteman et al. (2004). 

Knappagkärr 

Knappagkärren	domineras	av	en	art,	knappag,	även	om	vegetationstypen	som	helhet	är	rikare	
på	både	rikkärrsmossor	och	andra	rikkärrskärlväxter	jämfört	med	agmyren.	Vegetationstypen	
har	som	tidigare	nämnts	en	mer	västlig	utbredning	och	betecknas	som	mer	atlantisk	och	därför	
finns	en	hel	del	forskning	gjord	på	de	brittiska	öarna	(se	framför	allt	Wheeler	et	al.	2004).	
Vintervattenståndet	ligger	normalt	nära	markytan	och	anges	till	nivåer	på	-1	till	+5	cm	i	
förhållande	till	markytan.	Sommarvattenståndet	är	normalt	lägre	och	i	medeltal	ca	-10	cm	i	
förhållande	till	markytan	men	där	vegetationstypen	är	som	bäst	utbildad	ligger	vattenståndet	
kring	markytan	både	sommar-	och	vintertid	under	normalår	(ej	torrår).	Knappagkärr	tål	dock	
flera	torrår	i	rad	(åtminstone	tre	år)	med	torka	ned	till	30	cm	under	marknivån	men	sjunker	
vattenståndet	ytterligare	är	risken	stor	för	att	vegetationen	ska	degenerera	på	sikt.	
Vegetationstypen	är	känslig	för	längre	översvämningar	under	sommaren	men	klarar	det	bra	
vintertid	förutsatt	att	vattnet	sjunker	undan	till	vegetationsperioden.	

Jämfört	med	agmyren	har	knappagkärr	en	snävare	amplitud	för	vattennivåer	och	begränsas	
nedåt	i	topografin	av	översvämningsrisker	och	uppåt	av	uttorkning.	Dessa	tämligen	stabila	
vattenståndsnivåer	kan	uppträda	kring	stränder	och	myrkanter	men	framför	allt	där	det	
förekommer	rörligt	markvatten.	Om	rörligt	markvatten	helt	saknas	kring	stränder	och	
myrkanter	så	uteblir	ofta	knappag	i	strandzoneringen	eftersom	årsamplituden	blir	för	stor.	På	så	
vis	kan	vegetationstypen	sägas	vara	beroende	av	rörligt	markvatten	i	kombination	med	närhet	
till	grundvattennivån	för	att	så	stabila	förhållanden	ska	kunna	uppträda.	Whiteman	et	al.	(2004)	
föreslår	en	vattenregim	med	vattennivåer	som	varierar	mellan	0	till	-10	cm	under	markytan	
under	normalår	(figur	14).	

Översätts	ovanstående	ekologiska	data	till	gotländska	förhållanden	så	finner	man	knappagkärr	i	
samband	med	topografiska	lågpunkter	kring	myrar	och	sjöar	och	då	i	kombination	med	tillförsel	
av	rörligt	markvatten	från	omgivningen.	Kärrtypen	förekommer	också	i	sluttningar	och	då	gärna	
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i	mycket	svagt	sluttande	områden	som	gör	att	uppehållstiden	för	vattnet	blir	stor	efter	
nederbörd.	Det	är	en	fördel	om	grundvattenutträngning	kan	förekomma	under	sommarhalvåret	
men	det	är	inte	helt	avgörande	utan	det	kan	räcka	med	ytvattentillförsel	om	infiltrationen	av	
vatten	till	berggrunden	är	begränsat	och	att	sluttningen	inte	är	för	stark.	Återigen	spelar	
berggrunden	och	förekomsten	av	lerhaltig	blekejord	stor	roll	för	att	dräneringen	inte	ska	bli	för	
kraftig.	

	
Figur 14. Förslag till vattenregim för engelska knappagkärr enligt Whiteman et al. (2004) 

Axagkärr 

Axagkärren	påminner	ekologiskt	mycket	om	knappagkärren	även	om	det	finns	vissa	skillnader.	
Den	viktigaste	skillnaden	tycks	vara	att	axagkärr	är	än	mer	kopplade	till	utströmmande	
grundvatten	och	ytvatten	än	vad	knappagkärr	är.	Jämfört	med	agmyren	som	nästan	är	helt	
kopplad	till	topografiskt	betingade	grundvattennivåer	så	befinner	sig	axagkärren	i	andra	änden	
och	kan	kopplas	helt	och	hållet	till	utströmmande	grund-	och	ytvatten.	Knappagkärren	utgör	en	
intermediär	mellan	dessa	två.	En	tysk	studie	från	tyska	Alperna	visade	på	mycket	liten	variation	
i	vattenstånd	där	det	typiskt	varierade	från	-4,5	till	-10,5	cm	under	markytan	under	sommaren	
(Conradi	&	Friedmann	2013).	En	liknande	estnisk	studie	visade	att	vattenstånden	inte	
fluktuerade	mer	än	20-25	cm	under	året	och	att	sommarlågvattnet	inte	var	lägre	än	15	cm	under	
marknivån	(Ilomets	et	al.	2009).	Än	mindre	var	skillnaderna	när	det	kom	till	mossfloran,	som	
ofta	är	unik	för	axagkärr,	och	som	visade	på	fluktuationer	på	10	cm	under	året	och	med	ett	
sommarlågvatten	på	ca	-5	cm	jämfört	med	marknivån.	Förklaringen	till	mossornas	större	
känslighet	kan	visserligen	förklaras	mer	av	vattenkemins	sammansättning	kontra	kärlväxternas	
beroende	av	jordmånens	sammansättning	men	tillsammans	pekar	det	mot	att	axagkärren	i	hög	
grad	kräver	stabilare	vattennivåer	och	därmed	kontinuerlig	tillförsel	från	upprinnor	och	diffust	
uppträngande	grundvatten.	

Vegetationstypen	är	också	känslig	för	översvämning	och	då	förmodligen	i	högre	utsträckning	än	
knappagkärren,	särskilt	om	detta	inträffar	under	vegetationssäsongen.	Vegetationstypen	saknas	
på	brittiska	öarna	och	följaktligen	finns	ej	heller	något	förslag	till	vattenregim	framtagen,	men	
utifrån	de	vetenskapliga	data	som	finns	borde	normala	vattennivåer	i	förhållande	till	markytan	
på	-15	cm	till	+5	cm	under	vegetationssäsong	(och	under	året)	vara	optimala	för	axagkärr.	
Enstaka	torrår	borde	inte	vara	hotande	medan	permanent	minskade	flöden	till	kärr	torde	
medföra	stora	risker	för	degenerering.	

Återigen	skiljer	sig	de	gotländska	förhållandena	något	från	det	som	finns	vetenskapligt	
publicerat.	För	de	kärr	som	ligger	i	nivåer	där	grundvattenutträngning	kan	ske	även	på	



PM Natura 2000 – indirekt påverkan på naturvärden 20171226 

	

 32 

sommaren	kan	man	tänka	sig	att	de	generella	förutsättningarna	kan	gälla,	men	axagkärr	
förekommer	också	i	periodvis	grundvattenutströmmande	områden.	På	Gotland	är	variationen	i	
grundvattenutströmning	stor	eftersom	kalkberggrunden	har	stora	variationer	i	
grundvattennivåer	mellan	sommar	och	vinter.	Under	sommaren	ligger	grundvattennivåerna	ofta	
så	lågt	att	grundvattenutträngning	till	många	kärr	inte	är	möjlig	utan	dessa	är	då	helt	beroende	
av	ytvattentillförsel	från	ett	relativt	begränsat	avrinningsområde	som	innefattar	våtmarken	och	
dess	närmaste	omgivningar.	Förutsättningarna	liknar	då	knappagkärren	i	det	att	dräneringen	till	
berggrunden	är	begränsad	samtidigt	som	infiltrationen	i	samband	med	nederbörd	inte	får	ha	för	
lång	varaktighet	under	vegetationsperioden.	Därför	finns	ofta	axagkärren	i	svagt	sluttande	
områden	med	tillrinning	från	närmaste	omgivningen	och	förekomst	av	lerhaltig	blekejord.	
Blekejorden	är	också	viktig	ur	ett	vattenhållande	perspektiv	då	den	håller	fuktighet	väl	även	
under	torrperioder.	

Blåtåtelkärr och blåtåtelfuktäng 

Blåtåtelkärr	och	dess	torrare	variant	blåtåtelfuktäng	utmärker	sig	genom	att	klara	större	
amplituder	i	vattenstånd.	Typiskt	är	att	lågvattenstånden	under	sommaren	är	betydligt	lägre	än	
för	alla	agkärrstyper	(Wheeler	et	al.	2004,	Ilomets	et	al.	2009)	men	å	andra	sidan	så	missgynnas	
den	mer	av	översvämning.	Normalt	klarar	den	bara	av	kortare	översvämningar	under	
vegetationsperioden.	Tåligheten	mot	uttorkning	betyder	att	vegetationstypen	kan	gynnas	
kraftigt	om	rikkärr	dikas	till	en	nivå	där	marken	inte	helt	torrläggs.	I	en	svensk	20-årig	
långtidsstudie	om	vegetationsförändringar	efter	utdikning	av	ett	rikkärr	i	Mellansverige	hade	
blåtåtel	en	vegetationstäckning	på	bara	några	få	procent	vid	utdikningen	1979.	Efter	10-30	år	så	
täckte	arten	mer	än	50%	(Mälson	et	al.	2008).	

Normalt	ligger	grundvattennivån	under	markytan	även	om	det	vintertid	kan	förekomma	
periodvisa	översvämningar.	I	Estland	har	man	i	en	studie	mätt	vattenstånd	för	
blåtåtelvegetation	och	i	samband	med	högvatten	under	oktober	var	grundvattenytan	några	
centimeter	under	markytan	och	under	sommarlågvatten	ned	till	nästan	40	cm	under	markytan	
(Ilomets	et	al.	2009).	Det	fanns	också	en	positiv	korrelation	mellan	tuvighet	och	
vattenståndsfluktuationer.	I	England	ligger	normala	sommarnivåer	på	-10	till	-40	cm	i	
förhållande	till	markytan	och	med	ett	snitt	på	-25	cm	(Wheeler	et	al.	2004).	Blåtåteltypen	har	
ingen	särskild	preferens	vad	gäller	topografiskt	betingade	grundvattennivåer	eller	grundvatten	
från	källflöden	utan	förekommer	i	båda	fallen.	För	vegetationstypen	finns	ett	förslag	till	
vattenregim	framtagen	i	England	och	framgår	av	figur	15	(Whiteman	et	al.	2004).	Om	
blåtåtelfuktängen	torkar	ut	för	mycket	ersätts	den	av	torrare	vegetationstyper	med	exempelvis		
älväxing.	

	
Figur 15. Förslag till vattenregim för engelska blåtåtelkärr enligt Whiteman et al. (2004) 
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Lågstarrkärr, kalkfuktäng, skogsbevuxen myr och västlig taiga 

Lågstarrkärr	och	kalkfuktängar	är	mindre	känsliga	för	förändrad	hydrologi	och	därför	ges	ingen	
djupare	bakgrund	här	utan	de	resonemang	som	gäller	för	rikkärrsvegetationstyperna	gäller	
också	för	de	nämnda	fast	i	betydligt	lägre	grad.	En	följd	av	att	de	inte	är	lika	känsliga	för	
förändrad	hydrologi	återspeglas	i	att	det	saknas	litteraturuppgifter	om	vattenregim	för	
kalkfuktängar	och	kalkrika	lågstarrkärr.	Generellt	tål	de	större	amplituder	samtidigt	som	de	är	
mer	känsliga	för	översvämning	under	vegetationsperioden.	Ett	ofta	allmänt	använt	mått	för	när	
våtmarksvegetation	uppträder	är	då	markvatten	förekommer	på	minst	en	halv	meters	djup	i	
jordlager.	Då	Gotland	skiljer	sig	åt	betydligt	vad	gäller	jordlagrens	mäktighet	är	detta	inte	ett	bra	
mått.	Däremot	finns	generella	uppgifter	om	liknande	hydrologiska	krav	för	liknande	
vegetationstyper.	Exempelvis	uppträder	ofta	fuktängsvegetation	på	strandängar	när	de	är	
svämmade	mellan	0-40%	av	tiden	under	vegetationssäsong	(Karlsson	2009,	Askling	et	al.	2011).	
Det	är	alltså	tillfälligt	svämmade	eller	hydrologiskt	påverkade	marker	som	vid	en	förändrad	
vattenregim	skulle	förflytta	sig	till	nya	nivåer	utifrån	topografin.	En	följd	av	att	vattenregimen	
minskar	i	betydelse	för	dessa	vegetationstyper	är	att	betydelsen	av	hävd,	näringsförhållanden	
och	jordmån	är	lika	viktiga	eller	viktigare	för	upprätthållandet	av	vegetationstyperna.	
Exempelvis	är	kalkfuktängar	mycket	hävdberoende	och	växer	igen	vid	utebliven	hävd.	

Skogsbevuxen	myr	och	västlig	taiga	skiljer	sig	från	rikkärren	och	fuktängarna	genom	att	de	har	
ett	trädskikt	men	hydrologiskt	är	det	samma	mekanismer	som	påverkar	dessa.	Årsamplituden	
är	dock	större	eftersom	träd	generellt	har	en	större	dränerande	effekt	i	våtmarker	genom	större	
vattenavgång	(avdunstning)	under	sommaren.	Därför	ska	inte	likhetstecken	sättas	mellan	
exempelvis	rikkärr	och	skogsbevuxen	myr.	

Betydelsen av kalkhaltigt vatten och pH 
Samtliga	upptagna	vegetationstyper	är	beroende	av	kalkhaltigt	vatten	och	högt	pH.	Som	nämnts	
tidigare	så	komplexbinds	det	viktiga	näringsämnet	fosfor	(fosfat)	vid	pH	>6,5	vilket	ger	
näringsfattiga	förhållanden	i	kalkrika	våtmarker.	Det	är	dock	inte	det	enda	som	har	betydelse	
när	det	kommer	till	vattenkemin.	Över	hela	Europa	beskrivs	kärrtyperna	utifrån	gradienten	
rikkärr	till	fattigkärr	vilken	bygger	på	den	indelning	av	myrtyper	som	den	svenska	botanisten	
Du	Rietz	gjorde	redan	i	mitten	av	1900-talet	(Du	Rietz	1949).	I	senare	studier	har	den	kemiska	
grunden	för	indelningen	förtydligats	och	idag	anses	det	att	det	är	parametrarna	kalciumhalt,	
konduktivitet,	magnesiumhalt	och	pH	har	betydelse	för	gradienten	och	därmed	indelningen	i	
olika	kärrtyper	(Hájek	et	al.	2004).	I	den	redan	nämnda	estniska	studien	förklarade	enbart	
vattenamplitud,	konduktivitet	och	pH	för	52%	av	variationen	i	förekomsten	av	kärlväxter	
(Ilomets	et	al.	2009).		

I	detta	sammanhang	är	konduktiviteten	ett	gott	mått	på	den	totala	halten	av	kalcium	och	
magnesium	och	är	särskilt	relevant	tillsammans	med	pH	för	både	kärlväxter	och	mossor	(Hájek	
&	Hekera	2004,	Sjörs	&	Gunnarsson	2002).	Dock	behöver	konduktiviteten	inte	korrelera	med	pH	
vilket	förklaras	av	att	pH	också	påverkas	av	halten	av	organiskt	lösta	ämnen	och	andra	jonhalter	
(Hájek	et	al.	2004).	Mossor	är	jämfört	med	kärlväxter	extra	känsliga	för	vattenkemin	och	svarar	
därför	snabbare	på	förändringar.	Förklaringen	är	att	de	saknar	rotsystem	och	är	därmed	
beroende	av	näringsupptag	direkt	från	omgivande	vatten.	Det	gör	att	förekomsten	av	vissa	
mossor	bättre	beskriver	olika	vegetationstyper	än	vad	kärlväxter	gör.	Det	hela	kompliceras	dock	
av	att	mossor	också	i	högre	grad	är	beroende	av	mikrohabitat	som	kan	uppträda	vid	exempelvis	
tuvbildning	(ökar	antalet	nischer)	och	hur	stor	täckningsgraden	av	kärlväxter	är	(Ilomets	et	al.	
2009).	Större	täckningsgrad	av	kärlväxter	reducerar	mossfloran.	Utöver	mikrohabitat	har	
avsaknaden	av	låga	vattennivåer	sommartid	stor	betydelse	på	grund	av	torkan	och	
överhuvudtaget	gynnas	rikkärrsmossorna	av	stabil	tillförsel	av	kalkhaltigt	vatten	året	runt.	
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Extremrikkärr	har	oftast	pH	på	mellan	7-8	(Wheeler	et	al.	2004,	Curtis	et	al.	2009,	Buczek	2005),	
kalciumhalter	på	>30-90	mg/l	(Sundberg	2006,	Wheeler	et	al.	2004,	Curtis	et	al.	2009)	och	
konduktivitet	på	>300-600	µS/cm	(Curtis	et	al.	2009,	Wheeler	et	al.	2004,	Ilomets	et	al.	2009).	

Från	skandinaviskt	håll	har	det	anförts	att	pH	och	kalciumhalter	varierar	stort	mellan	olika	
platser	i	ett	kärr,	under	året	och	under	dygnet	(Sundberg	2006)	vilket	är	sant	för	de	inte	fullt	så	
kalkrika	kärren	samt	kärr	med	stora	vattenståndsamplituder.	Senare	studier	har	dock	visat	att	
för	extremrikkärren	gäller	dock	inte	det	utan	konduktiviteten	och	pH	varierar	där	lite	över	året	
och	mellan	dygn	(Hájek	et	al.	2004).	Det	beror	i	sin	tur	på	att	extremrikkärr	har	en	stor	
buffrande	förmåga	så	att	även	vid	kraftig	nederbörd	sker	en	buffring	relativt	snabbt	av	
regnvattnet.	För	kärr	med	större	amplituder	kan	redoxförhållandena	förändras	och	därmed	
även	pH	men	det	gäller	då	främst	blåtåtelkärren	eller	redan	dikade	rikkärr.	

Primärproduktion	i	vatten	kan	påverka	pH	väldigt	mycket.	Finns	det	växtplankton	i	vattnet	på	
vissa	ställen	i	kärret	kan	pH	gå	upp	till	9-10	på	dagen	och	sjunka	till	7-8	på	natten	(Sandsten	
muntl).	Ytterligare	en	sak	pH	påverkar	är	tillgängligheten	av	kol	i	vatten.	Vid	högt	pH	finns	
knappt	CO2	löst	i	vattnet	utan	kol	är	tillgängligt	som	HCO3.	Det	är	inte	alla	växter	som	kan	ta	upp	
HCO3	eller	lagra	det	CO2	som	bildas	vid	rötterna	på	natten	(cellandningen).	

Sammanfattningsvis	påverkar	vattenkemin	rikkärrsmossfloran	mer	än	kärlväxtfloran	men	det	
kan	överskuggas	av	att	mossfloran	också	är	beroende	av	mikrohabitat	och	jämna	vattennivåer	
(flöden).	Hög	konduktivitet,	höga	halter	av	kalcium	och	högt	pH	är	utmärkande	drag	för	
vattenkemin.	

Betydelsen av torvbildning 
Torvbildningen	är	generellt	liten	i	gotländska	rikkärr	(Martinsson	1997)	men	kan	ändå	utbildas	
med	några	decimeters	mäktighet.	Det	har	dels	med	klimatet	att	göra	då	de	torra	och	regnfattiga	
somrarna	gör	att	många	kärr	delvis	torkar	upp.	Det	i	sin	tur	gör	att	luftens	syre	blir	tillgängligt	
för	organismer	som	bryter	ner	det	organiska	materialet	i	torv.	En	annan	och	mer	generell	
anledning	är	att	rörligt	markvatten	ständigt	tillför	löst	syre	vatten	vilket	även	bidrar	till	
nedbrytning	under	vattenlinjen.	

Rikkärrstorv	har	helt	andra	egenskaper	än	vitmossetorv.	Då	vitmossan	påverkar	sin	miljö	
genom	att	sänka	pH	så	äger	inte	samma	processer	rum	i	rikkärr.	Istället	lagras	ofta	kalcium	in	i	
torven	vilket	ger	en	buffrande	kapacitet	mot	lägre	pH.	Trots	det	kan	torvlagret	ge	vissa	effekter	
genom	att	minska	grundvattenpåverkan.	Torvlagret	kan	helt	enkelt	fungera	som	en	barriär	eller	
ett	lock	mot	framträngande	kalkrikt	grundvatten	under	torven.	Kärret	blir	då	mer	utsatt	för	
regnvatten	och	snabbt	tillrinnande	ytvatten	vilket	åtminstone	tillfälligt	kan	sänka	både	pH	och	
konduktivitet.	Vid	tuvbildning	byggs	också	ett	organiskt	lager	upp	som	kan	isolera	toppen	av	
tuvorna	från	det	kalkrika	vattnet	och	till	och	med	tillåta	etablering	av	vitmossor.	På	så	vis	kan	en	
vertikal	gradient	uppstå	där	extremrikkärr	kan	utbildas	tillsammans	med	fattigare	myrtyper	
(Sundberg	2006).		

Det	faktum	att	torv	innehåller	en	mycket	hög	andel	organiskt	material	påverkar	också	
vattenkemin.	Vid	nedbrytning	bildas	humusämnen	och	många	näringsämnen	blir	tillgängliga,	
exempelvis	kväve,	fosfor	och	kalium.	Torvkemi	och	torvnedbrytning	är	komplicerade	processer	
och	involverar	såväl	biologiska	komponenter	som	mykorrhizasvampar	och	bakterier	som	
kemiska	och	fysikaliska	komponenter.	Det	som	ändå	är	relevant	utifrån	vattenståndsvariationer	
är	att	nedbrytningen	ökar	kraftigt	om	luftens	syre	är	tillgängligt.	Bara	förekomsten	av	organiskt	
material	utgör	alltså	en	näringspotential	jämfört	med	rena	mineraljordar.	Blåtåtel	är	tydligt	
gynnad	av	högre	näringshalter,	särskilt	kväve	(Wheeler	et	al.	2004).	Rent	generellt	ökar	
växttillgängligt	kväve	(nitrat)	vid	ökad	syretillgång.	En	dikning	eller	lägre	tillflöden	av	yt-	och	
grundvatten	kan	alltså	ge	gödslingseffekter	utan	att	någon	gödning	har	tillförts.	Rikkärr	i	
allmänhet	och	extremrikkärr	i	synnerhet	är	naturligt	näringsfattiga.	De	arter	som	förekommer	i	
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rikkärrsmiljöer	är	därför	snarare	stresstoleranta	mot	dränkning	och	höga	kalcium-	och	pH-
halter	än	konkurrensstarka.	Ökar	näringsnivåerna	kommer	mer	konkurrensstarka	arter	att	
gynnas	och	på	sikt	ta	över.	

Särskilt om källflöden 
Själva	källmiljön	eller	upprinnan	i	extremrikkärr	är	en	mycket	speciell	miljö	och	som	därför	
också	tas	upp	som	en	egen	naturtyp	inom	Natura	2000	(kalktuffkällor).	Utpräglade	drag	för	
källmiljöerna	är	mycket	höga	kalciumhalter	och	pH,	låg	vattentemperatur,	specialiserade	
mossor	och	liten	förekomst	av	organiskt	material	(<5%),	men	det	som	verkligen	präglar	
kalktuffkällor	är	att	kalciumkarbonat	fälls	ut	och	kan	bilda	klumpar	eller	slam	(bleke)	i	
källmiljön.	Själva	utfällningen	beror	på	en	förskjutning	av	jämviktsförhållandet	mellan	å	ena	
sidan	kalciumjoner	och	kolsyra	och	å	andra	sidan	kalciumkarbonat	med	följden	att	mängden	
kalciumkarbonat	ökar.	Jämviktsförskjutningen	i	sin	tur	uppstår	i	samband	med	den	
temperaturhöjning	och	tryckminskning	som	sker	i	vattnet	när	det	når	jordytan.	För	att	
kalktuffbildning	ska	äga	rum	behöver	grundvattnet	vara	mättat	med	kalciumjoner.	Det	finns	inte	
någon	given	halt	där	mättnaden	sker	utan	den	beror	av	exempelvis	vattentemperatur	och	
förekomst	av	andra	baskatjoner.	I	litteraturen	varierar	kalciumhalterna	då	tuffbildning	äger	rum	
från	100-250	mg/l	(exempelvis	Curtis	et	al.	2009,	Hájek	et	al.	2004).	Normalt	är	att	tuffbildning	
äger	rum	vid	kalciumhalter	på	150	mg/l.	

Källmiljöerna	har	för	sin	vattenförsörjning	självklart	en	mycket	högre	andel	grundvatten	jämfört	
med	ytvatten.	Denna	starkt	förskjutna	kvot	är	känslig	för	förändringar	om	
grundvattentillgången	skulle	minska	eller	ytvattentillflödet	öka.	En	förändring	av	kvoten	kan,	
utöver	att	kalktuffbildningen	riskerar	att	upphöra,	även	innebära	att	vattentemperaturen	höjs	
vilket	i	sin	tur	leder	till	högre	nedbrytningshastigheter	och	därmed	högre	näringsnivåer.	Som	
tidigare	konstaterats	gynnas	då	konkurrensstarka	arter	istället	för	de	extremt	konkurrenssvaga	
arterna	som	förekommer	i	kalktuffkällor.		

Kopplingen mellan naturtyper och övrig fauna och flora 
Hittills	har	mest	naturtyper	och	dess	vegetationsbildande	kärlväxter	och	mossor	varit	i	fokus	
men	som	ändå	konstaterats	i	kapitel	4	har	kalkrika	våtmarker	betydelse	för	en	lång	rad	andra	
organismgrupper.	En	mycket	bra	populärvetenskaplig	genomgång	av	olika	artgrupper	finns	i	
den	handbok	om	skötsel	av	rikkärr	som	givits	ut	av	skotska	naturvårdsverket	(McBride	et	al.	
2011).	

Det	har	gjorts	en	hel	del	studier	om	hur	alger,	kransalger,	svampar	och	snäckor	förhåller	sig	till	
vattenkemiska	parametrar	i	rikkärr	(se	Hájek	et	al.	2006)	men	den	bästa	förklaringsgraden	för	
förekomsten	av	arter	i	alla	dessa	grupper	har	vegetationssammansättningen	i	form	av	olika	
vegetationstyper.	Självklart	spelar	förekomsten	av	mikrohabitat	och	andra	faktorer	roll	för	
förekomsten	av	dessa	grupper	men	det	tycks	ändå	som	att	upprätthålls	vattenregim	och	
vattenkemi	så	är	förutsättningarna	också	goda	för	att	även	andra	organismgrupper	ska	kunna	
leva	kvar.	Att	detta	förhållande	råder	är	egentligen	inte	så	konstigt.	Horsák	&	Hájek	(2003)	
resonerar	när	det	gäller	landsnäckor	att	vegetationen	och	landsnäckefaunan	reagerar	likartat	
utefter	gradienten	rik-fattigkärr	men	att	vegetationssammansättningen	även	förklarar	andra	
abiotiska	och	biotiska	faktorer	som	enbart	vattenkemin	inte	kan	förklara.	Det	finns	också	en	
historisk	dimension	som	vegetationen	bättre	kan	förklara	då	den	är	mer	långlivad	och	speglar	
ekologiska	faktorer	bakåt	i	tiden.	
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Två sammanfattande perspektiv på kalkrika våtmarker 
Detta	kapitel	skulle	kunna	sammanfattas	i	två	ganska	enkla	figurer	som	förklarar	de	ekologiska	
faktorer	som	är	viktiga	för	kalkrika	våtmarker	och	som	också	har	bäring	på	hur	förändringar	i	
hydrologin	skulle	kunna	påverka.	

Den	första	figuren	i	16	illustrerar	de	två	gradienter	som	är	viktiga	när	det	gäller	vattenregimen.	
På	x-axeln	visas	fuktighetsgradienten	som	löper	från	frisk	mark	till	permanent	svämmade	
miljöer.	Y-axeln	beskriver	gradienten	från	ekosystem	som	är	beroende	av	utströmmande	
grundvatten	(soligena	våtmarker)	till	topografiskt	grundvattenberoende	ekosystem,	det	vill	säga	
topogena	våtmarker.	De	vegetationstyper	som	tas	upp	har	placerats	in	i	figuren	efter	hur	de	
förhåller	sig	till	gradienterna.	

Den	andra	figuren	i	16	är	en	engelsk	indelningsgrund	av	myrar	och	grundar	sig	på	de	kemiska	
gradienterna	ifråga	om	pH	och	näringsförhållanden	(Wheeler	&	Proctor	2000).	Det	senare	
uttryckt	som	produktionsförmåga.	Som	synes	så	finner	man	de	känsligaste	vegetationstyperna	
längst	nere	till	höger.	Hur	en	förändrad	vattenregim	påverkar	längs	dessa	gradienter	är	alltså	av	
central	betydelse.	

	
 

	

	  

Agkärrstyper 

Blåtåteltyper 

Figur 16. Två figurer som sammanfattar de olika vegetationstypernas beroende av parametrar knutna till 
vattenregim respektive vattenkemi. Den senare är tagen ur Wheeler & Proctor (2000). För ytterligare 
förklaring, se löptexten. 
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7 Hydrologiska förhållanden och påverkan 
Detta	kapitel	är	i	huvudsak	en	sammanfattning	av	två	rapporter	som	behandlar	grund-	och	
ytvatten,	för	djupare	kunskap	hänvisas	därför	till	dessa	rapporter	(Golder	2017,	Bergab	2017).	

Övergripande om områdets geologi och hydrologi 
Området	kring	File	hajdar	karaktäriseras	av	mycket	tunna	jordlager	på	kalkberggrund	där	
kalkberggrunden	också	kan	vara	helt	blottlagd	med	hällmarker	i	dagen.	I	dessa	torra	miljöer	
dominerar	rena	alvarmarker	eller	glesa	kalktallskogar.	Vid	regn	sker	avrinning	snabbt	längs	
ytan	och	ner	genom	kalkberggrunden	i	olika	karstsprickor.	I	lågpunkter	finns	vittringsjordar	
som	ofta	innehåller	lerhaltiga	blekejordlager	och	dessa	fungerar	som	ett	tätskikt	och	håller	kvar	
vattnet	på	ytan	i	större	utsträckning.	I	sin	tur	ger	de	upphov	till	de	typiska	kalkfukthedar	och	
vätar	som	finns	på	File	hajdar.	De	här	miljöerna	är	helt	ytvattenberoende	och	genom	att	
avrinning	och	avdunstning	är	större	under	sommaren	blir	de	ofta	mycket	torra	under	den	
årstiden.	Lerhalten	hjälper	dock	till	att	hålla	kvar	fuktighet	i	det	tunna	jordlagret	vilket	bidrar	till	
att	vegetationen	kan	överleva	även	svår	torka.	

Från	File	hajdar	sluttar	marken	ner	mot	bland	annat	våtmarksområdena	vid	Hejnum	Kallgate	
och	Bojsvätar.	Även	här	bildas	våtmarker	i	lokala	lågpunkter	och	hänger	ihop	med	att	
kalkstenen	har	en	låg	vertikal	genomsläpplighet	och	i	lågpunkter	delvis	överlagras	av	
vittringsjordar	med	högt	lerinnehåll,	och	att	ytvatten	därför	kan	hållas	kvar	under	höga	flöden.		
Dessa	våtmarker	är	inte	heller	beroende	av	grundvattenutträngning	för	sin	försörjning	under	
sommaren	utan	av	ytvatten	från	nederbörd	direkt	på	våtmarkerna	och	i	dess	närmaste	
omgivningar.	Under	vintern	kan	dock	grundvattenutträngning	ske	och	våtmarkerna	kan	då	vara	
ordentligt	översvämmade.	

Ytvattnet	är	under	höga	flöden	ofta	synligt	på	ytan	men	lokalt	då	jordlagren	blir	tjockare	kan	
vattnet	infiltrera	och	enbart	flöda	i	jordlagren	som	ytligt	grundvatten	för	att	senare	framträda	
igen	på	ytan	då	jordlagren	blir	tunnare	igen.	De	tydligaste	exemplen	på	detta	fenomen	syns	vid	
de	gamla	strandvallar	som	löper	i	sluttningarna	genom	området.	Strandvallarna	kan	fungera	
som	en	ytvattendelare	vid	högvattensituationer,	men	delar	av	vattnet	infiltrerar	i	jordlagren	i	
strandvallarnas	ovansida	för	att	flöda	som	ytligt	grundvatten	genom	eller	längs	strandvallen	och	
senare	strömma	ut	som	artesiskt	vatten	från	strandvallens	nedansida.	Eftersom	de	grovkorniga	
jordarna	i	strandvallen	som	regel	har	ett	mycket	stort	porutrymme	kan	de	lagra	mycket	vatten	
vilket	innebär	att	utströmningen	av	vatten	vid	nedansidan	kan	fortgå	långt	efter	infiltrationen	på	
ovansidan	upphört.	Det	är	nedanför	strandvallarna	som	det	kan	bildas	rikkärr	med	både	
kalktuffkärr	och	axagkärr.	Exempel	på	det	finns	i	den	allra	nordligaste	delen	av	Hejnum-Kallgate	
men	också	utanför	Natura	2000-områdena.	

I	vissa	fall	kan	strandvallarna	och	andra	geologiska	formationer	ge	en	dämmande	effekt	och	det	
är	vid	lågpunkter	där	lerhaltig	blekejord	har	ansamlats	och	därmed	bildar	ett	tätskikt	både	mot	
strandvallen	och	mot	berggrunden.	I	sådana	situationer	finner	man	våtmarker	ovanför	
strandvallen	eller	den	dämmande	formationen.	

All	yta	inom	ett	avrinningsområde	kan	grovt	delas	in	i	in-	och	utströmningsområden	för	
grundvatten.	Ett	inströmningsområde	är	den	del	av	ett	avrinningsområde	där	det	sker	en	
påfyllnad	av	grundvattnet	(grundvattenbildning).	I	ett	inströmningsområde	strömmar	vatten	
från	markytan	till	grundvattenzonen.	Motsatsen	är	ett	utströmningsområde	där	det	istället	sker	
en	avtappning	av	grundvattnet	(grundvatten	flödar	ut	ur	grundvattenzonen).	Vattnets	väg	mot	
havet	är	dock	inte	två	skilda	system	utan	vattnet	kan	ömsom	vara	ytvatten	ömsom	vara	
grundvatten.	Områdets	grund-	och	ytvattenberoende	våtmarker	består	av	ett	komplicerat	
samspel	mellan	vattenförande	sprickor	i	kalkstenen,	grundvattennivåernas	stora	variationer	i	
kalkstenslagren	och	ytvattnets	förekomst	som	ytvatten	eller	ytligt	grundvatten	under	årets	olika	
månader,	se	figur	17.	
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Figur 17. Principskiss på grundvattnets strömning genom området nedströms File hajdar-täkten under olika 
årstider. Den ljusblå ytan illustrerar grundvattennivån i kalkstenen. De blå linjerna visar några mer vattenförande 
spricksystem. Blå cirklar med uppåtriktade flöden. (Illustration hämtad ur Bergab 2017) 

I	utströmningsområdena,	som	exempelvis	finns	vid	Bojsvätar	och	Hejnum	Kallgate,	spelar	
grundvatten	en	viktig	roll	i	rikkärrens	hydrologi.	När	grundvattennivåerna	är	höga	fungerar	
sprickorna	i	områdets	rikkärr	och	agmyrar	som	utströmningspunkter.	Den	kemiska	vittringen	i	
karstsystemen	innebär	att	bleke	fälls	ut	i	dessa	våtmarker	när	grundvattnet	når	ytan.	
Grundvattenmatningen	och	utfällningen	av	kemiskt	vittrad	kalk	är	en	av	förutsättningarna	för	
att	rikkärren	och	agmyrarna	förekommer	just	där	de	gör	inom	området.	När	
grundvattennivåerna	är	låga	(sommaren)	fungerar	sprickorna	i	rikkärren	istället	som	
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inströmningsområde	för	vattnet	och	därför	kan	kärren	torka	ut.	En	generell	skillnad	mellan	en	
agmyr	och	ett	rikkärr	är	att	en	agmyr	är	ett	utströmningsområde	hela	året	om	och	är	delvis	
blöta	hela	året.	Detta	i	sin	tur	ger	också	förutsättningar	för	torvbildning.	Överskottsvatten	i	alla	
våtmarkstyper	leds	under	högvattenflöden	genom	bäckstrukturer	eller	diken	i	våtmarken	
nedströms.	

Påverkan på grundvatten 
Golder	(2017)	har	gjort	en	omfattande	grundvattenutredning	där	förändringar	i	
grundvattennivåer	modellerats	för	olika	scenarier.	Dessa	scenarier	inbegriper	både	
vinterhögvatten	och	sommarlågvatten.	Av	utredningen	framgår	också	att	grundvattennivåerna	
skiftar	mycket	under	året	och	efter	nederbörd,	avdunstning	och	avrinning.	Ett	exempel	är	
mätningarna	från	en	borrpunkt	söder	om	File	hajdar	som	visar	på	upp	till	30	meter	i	skillnad	i	
grundvattennivå	(borrpunkt	BH104,	figur	2-1	i	Holmen	et	al.	2017).		

En	utökning	av	File	hajdar	täkten	innebär	en	grundvattenavsänkning	och	den	ser	mycket	olika	
ut	beroende	på	årstiden.	Med	hjälp	av	modelleringen	som	gjorts	går	det	att	fastställa	en	
påverkanszon	för	både	högvatten-	och	lågvattensituation	(vinterhög-	respektive	
sommarlågvatten).	Denna	framgår	av	figur	18	och	visar	att	det	endast	är	under	
sommarlågvattnet	som	det	kan	bli	en	mätbar	avsänkning	som	berör	Natura	2000-områden.	Den	
mätbara	påverkanszonen	är	det	område	där	en	grundvattensänkning	på	minst	en	meter	(i	
medeltal)	kan	äga	rum.	I	Hejnum	Kallgate	berörs	de	allra	nordostligaste	delarna	och	för	
Bojsvätar	den	nordvästligaste	delen.	Natura	2000-området	Kallgatburg	berörs	inte	alls	av	någon	
grundvattensänkning.	Vintertid	berörs	inget	av	Natura	2000-områdena	utan	endast	områden	
närmast	täkten.	För	de	våtmarksekosystem	som	kan	bli	berörda	inom	Natura	2000-områdena	
kan	negativa	effekter	uppstå	även	vid	lägre	grundvattensänkningar	än	en	meter	och	med	hänsyn	
till	försiktighetsprincipen	omfattas	därför	hela	delavrinningsområdena	vid	
konsekvensbedömningen.	

	
Figur 18. Påverkansområden (influensområden) för grundvattensänkning under vinterhögvatten respektive 
sommarlågvatten. Bojsvätars avrinningsområde framgår också av kartan (A+B). 

Den	effektiva	grundvattenavsänkningen	kan	också	uttryckas	som	en	förändring	i	
medelgrundvattennivå	för	varje	månad	under	året.	I	figur	19	framgår	förändringen	för	den	
norra	delen	av	Hejnum	Kallgate	och	den	visar	att	det	blir	skillnader	under	juni,	juli	och	augusti	
med	störst	avsänkning	under	slutet	av	juli	månad	där	skillnaden	beräknas	till	som	mest	6	dm	
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från	-1,2	m	till	-1,8	m.	Grundvattennivåerna	i	Hejnum	Kallgate	ligger	alltså	lågt	under	sommaren	
redan	idag	och	kommer	att	sjunka	ytterligare	6	decimeter	till	år	2041	då	täkten	nått	sin	
maximala	storlek.	

	

	

	

	

Figur 19. Medelgrundvattennivåer och ytvattenutflöde för norra delen av Hejnum-Kallgate Natura 2000-område 
för nuläget (2021) respektive vid utökad täkt vid File hajdar (2041D). Observera att grafen även innehåller data 
över nettonederbörd (grafen hämtad ur Golder 2017). 

I	Bojsvätar	ligger	grundvattnet	betydligt	ytligare	under	sommaren	och	variationen	under	året	är	
inte	stora.	Anledningen	till	den	stora	skillnaden	mellan	Bojsvätar	och	Hejnum-Kallgate	vad	gäller	
grundvattennivåer	beror	framför	allt	på	att	Bojsvätar	ligger	lägre	i	terrängen,	ca	13	meter	över	
havet,	mot	20-30	meter	över	havet	för	Hejnum-Kallgate.	Modellen	förutsäger	en	ytterligare	
avsänkning	av	medelgrundvattennivån	under	torrperioden	som	är	i	storleksordningen	max	en	
decimeter	från	-0.5	m	till	-0,6	m,	se	figur	20.	Detta	är	en	avsänkning	som	är	så	liten	att	den	inte	
kan	särskiljas	från	modellens	beräkningsnoggrannhet	(Bergab	2017).	
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Figur 20. Medelgrundvattennivåer och ytvattenutflöde för Bojsvätar Natura 2000-område för nuläget (2021) 
respektive vid utökad täkt vid File hajdar (2041D). Observera att grafen även innehåller data över nettonederbörd 
(grafen hämtad ur Golder 2017). 

Påverkan på ytvatten 
Jämfört	med	modelleringen	av	grundvattennivåer	och	dess	variation	under	året	så	är	
ytvattenförekomster	mer	komplicerade.	Det	hänger	samman	med	att	ytvatten	består	både	av	
den	direkta	nederbörden	och	därmed	av	ett	avrinningsområdes	storlek	och	topografi	men	också	
av	in-	och	utströmning	av	grundvatten	från	grundvattensystemet.	

File	hajdar-täkten	berör	två	avrinningsområden,	Laxarveån	(Sjuströmmar)	och	Vikeån,	se	figur	
21.	Laxarveån	avvattnar	de	norra	och	östra	delarna	om	täkten	samt	täkten	i	sig.	Vikeåns	
avrinningsområde	omfattar	områdena	väster	och	söder	om	File	hajdar-täkten	och	är	också	det	
avrinningsområde	som	berör	Natura	2000-områdena	Hejnum	Kallgate,	Bojsvätar	och	
Kallgatburg.	Vikeåns	avrinningsområde	kan	i	sin	tur	delas	in	i	flera	delavrinningsområden	varav	
tre	berör	de	nämnda	Natura	2000-områdena.	Här	har	Bergab	(2017)	gjort	en	fördjupad	
utredning	av	delavrinningsområdena	med	hjälp	av	en	högre	upplöst	markmodell	och	detaljerad	
kartläggning	av	diken,	bäckar	och	annat	som	kan	påverka	avrinningen.	Av	denna	kartläggning		
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Figur 21. Avrinningsområden och delavrinningsområden i anlsutning till File hajdar-täkten. Det är endast 
Bojsvätars delavrinningsområden A och B som kan påverka ytvattenförekomsten för Natura 2000-områdena 
Hejnum Kallgate och Bojsvätar. Kallgatburg påverkas inte alls. Bojsvätars avrinningsområde ingår som en del i 
Vikeåns avrinningsområde. 
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framgår	att	det	södra	av	dem,	delavrinningsområde	C,	inte	berörs	av	File	hajdar-täkten	utan	
försörjs	från	Hejnum	hällar	samt	den	nederbörd	som	faller	inom	området.	Våtmarkerna	i	
Kallgatburg	ligger	nästan	helt	inom	detta	delavrinningsområde	och	den	nordöstra	delen	som	
ligger	inom	delavrinningsområde	B	sluttar	åt	nordost	varför	ytvattenpåverkan	på	Kallgatburg	
kan	uteslutas.	Delavrinningsområde	B	berör	Hejnum	Kallgate	och	Bojsvätar	medan	A	berör	
främst	Bojsvätar	och	i	mycket	liten	utsträckning	Hejnum	Kallgate.	

De	övre	delarna	av	delavrinningsområdena	A	och	B,	det	vill	säga	ovanför	strandvallen	
(Ancylusstrandvallen),	är	i	huvudsak	ytvattenförsedda	men	nedanför	försörjs	de	också	till	stor	
del	av	grundvattenutträngning.	Betydelsen	av	grundvattenutträngning	ökar	ju	lägre	i	topografin	
man	rör	sig.	Under	sommaren	påverkas	inte	alls	de	högre	liggande	våtmarkerna	närmast	
strandvallen	av	grundvatten	medan	det	i	Bojsvätar	förmodligen	finns	grundvattenutträngning	
året	runt.	

Ytan	som	tas	i	anspråk	för	utökning	av	täkten	kommer	efter	brytningen	att	utgå	från	
avrinningsområdet	eftersom	det	inläckande	vattnet	kommer	att	ledas	bort.	Detta	innebär	att	
Bojsvätars	avrinningsområde	(A+B)	blir	något	mindre	än	det	är	idag.	I	dagsläget	består	
avrinningsområdet	av	ca	1	190	ha	och	den	del	av	den	utökade	täkten	som	berör	
avrinningsområdet	innebär	en	minskning	med	20	ha	till	1	170	ha	totalt.	Det	motsvarar	en	
minskning	av	avrinningsområdet	med	1,7%.	

Delavrinningsområde	A	begränsas	av	mindre,	lokala	vattendelare	mot	B	och	innebär	att	absoluta	
merparten	av	ytvattenavbördningen	sker	direkt	mot	Bojsvätar	och	inte	mot	Hejnum	Kallgate.	
Viss	strömning	sker	dock	tvärs	ytvattendelarna	i	strandvallen	och	då	företrädesvis	under	
vinterhögvatten.	Det	betyder	att	den	huvudsakliga	påverkan	som	en	utökning	av	File	hajdar-
täkten	kan	ha	på	Hejnum	Kallgate	Natura	2000-område	är	via	den	grundvattenutträngning	som	
sker	från	sluttningarna	och	i	våtmarkerna	nedströms	strandvallen.	

Den	grundvattenmodell	som	har	tagits	fram	och	som	också	innefattar	ytvatten	visar	på	en	
minskning	av	ytvattenflödet	genom	delavrinningsområde	A+B	med	knappt	120	000	m3	per	år	
(Holmén	2017).	De	120	000	m3	härrör	från	den	yta	som	försvinner	av	utökningen	av	täkten	på	
20	ha	samt	på	de	förändrade	grundvattenströmningar	som	gör	att	en	del	av	grundvattnet	rinner	
ut	i	File	hajdar-täkten	istället	för	att	tillföras	i	delavrinningsområdena	A	och	B.	En	beräkning	har	
gjorts	för	hur	de	120	000	m3	fördelar	sig	mellan	delavrinningsområdena	och	den	visar	att	ca	
93%	(112	000	m3)	hamnar	i	delavrinningsområde	A	och	ca	7%	(8	000	m3)	i	B,	se	tabell	3.	Den	
stora	skillnaden	i	fördelning	beror	på	att	under	höga	grundvattennivåer	påverkas	endast	
vattenflöden	inom	delavrinningsområde	A.	Under	låga	grundvattennivåer	är	påverkan	på	
delavrinningsområdena	jämnare	fördelad,	67%	i	område	A	respektive	33%	i	område	B,	men	
eftersom	det	naturliga	flödet	under	dessa	månader	är	så	lågt	blir	den	totala	årspåverkan	mycket	
mindre.	

Av	figur	19	och	20	framgår	nettonederbörden	månadsvis	i	medeltal	för	Hejnum	Kallgate	
respektive	Bojsvätar.	Omräknat	per	år	har	Hejnum	Kallgate	en	nettonederbörd	på	ca	1	700	000	
m3	och	Bojsvätar	ca	2	700	000	m3.	Minskningen	med	17	000	m3	respektive	120	000	m3	
motsvarar	1%	av	nettonederbörden	för	Hejnum	Kallgate	och	4,4%	för	Bojsvätar.	
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Tabell 3. Beräknad fördelning av flödespåverkan från File hajdar-täkten mellan delavrinningsområde A och B 
(tabell från Bergab 2017). 

		
Delavrinnings-
område	A	

Delavrinnings-
område	B	 Delavrinningsområde	A	 Delavrinningsområde	B	 Delavrinningsområde	A+B	

 

Fördelning [%] Fördelning [%] Fördelning [m3/år] Fördelning [m3/år] Fördelning [m3/år] 

Jan 100  0  16840 0 16840 

Feb 100  0  13318 0 13318 

Mar 100  0  9810 0 9810 

Apr 84  16  6159 1173 7332 

Maj 67  33  3291 1650 4942 

Jun 67  33  2588 1298 3886 

Jul 67  33  2183 1095 3277 

Aug 67  33  2822 1415 4237 

Sep 84  16  5763 1098 6861 

Okt 100  0  12496 0 12496 

Nov 100  0 17987 0 17987 

Dec 100  0  19016 0 19016 

    Summa helår 112271 7729 120001 

    Fördelning 93,6% 6,4% 100% 

    Summa apr-sep 22806 7729 30535 

    Andel av helår 85% 15% 25% 

	
För	vegetationstyperna	är	det	mycket	relevant	att	studera	ytvattenflödet	under	
vegetationssäsong	och	den	har	i	denna	utredning	satts	till	perioden	april-september	vilket	inte	
riktigt	svarar	mot	vegetationsperioden	enligt	SMHI:s	definition	(som	för	Gotland	omfattar	
perioden	11/4	–	5/11)	men	som	harmoniserar	mer	med	när	vegetationen	inte	är	alltför	dränkt	
och	därmed	har	potential	att	tillväxa.	Av	tabell	3	framgår	att	maximalt	25%	av	ytvattnet	i	
medeltal	blir	tillgängligt	under	vegetationsperioden	trots	att	nästan	hälften	av	nederbörden	sker	
då.	Detta	hänger	samman	med	avdunstning.	Då	årsnederbörden	är	ca	4	000	000	m3	för	
avrinningsområdet	till	Hejnum	Kallgate	innebär	det	att	ca	1	000	000	m3	blir	tillgängligt	under	
vegetationsperioden.	Den	maximala	förlusten	är	ca	7	700	m3	för	delavrinningsområde	B	men	
detta	är	en	mycket	konservativ	beräkning	av	förlust	och	förutsätter	att	all	förlust	som	uppstår	på	
grund	av	den	utökade	täkten	hade	strömmat	ut	Hejnum	Kallgate	vilket	knappast	är	fallet,	men	
med	hänsyn	till	försiktighetsprincipen	så	tillämpas	det	värdet	fullt	ut	i	denna	analys.	7	700	m3	
motsvarar	knappt	1%	(0,8%)	av	vattnet	under	vegetationssäsong.	För	Bojsvätar	är	
årsnederbörden	ca	10	000	000	m3	varav	ca	2	500	000	m3	skulle	beröra	vegetationsperioden,	
bortfallet	är	30	535	m3	vilket	med	motsvarande	beräkning	som	för	Hejnum	Kallgate	ger	ett	
bortfall	av	ca	1,2%	av	vattnet	under	vegetationssäsong.	 	
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8 Sammanfattning av påverkan och ekologiska faktorer 

Sammanfattning av påverkan 
I	tabell	4	nedan	sammanfattas	hydrologisk	påverkan	på	Natura	2000-områden	vad	gäller	
grundvattennivåer	och	ytvattenflöden.	Vad	gäller	grundvattenpåverkan	så	är	påverkan	störst	för	
Hejnum	Kallgate	där	modelleringen	förutsäger	en	maximal	avsänkning	under	juli	
(sommarlågvatten)	från	1,2	m	till	1,8	m	under	marknivån.	För	Bojsvätar	förutsägs	en	maximal	
avsänkning	med	0,1	m	från	0,5	till	0,6	m	under	marknivån	under	juli.	I	Kallgatburg	sker	ingen	
grundvattenavsänkning.	Under	vintern	sker	ingen	avsänkning	alls	utan	där	är	grundvattennivån	
i	nivå	med	eller	över	markytan	för	samtliga	Natura	2000-områden.	

Vad	gäller	ytvattenflöden	är	istället	påverkan	störst	i	Bojsvätar	där	flödena	på	årsbasis	beräknas	
minska	med	4,4%	och	maximalt	med	1,2%	under	vegetationsperioden.	Motsvarande	för	Hejnum	
Kallgate	är	en	maximal	minskning	på	knappt	0,5%	på	årsbasis	och	med	knappt	1%	under	
vegetationssäsong.	Kallgatburg	påverkas	inte	alls	då	området	ligger	långt	utanför	påverkanszon	
för	grundvattensänkning	och	tillhör	ett	annat	delavrinningsområde	som	inte	påverkas	av	
utökningen	av	File	hajdar-täkten	(se	kapitel	7).	

Eftersom	Kallgatburg	Natura	2000-område	varken	påverkas	av	grundvattensänkning	eller	
minskade	ytvattenflöden	så	kommer	inga	negativa	konsekvenser	att	uppstå	i	området.	Av	den	
anledningen	kommer	inte	området	och	dess	utpekade	naturtyper	och	arter	att	ingå	i	
konsekvensbedömningen	i	fortsättningen.	Det	innebär	att	naturtyperna	högörtängar	(6430)	och	
källor	med	tuffbildning	–	kalktuffkällor	(7220)	inte	berörs	alls	i	fortsättningen	och	detsamma	
gäller	smalgrynsnäcka.	Dessa	naturtyper	och	arter	är	endast	upptagna	för	Kallgatburg.		

Tabell 4. Sammanfattning av hydrologisk påverkan på Natura 2000-områden. 

Art Grundvattensänkning 
(max sommarlågvatten) 

Minskning ytvattenflöde 
(andel av nettonederbörd) 

Minskning ytvattenflöde under 
vegetationssäsong (apr-sep) 

Hejnum 
Kallgate -0,6 m (juli) -0,5% -0,8% 

Bojsvätar -0,1 m (juli) -4,4% -1,2% 
Kallgatburg 0 0 0 
	

Sammanfattning av ekologiska faktorer och gynnsam bevarandestatus i nuläget 
Detta	avsnitt	sammanfattar	i	tabell	5	de	ekologiska	faktorer	som	har	en	koppling	till	hydrologi	
för	de	utpekade	naturtyperna	och	arterna	och	därför	är	relevanta	för	konsekvensbedömningen.	
Nuläget	för	gynnsam	bevarandestatus	redovisas	också	och	den	gäller	för	dels	nationell	nivå	
(boreal	region	eller	hela	Sverige)	och	dels	för	lokal	nivå	efter	vad	som	anges	i	bevarandeplaner	
(för	Natura	2000-området).	
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Tabell 5. Redovisning av viktiga ekologiska faktorer för arter och naturtyper som är kopplade till hydrologi. I 
tabellen tas endast de naturtyper och arter upp som kan påverkas och därmed ska konsekvensbedömas. 
Årsamplituden som anges är den ekologiskt mest optimala enligt litteraturen och där positiva värden anger 
vattenstånd under markytan och negativa värden ligger över markytan (dränkning). De övriga ekologiska 
faktorerna anger med + eller ++ om det är en viktig eller mycket viktig faktor eller med - eller -- om det är en 
negativ eller mycket negativ faktor. För näringsnivåer avses reaktion vid ökade näringsnivåer och för pH 
beroendet av höga pH-värden (>7). I sista kolumnen anges nuläget för gynnsam bevarandestatus i boreal region 
samt den bedömning som gjorts i bevarandeplanerna. 

 

Sammanfattning av vattenregimer 
Av	tidigare	kapitel	framgår	vad	som	ekologiskt	styr	de	olika	vegetationstyperna	och	hur	
hydrologin	fungerar	inom	området.	Utifrån	detta	är	det	möjligt	att	indela	våtmarkerna	utifrån	
fem	vattenregimer	och	vars	existens	möjliggör	de	olika	typerna	av	våtmarker.	Dessa	fem	typfall	
framgår	på	nästa	sida.	

Habitat/Art Grund-
vatten-
beroende 

Källflö-
desbero-
ende 

Grundvatt
en- och 
källflödes-
beroende 

Års-
amplitud 
(normal-
år, cm) 

Fuktig- 
het 

Näring/
pH 

Nuläge gynnsam 
bevarandestatus 
Övrigt 

Fuktängar 
med blåtåtel 
eller starr – 
kalkfuktäng 
(6410) 

   0-50 + - / + Boreal region: Dålig  
Bevarandeplaner: God 

Kalkkärr med 
gotlandsag 
(7210) 

++   -40-+15 ++ --/++ Boreal region: 
Bedömning saknas 
Bevarandeplaner: God	

Rikkärr-
knappagkärr 
(7230) 

  ++ 0-20 + --/++ Boreal region: 
Otillräcklig GBS 
Bevarandeplaner: God	

Rikkärr-
axagkärr 
(7230) 

 ++ + 0-15 ++ --/++ Boreal region: 
Otillräcklig 
Bevarandeplaner: God	

Rikkärr-
blåtåtelkärr 
(7230) 

   0-40 + 0 / + Boreal region: 
Otillräcklig 
Bevarandeplaner: God	

Rikkärr-
lågstarrkärr 
(7230) 

   0-40 + - / + Boreal region: 
Otillräcklig 
Bevarandeplaner: God	

Västlig taiga 
– sumpskog 
(9010) 

   10-50 + 0 / + Boreal region: Dålig 
Bevarandeplaner: God	

Skogsbevux
en myr – 
kalktallsump
skog (91D0) 

   10-50 + 0 / + Boreal region: God 
Bevarandeplaner: God	
 

Väddnätfjäril 
(1065) 

   0-50 + - / + Boreal region: Dålig 
Bevarandeplaner: God	

Guckusko 
(1902) 

  + 0-50 + - / + Boreal region: God 
Bevarandeplaner: God	

Trana (A127)       Nationellt: God 
Bevarandeplaner: 
God- 
Behöver svämning 
kring 
häckningsbiotoper för 
att slippa predatorer  
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1. Tillfälliga våtmarker i form av vätar och 
fukthedar. De förekommer i flack eller svagt 
sluttande terräng och normalt högt upp i 
avrinningsområdena. De präglas också av en 
berggrund som är svagt dränerande, ofta på 
märgelkalksten, och gärna med förekomst av 
lerhaltig blekejord som har en vattenhållande 
funktion. Vattenregimen innebär att de är helt 
ytvattenberoende och torkar ut och kan bli mycket 
torra under sommaren. Vid kraftiga sommarregn 
kan de fyllas snabbt men torkar också ut snabbt. 
Vattentillgången under vegetationssäsong är för 
låg för att rena rikkärr ska kunna utbildas. Någon 
större förekomst av denna vattenregim finns inte 
inom påverkanszonen i de aktuella Natura 2000-
områdena.  

2. Vattenmagasintypen får sitt vatten från 
strandvallar och liknande formationer som kan 
magasinera större mängder vatten efter nederbörd 
och vinterhögvattnet. Magasineringen av vatten gör 
att vattentillförseln jämnas ut och kan vara under 
längre tid under vegetationssäsong. I början av 
vegetationssäsongen kan det förekomma 
grundvattenutströmning men annars är det 
ytvattentillförsel som är avgörande under 
sommarmånaderna. Även för våtmarkerna i denna 
vattenregim är det viktigt att berggrunden inte är alltför 
dränerande och lager med blekejord är positivt som 
både tätande och vattenhållande skikt. Våtmarkerna 
förekommer alltid nedströms den magasinerande 
formationen och vegetationstyper som kan 
förekomma är axagkärr, knappagkärr och 
kalkfuktängar. Denna vattenregim förekommer med 
små arealer i samband med strandvallar. 

3. Dämmetypen finns i samband med lågpunkter i 
sluttningar. Själva dämmet kan utgöras av strandvallar 
eller andra topografiska hinder och precis som för 
ovanstående typer är det viktigt att kalkberggrund och 
jordmån inte är dränerande. I samband med strandvallar 
kan det förekomma ”tätskikt” av blekejord som hindrar 
snabbt läckage av vatten ut i strandvallen. 
Vattenregimen präglas av grundvattenutträngning under 
vintertid men är ytvattenberoende under sommaren. 
Vilken vegetationstyp som utbildas beror av hur mycket 
vatten som samlas i ”dammen”. I större sänkor kan det 
vara så blött att agmyr kan utbildas trots avsaknad av 
grundvattenutträngning under sommaren. Andra möjliga 
vegetationstyper är knappagkärr, axagkärr och 
kalkfuktäng. Våtmarken förekommer alltid uppströms 
dämmet. Dämmetypen finns i några begränsade 
våtmarker i norra delen av Hejnum Kallgate. 

4. Yt- och grundvattentypen består av svagt 
sluttande våtmarker som ligger lägre i terrängen och 
längre ner i avrinningsområdet. Under sommaren 
berörs de av viss grundvattenutträngning i 
sluttningarna i kombination av ytvattenflöden från 
omgivningen och via nederbörd. Tack vare den 
svagt sluttande terrängen uppehåller sig vattnet 
längre i våtmarken vilket får en utjämnande effekt 
även under sommaren. Tillflöde av vatten i princip 
under hela året gör att våtmarken inte helt torkar ut 
utom vid torrår. Viss torvbildning kan förekomma 
men den är svag på grund av det rörliga 
markvattnet. Omfattande dränkning är också 
ovanligt eftersom avrinning alltid sker och dessutom 
mycket snabbare vid omfattande nederbörd. Typiska 
vegetationstyper är axagkärr, knappagkärr, 
blåtåtelkärr, kalktallsumpskog men inte agmyr. 
Denna vattenregim är helt dominerande i både 
Hejnum Kallgate och Bojsvätar. 

5. Grundvattentypen finns i topografiska lågpunkter 
som ligger lågt i terrängen inom avrinningsområdet. 
Grundvattentillförsel sker som grundvattenutträngning i 
sluttningar och under myren vilket ger en mer eller 
mindre konstant blöthet under hela vegetationsperioden. 
Vid omfattande nederbörd och under våren är marken 
översvämmad. Denna typ motsvarar topogena kärr och 
är typisk för agmyrzoneringar med agmyr, knappagkärr, 
axagkärr och kalkfuktäng/kalktallsumpskog. Denna 
vattenregim har en begränsad areal och förekommer i 
samband med en svacka inom Bojsvätar som dessutom 
förstärks av en dämning som uppkommit av 
terränggående fordon. 

1 

2 

3 

4 

5 

(illustrationer	Judith	Askling)	
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Prognostiserade förändringar av arealer av Natura 2000-naturtyper 

Hur prognostiserade arealförändringar kan beräknas 

En	viktig	effekt	av	förändrade	grundvattenstånd	och	ytvattenflöden	är	att	arealen	av	naturtyper	
kan	förändras.	Det	är	också	ett	av	tre	kriterier	för	att	kunna	bedöma	om	den	utökade	täkten	
negativt	kan	påverka	gynnsam	bevarandestatus	(se	kapitel	5).	Till	följd	av	ändrad	hydrologi	kan	
vissa	naturtyper	minska	och	andra	öka.	Förändringen	sker	oftast	successivt	och	kan	ta	lång	tid	
då	det	är	vanligt	att	ekosystem	har	en	tidsförskjutning	mellan	att	ett	nytt	tillstånd	inträtt	till	dess	
att	det	är	möjligt	att	se	effekterna	av	det.	För	våtmarker	är	det	särskilt	tydligt	eftersom	det	finns	
en	naturlig	inomårs-	och	mellanårsvariation	vad	gäller	grundvattenstånd	och	ytvattenflöden.	En	
annan	viktig	faktor	är	också	hur	stor	förändringen	är.	En	drastisk	förändring	som	vid	en	dikning	
ger	ett	ganska	snabbt	svar	i	vegetationen	och	mätbara	förändringar	kan	ske	på	bara	några	år	
medan	små	förändringar	kan	ta	lång	tid,	många	tiotals	år,	innan	de	är	skönjbara.	

Figur 22. Illustration av hur grundvattenberoende vegetationstyper förflyttar sig längs en höjdgradient vid en 
förändring av ett vattenstånd. Ovan är markprofilen jämnt sluttande och saknar hinder i båda ändarna av profilen. 
I detta fall uppstår ingen arealförlust utan bara en förskjutning av vegetationens utbredning i höjdled. Till höger är 
markprofilen ojämnt sluttande och begränsningar finns i ändarna av profilen vilket gör att vissa vegetationstyper 
kommer att öka på andras bekostnad och hindrena i ändarna gör att våtmarksarealen totalt också minskar 
(illustration Judith Askling). 

Vid	minskade	grundvattennivåer	är	det	främst	de	grundvattenberoende	naturtyperna	som	
berörs	och	vid	minskade	ytvattenflöden	är	det	de	källflödesberoende	naturtyperna	som	berörs.	
De	viktigaste	effekterna	uppstår	under	den	period	som	växtligheten	är	aktiv,	det	vill	säga	under	
vegetationsperioden.	Därför	utgår	de	prognostiserade	arealförändringarna	från	den	perioden.		

De	prognostiserade	förändringarna	bygger	på	att	de	olika	naturtyperna	har	ett	ekologiskt	
maximum	vad	gäller	grundvattenstånd	och	ytvattenflöde.	Det	är	detta	som	ger	upphov	till	den	
typiska	zoneringen	som	går	att	se	i	våtmarker.	Sker	förändringar	av	grundvattennivåer	eller	

Minskat medelvattenstånd förskjuter 
vegetationszonerna neråt i profilen 

Ökat medelvattenstånd förskjuter 
vegetationszonerna uppåt i profilen 

Begränsat djup. Minskat  
medelvattenstånd kommer 
att orsaka arealförlust för 
agmyr 

Ojämn profil. Ökat  
medelvattenstånd kan ge 
arealförlust för kalkfuktäng 
och ökad areal för knappag 
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ytvattenflöden	förskjuts	zoneringarna	och	utbredningen	av	olika	vegetationstyper	i	proportion	
till	förändringen.	

Avgörande	för	grundvattenberoende	vegetationstyper	är	hur	topografin	ser	ut.	
Vegetationstypernas	utbredning	kommer	att	förskjutas	i	höjdled	utifrån	hur	markprofilen	ser	ut.	
Är	markprofilen	jämnt	sluttande	och	inte	innehåller	några	begränsningar	vare	sig	uppåt	eller	
nedåt	i	profilen	kommer	inga	arealförändringar	att	uppstå.	Så	kan	fallet	vara	för	stränder	där	en	
minskad	vattennivå	gör	att	vegetationen	kryper	nedåt	i	gradienten	till	dess	att	den	nått	optimum	
efter	de	nya	nivåerna.	Om	däremot	profilen	inte	är	jämnt	sluttande	blir	arealförändringarna	
större	där	vissa	vegetationstyper	kan	öka	och	andra	minska	i	areal.	Finns	det	dessutom	
begränsningar	i	någon	av	profilens	ändpunkter,	till	exempel	att	en	vegetationstyp	redan	
befinner	sig	i	en	topografisk	lågpunkt,	hindras	en	vandring	neråt	i	gradienten	och	en	arealförlust	
kommer	att	uppstå	för	den	vegetationstypen.	I	figur	22	illustreras	hur	förändringar	kan	slå	på	
grundvattenberoende	vegetationstyper.	

När	det	gäller	ytvattenflöden	utgår	den	prognostiserade	förändringen	i	areal	proportionellt	till	
minskningen	av	ytvattenflödet.	En	procentuell	minskning	av	ytvattenflödet	ger	därmed	samma	
procentuella	förlust	av	källflödesberoende	vegetationstyper.	Det	kommer	att	vara	i	de	mest	
perifera	delarna	av	de	källflödesberoende	vegetationstyperna	där	arealförlust	kommer	att	
uppstå,	se	figur	23	för	illustration.	Förlusten	av	areal	kommer	att	pågå	till	dess	att	en	kritisk	
punkt	nås	då	ytvattenflödet	inte	längre	räcker	till	för	att	upprätthålla	den	källflödesberoende	
vegetationstypen.	För	att	detta	läge	ska	uppstå	krävs	dock	stora	förändringar	i	ytvattenflödet.	

	
Figur 23. Illustration av hur källflödesberoende vegetationstyper minskar vid en minskning av ytvattenflödet. 
Minskningen i areal är proportionell till ytflödesminskningen så länge som ytvattenflödet inte förändras i stor 
omfattning. Då riskerar all källflödesberoende vegetation att försvinna (illustration Judith Askling). 

Prognostiserade arealförändringar för de olika vattenregimerna 

Det	är	i	huvudsak	fyra	vattenregimer	som	förekommer	inom	Natura	2000-områdena	och	som	i	
denna	utredning	benämnts	till	vattenmagasintypen,	dämmetypen,	yt-	och	grundvattentypen	
samt	grundvattentypen.	Av	dessa	är	yt-	och	grundvattentypen	den	helt	dominerande.	De	övriga	
tre	har	begränsad	utbredning	men	förekommer	och	ska	därför	också	ingå	i	
konsekvensbedömningen.	I	figur	24	visas	en	sammanfattande	och	schematisk	profil	om	var	de	
olika	vegetationstyperna	förekommer.	

Minskade yt- och 
grundvattenflöden under 
vegetationsperioden… 

…resulterar i habitatförlust i 
proportion till det minskade 
flödet. Känsligaste 
vegetationstypen minskar i 
areal. 
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Figur 24. Sammanfattande, schematisk profil av de olika berörda vegetationstyperna (illustration Elisabeth 
Östlund Fält). 

Nedan	beskrivs	förutsättningarna	för	de	olika	vattenregimerna	inom	respektive	Natura	2000-
område.	Slutsatser	kring	förväntade	effekter	av	förändrad	hydrologi	framgår	också.	Figur	25	och	
27	är	översikter	över	bland	annat	naturtyper	inom	Hejnum	Kallgate	respektive	Bojsvätar.	

Yt-	och	grundvattenregim	inom	Hejnum	Kallgate:	En	viktig	förutsättning	för	vattenregimen	
är	att	området	är	svagt	sluttande.	Detta	illustreras	av	figur	26	som	klart	visar	den	svaga	
sluttning	i	vilken	våtmarkerna	har	utbildats	i.	Varje	höjdkurva	representerar	25	cm	och	det	är	ca	
50-100	m	mellan	varje	höjdkurva	i	våtmarkernas	centrala	delar	vilket	motsvarar	en	mycket	svag	
lutning	på	0,25-0,5%.	Förutsättningarna	för	lång	uppehållstid	av	vatten	finns	alltså	men	
samtidigt	är	det	också	rörligt	vilket	den	ringa	lutningen	möjliggör.	Ytvatten	tillförs	under	
sommarhalvåret	genom	nederbörd	och	från	de	närmaste	delarna	av	avrinningsområdet	samt	vid	
större	nederbördsmängder	även	genom	bäckar.	För	Hejnum	Kallgate	rör	det	sig	om	två	bäckar	
som	bryter	igenom	Ancylusvallen,	Orgbäcken	i	väster	och	en	bäck	genom	Kallgatburg,	se	figur	
25.		Ancylusvallen	som	omgärdar	västra	och	norra	delen	av	Hejnum	Kallgate	har	förmåga	att	
magasinera	vatten	i	större	skala	och	tillför	därmed	hela	bäckenet	med	ytligt	grundvatten	mellan	
regnen.	Huvuddelen	av	våtmarkerna	vid	Hejnum	Kallgate	ligger	på	höjder	mellan	26-33	meter	
över	havet.	I	omgivningen	är	sluttningarna	brantare	upp	mot	File	hajdar	och	Hejnum	hällar.	
Läget	i	terrängen	gör	att	det	inte	kan	uteslutas	att	grundvattenutträngning	sker	även	sommartid	
i	sluttningarna	vilket	då	samverkar	med	ytvattentillförseln	kring	våtmarkerna.	Däremot	är	inte	
våtmarkerna	grundvattenberoende.	För	Hejnum	Kallgate	ligger	grundvattennivåerna	i	medeltal	
djupt	för	sommarlågvattnet	(1,2	m	under	marknivå).	Nivåerna	på	grundvattnet	är	redan	så	låga	
att	de	ligger	långt	under	nivåerna	för	där	rotsystem	är	aktiva	och	därför	saknas	direkt	
grundvattenpåverkan.	Det	är	sannolikt	också	förklaringen	till	att	den	mest	grundvattenberoende	
vegetationstypen	agmyr	saknas	i	det	stora	flacka	våtmarksområdet.	Istället	upptas	våtmarken	i	
huvudsak	av	knappagkärr	och	axagkärr.	En	sänkt	grundvattennivå	från	1,2	m	till	1,8	m	ger	
visserligen	en	viss	uttorkningseffekt	då	ytvatten	kommer	att	söka	sig	längre	ner	men	om	detta	
hade	varit	allvarligt	hade	vegetationen	inte	kunnat	upprätthållas	med	nuvarande	grundvatten-
läge.	Märgelkalkstenen	och	det	lerhaltiga	lagret	av	blekejord	fungerar	helt	enkelt	som	en	spärr	
mot	större	dränering	neråt	till	grundvattnet.	Istället	pekar	systemet	på	att	sommarmånadernas;	
1)	ytvattentillförsel	från	nederbörd	och	närmaste	omgivningar;	2)	ytliga	grundvatten	från	
Ancylusvallen;	3)	bäcktillflöden	samt;	4)	viss	grundvattenutträngning	i	sluttningarna,	är	helt	
avgörande	för	våtmarksvegetationens	upprätthållande	under	vegetationsperioden.	
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Figur 25. Utbredning av naturtyper i norra delen av Hejnum Kallgate Natura 2000-område. 
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Figur 26. Topografisk karta över Hejnum Kallgate.  
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Slutsatsen	är	att	effekterna	av	en	grundvattensänkning	i	Hejnum	Kallgate	är	mycket	små	och	
någon	arealförlust	beräknas	inte	uppstå	till	följd	av	en	utökning	av	File	hajdar-täkten	vad	gäller	
grundvattenståndet.	Avståndet	till	File	hajdar-täkten	och	det	faktum	att	den	tillhör	ett	annat	
delavrinningsområde	gör	att	någon	effekt	av	minskad	tillrinning	av	ytvatten	till	följd	av	att	
avrinningsområde	försvinner	inte	är	möjlig.	Den	återstående	påverkan	som	en	utökad	täkt	vid	
File	hajdar	kan	ha	är	därför	genom	minskad	grundvattenutträngning	under	
vegetationsperioden.	Under	vinterperioden	råder	under	normalår	vattenmättnad	i	området	med	
marknära	grundvatten	och	detta	förhållande	förändras	inte	av	en	utökad	täkt.	

Den	totala	arealen	källflödesberoende	rikkärr	inom	delavrinningsområde	A	och	B	i	Hejnum	
Kallgate	är	72,9	ha.	Det	grundvattenutträngande	ytvattenflödet	beräknas	minska	med	maximalt	
knappt	1%	under	vegetationssäsong	och	då	detta	är	en	marginell	minskning	beräknas	förlusten	
av	habitat	uppgå	med	samma	proportion,	det	vill	säga	med	0,73	ha.	Detta	motsvarar	0,4%	av	den	
totala	arealen	rikkärr	inom	Hejnum	Kallgate,	en	mycket	liten	förlust.	Förlusten	av	axagkärr	och	
knappagkärr	kommer	i	sin	tur	sannolikt	medföra	motsvarande	ökning	av	kalkfuktäng	eller	
blåtåtelfuktäng	vid	rådande	betestryck	eller	omvandling	till	kalktallsumpskog	av	blåtåteltyp	om	
hävden	inte	är	tillräcklig.	Förändringen	sker	sannolikt	mycket	sakta	under	många	tiotals	år.	

Yt-	och	grundvattenregim	inom	Bojsvätar:	Bojsvätar	påminner	om	Hejnum	Kallgate	i	det	att	
våtmarken	ligger	i	en	svag	sluttning	på	ca	0,25-0,5%.	Vattenförsörjningen	under	
vegetationssäsong	kommer	från	direkt	nederbörd	och	de	närliggande	delarna	av	
avrinningsområdet	vid	normala	regn.	Mot	söder	flackar	terrängen	ut	ytterligare	vilket	gör	att	
Bojsvätar	förvandlas	till	något	som	liknar	en	sjö	under	högvatten.	Liksom	Hejnum	Kallgate	har	
strandvallar	en	betydelse	och	i	Bojsvätar	är	det	Litorinavallen	som	löper	väster	om	våtmarken	
och	också	utgör	en	avdelare	av	våtmarkerna	i	Hejnum	Kallgate.	Bojsvätar	berörs	också	av	två	
bäckar	som	till	stora	delar	är	omformade	till	avvattnande	diken.	Åt	nordväst	löper	den	utdikade	
bäcken	som	avvattnar	delavrinningsområde	B,	det	vill	säga	norra	delen	av	Hejnum	Kallgate.	
Detta	dike	tvärar	strandvallen.	Flera	sidodiken	gör	att	avvattningen	är	effektiv	och	därmed	
transporterar	vatten	snabbt	ner	till	Natura	2000-området.	Även	diket/bäcken	som	löper	norrut	
och	avvattnar	delavrinningsområde	A	är	dikat	ner	till	kalkberggrunden	och	avvattnar	
närområdet	effektivt	ner	till	Bojsvätar.	Mycket	av	dikningarna	har	skett	i	sen	tid	under	2010-
talet	och	medför	att	vattnets	uppehållstid	minskar	norr	om	Bojsvätar	och	även	dränerar	
våtmarkerna	norr	om	Natura	2000-området,	se	Askling	(2017).	

Bojsvätar	ligger	lågt	och	huvuddelen	av	våtmarksbäckenet	ligger	10-14	meter	över	havet.	
Eftersom	det	är	så	lågt	i	jämförelse	med	avrinningsområdena	är	det	mycket	troligt	att	det	
förekommer	grundvattenutträngning	året	runt	kring	våtmarken.	Grundvattennivåerna	är	höga	
jämfört	med	Hejnum	Kallgate	och	är	som	lägst	vid	sommarlågvattnet	i	slutet	av	juli	då	nivån	i	
medeltal	ligger	0,5	m	under	marknivån.	Från	september	till	och	med	april	ligger	
grundvattennivån	vid	eller	över	markytan,	i	maj	ett	par	decimeter	under	och	i	juni	i	medeltal	0,3	
m	under	marknivån.	I	augusti	ökar	grundvattenytan	snabbt	från	0,5	m	under	marknivån	i	början	
av	månaden	till	jäms	med	i	slutet.	Detta	innebär	att	våtmarken	förses	med	grundvatten	även	
under	en	stor	del	av	vegetationsperioden.	Då	den	sluttar	och	grundvattennivåerna	sjunker	
undan	under	sommarlågvattnet	gör	det	att	vattenregimen	ändå	inte	kan	klassas	som	helt	
grundvattenberoende	utan	att	kombinationen	av	det	ytliga	grundvattnet	och	tidigare	nämnda	
yt-	och	grundvattenflöden	är	det	som	skapar	förutsättningarna	för	våtmarksvegetationen	i	
Bojsvätar.	Undantaget	är	små	och	lokala	lågpunkter	som	kan	klassas	som	grundvattentypen	vad	
gäller	vattenregim.	Något	som	också	talar	för	en	yt-	och	grundvattenregim	är	att	naturtypen	
agmyr	i	stort	sett	saknas	inom	Natura	2000-området	samt	att	grundvattennivåerna	är	lite	för	
låga	för	både	axagkärr	och	knappagkärr	under	perioden	mitten	av	maj	till	mitten	av	augusti,	
alltså	under	en	viktig	del	av	vegetationssäsongen.	
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Figur 27. Utbredning av naturtyper i Bojsvätar Natura 2000-område. 
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Figur 28. Topografisk karta över Bojsvätar. 
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Slutsatsen	är	att	negativa	effekter	kan	uppstå	vad	gäller	minskad	grundvattenutträngning	under	
vegetationsperioden	till	följd	av	en	utökning	av	File	hajdar-täkten.	Då	vatten	tillförs	från	Hejnum	
Kallgate	ska	även	den	minskade	grundvattenutträngningen	därifrån	räknas	in	i	den	totala	
minskningen	av	vattentillförsel.	Däremot	är	avstånden	för	stora	till	de	20	ha	av	
avrinningsområdet	som	försvinner	för	att	ytavrinningen	skulle	påverkas.	Vattnet	som	rinner	av	
vid	täktområdet	hinner	upptas	av	vegetation	eller	infiltreras	till	grundvattnet	långt	innan	det	
når	Bojsvätar.	Istället	tillförs	ytvatten	och	ytligt	grundvatten	från	närområdet,	via	Litorinavallen,	
via	direkt	nederbörd	på	våtmarken	och	vid	större	nederbördsmängder	från	de	diken/bäckar	
som	ansluter	i	norra	delen	av	området.	Den	dikning	och	avvattning	som	utförts	har	sannolikt	en	
mycket	större	negativ	inverkan	på	Bojsvätars	vattenbalans	än	vad	en	utökning	av	täkten	skulle	
ha.	Vad	gäller	grundvattensänkningen	är	bedömningen	att	effekten	är	minimal.	Som	mest	
uppgår	den	till	1	dm	i	juli	men	det	under	en	mycket	kort	period	och	då	grundvattnet	ändå	ligger	
för	lågt	för	att	ha	betydelse	för	den	aktiva	rotzonen	i	våtmarksvegetationen.	Då	grundvattnet	är	
tillräckligt	högt	för	att	ha	effekt	finns	inga	skillnader	mellan	nuläget	och	en	utökad	täkt.	

Den	totala	arealen	källflödesberoende	rikkärr	inom	Bojsvätar	är	50,1	ha.	För	Bojsvätar	beräknas	
ytvattenflödet	minska	med	1,2%	under	vegetationssäsong	och	i	likhet	med	Hejnum	Kallgate	är	
detta	en	marginell	minskning	varför	arealminskningen	av	rikkärr	bör	stå	i	proportion	till	
ytflödesminskningen,	det	vill	säga	med	0,6	ha.	Förlusten	av	axagkärr	och	knappagkärr	kommer	i	
sin	tur	att	sannolikt	medföra	en	motsvarande	ökning	av	kalkfuktäng	eller	blåtåtelfuktäng	vid	
rådande	betestryck	eller	omvandling	till	kalktallsumpskog	av	blåtåteltyp	om	hävden	inte	är	
tillräcklig.	Förändringen	sker	sannolikt	mycket	sakta	under	många	tiotals	år.	

Vattenmagasinregim	i	Hejnum	Kallgate	består	av	mindre	arealer	rikkärr	med	anslutande	
fuktängar	och	går	att	finna	strax	nedanför	strandvallarna,	se	figur	25	och	26.	Ancylusvallen	
ligger	högst	i	terrängen	och	dess	läge	högt	upp	i	terrängen	gör	att	den	inte	försörjs	av	
grundvattenutträngning	under	vegetationssäsong	utan	vattentillgången	beror	av	vad	som	
magasinerats	under	vintern	samt	vad	som	tillförs	i	form	av	ytvatten	genom	nederbörd	under	
sommarhalvåret.	Det	i	sin	tur	gör	att	det	relevanta	avrinningsområdet	är	begränsat	och	utgörs	
av	närområdet.	Litorinavallen	ligger	lägre	i	terrängen	och	går	tvärs	över	Hejnum	Kallgates	
våtmarker	i	nord-sydlig	riktning.	Här	har	den	en	dämmande	funktion	och	försörjs	av	vatten	från	
Hejnum	Kallgate.	De	våtmarker	som	berörs	av	denna	vattenregim	har	därmed	mer	koppling	till	
resten	av	Hejnum	Kallgates	våtmarker	och	arealen	bör	räknas	dit.	Inom	Bojsvätar	Natura	2000	
saknas	denna	vattenregim.	

Det	är	rikkärr	och	andra	våtmarker	i	anslutning	till	Ancylusvallen	som	påverkas	av	denna	
vattenregim	och	slutsatsen	är	att	de	inte	berörs	av	en	utökning	av	File	hajdar-täkten.	Avsaknad	
av	grundvattenutträngning	under	vegetationsperioden	och	att	Ancylusvallen	befinner	sig	inom	
delavrinningsområde	B	innebär	att	utökningen	av	täkten	inte	har	några	effekter	på	vegetation	
som	är	beroende	av	magasinregimen.	

Dämmeregim	i	Hejnum	Kallgate	består	av	mindre	arealer	agmyr	och	rikkärr	med	anslutande	
fuktängar	och	går	att	finna	uppströms	Ancylusvallen,	se	figur	25.	Vattenförsörjningen	är	
beroende	av	ansamlingar	av	vatten	efter	vinterperioden	samt	ytvatten	under	
vegetationssäsongen	i	samband	med	nederbörd.	Någon	grundvattenutträngning	är	inte	aktuell	
då	områdena	ligger	högt	upp	i	terrängen	och	grundvattennivåerna	befinner	sig	flera	meter	
under	våtmarkerna	under	sommaren.	Ytvattnet	kommer	från	ett	begränsat	avrinningsområde	i	
våtmarkernas	direkta	omgivning.	Inom	Bojsvätar	Natura	2000	saknas	denna	vattenregim.	

Slutsatsen	är	att	en	utökning	av	File	hajdar-täkten	inte	kommer	att	ge	några	negativa	effekter	för	
våtmarker	som	är	beroende	av	denna	vattenregim.	

Grundvattenregim	i	Bojsvätar	berör	en	agmyr	som	finns	i	en	liten	svacka	i	en	lokal	lågpunkt	
inom	Natura	2000-området,	se	figur	27.	Vatten	är	ofta	stående	här	på	sommaren.	Till	viss	del	
förstärks	lågpunkten	av	att	det	strax	nedströms	kört	terränggående	fordon	som	gett	en	
dämmande	effekt	genom	jordpackning	kring	hjulspåren.	Denna	del	av	Bojsvätar	är	förmodligen	
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den	enda	som	kan	betraktas	som	grundvattenberoende.	Visserligen	finns	smärre	fördjupningar	
på	andra	håll	i	våtmarken	men	dessa	kan	räknas	i	kvadratmeter.	Denna	agmyr	är	inte	heller	
särskilt	stor,	ca	0,4	ha,	men	är	tillräckligt	stor	för	att	avgränsas	som	Natura	2000-naturtyp.	

Effekten	på	agmyren	är	kopplad	till	grundvattenståndet	och	skillnaden	mellan	nuläget	och	en	
utökad	täkt	är	en	medelgrundvattensänkning	med	som	mest	en	decimeter	vid	månadsskiftet	
juli-augusti.	Avsänkningen	är	tillfällig	och	försiggår	under	en	knapp	månad	från	mitten	av	juli	till	
början	av	augusti.	Ekologiskt	klarar	agmyren	denna	kortvariga	avsänkning.	Den	viktiga	
förutsättningen	för	agmyren	är	sannolikt	att	svackan	har	ett	vattenstånd	som	är	över	marknivån	
under	en	tillräckligt	stor	del	av	vegetationssäsongen	vilket	hindrar	expansion	av	exempelvis	
knappagkärr	in	i	agmyren.	Detta	är	ingenting	som	kommer	att	förändras	i	och	med	en	utökning	
av	täkten.	

Sammanfattning av arealförändringar 
I	tabell	6	nedan	sammanfattas	de	prognostiserade	arealförändringarna	orsakade	av	både	
grundvattensänkning	och	minskat	ytvattenflöde	inom	Hejnum	Kallgate	och	Bojsvätar	Natura	
2000-områden.	

Tabell 6. Sammanfattning av hydrologisk påverkan på Natura 2000-områden. 

Areal (ha) Hejnum Kallgate (ha) Bojsvätar (ha) 

Habitat Total 
areal 

Areal inom 
påverkanszon 

Prognostiserad 
förändring 

Total 
areal 

Areal inom 
påverkanszon 

Prognostiserad 
förändring 

Fuktängar med 
blåtåtel eller starr – 
kalkfuktäng (6410) 

20,0 0,7 0 4,2 4,2 0 

Kalkkärr med 
gotlandsag (7210) 0,2 0,2 0 0,4 0,4 ≈ 0 

Rikkärr (7230) 201,8 72,9 -0,73 50,1 50,1 -0,6 

Västlig taiga – 
sumpskog (9010) 15,3 6,0 0 10,1 10,1 0 

Skogsbevuxen myr 
– kalktallsumpskog 
(91D0) 

47,4 18,0 0    

	

Förändringar i struktur och funktion 
Det	andra	kriteriet	för	att	bedöma	om	gynnsam	bevarandestatus	kan	påverkas	negativt	av	en	
utökning	av	File	hajdar-täkten	är	förändringar	i	habitatkvalitet	eller	strukturer	och	funktioner	
som	det	uttrycks.	Relevanta	strukturer	och	funktioner	för	de	olika	naturtyperna	framgår	av	
bevarandeplanerna	och	listas	i	tabell	7.	Deras	koppling	till	hydrologi	framgår	också	och	för	att	
underlätta	har	kopplingen	kategoriserats	utifrån	de	effekter	som	skulle	kunna	uppstå.	Två	av	
naturtyperna,	fuktängar	med	blåtåtel	eller	starr	(6410)	och	västlig	taiga	(9010)	saknar	
strukturer	och	funktioner	som	kan	beröras	av	förändrad	hydrologi	utan	här	är	exempelvis	
beteshävd	och	förekomsten	av	död	ved	i	fokus.	Det	ska	också	poängteras	att	bevarandemål	och	
listning	av	strukturer	och	funktioner	för	flera	naturtyper	saknas	i	bevarandeplanerna.	
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Tabell 6. Samtliga strukturer och funktioner som listats i bevarandemålen för aktuella Natura 2000-naturtyper 
inom Hejnum Kallgate och Bojsvätar och som framgår av bevarandeplanerna för respektive Natura 2000-område. 
Ett + eller ++ anges om hydrologin kan ha viss eller stor betydelse för strukturen eller funktionen. Inom parentes 
anges de potentiella effekter som kan uppstå av utökningen av File hajdar-täkten. 

Areal (ha) Bojsvätar  Hejnum Kallgate 

Habitat Struktur eller funktion Hydrologisk 
koppling 

Struktur eller funktion Hydrologisk 
koppling 

Fuktängar med 
blåtåtel eller starr – 
kalkfuktäng (6410) 

  Hela arealen ska ha väl 
hävdad gräsmark varje år 
vid vegetationsperiodens 
slut 

Saknas 

   Frekvensen av hundäxing 
och hundkex är högst 1 % 

Saknas 

   Krontäckning av träd och 
buskar ska vara högst 10% 

Saknas 

Kalkkärr med 
gotlandsag (7210) 

Vegetationen ska 
domineras av ag 

++ 
(vattenregim) 

  

 Täckning av träd och 
buskar ska vara 0% 

+ 
(vattenregim) 

  

 Punsar och norar (stråk 
med öppet vatten) ska 
utgöra minst 10% av 
habitatet 

+ 
(vattenregim) 

  

 Hela arealen ska ha 
ostörd hydrologi 

++ 
(vattenregim, 
vattenkemi) 

  

Rikkärr (7230) Täckningsgraden av 
ristuvor är högst 5% 

Saknas Täckningsgraden av 
ristuvor är högst 5% 

Saknas 

 Utbredningen av 
fastmattor och 
mjukmattor är minst 50% 

++ 
(vattenregim) 

Utbredningen av fastmattor 
och mjukmattor är minst 
50% 

++ 
(vattenregim

) 
 Täckning av träd och 

buskar är mellan 5 och 
10%. Igenväxnings- 
vegetation förekommer ej 

+ 
(vattenregim) 

Krontäckning av träd och 
buskar är mellan 5 och 25 
% 

+ 
(vattenregim

) 

 Hela arealen ska ha 
ostörd hydrologi 

++ 
(vattenregim, 
vattenkemi) 

Hela arealen ska ha ostörd 
hydrologi 

++ 
(vattenregim, 
vattenkemi) 

 Minst 28,7 hektar ska 
vara välhävdade varje år 
vid vegetationsperiodens 
slut 

Saknas Horisontella 
grundvattenrörelser får ej 
påverkas 

++ 
(grundvatten
utträngning) 

 Täta (mer än 50% 
täckning) bestånd av de 
negativa indikatorarterna 
blåtåtel, vass, eller älgört 
större än 100 m2/ha 
förekommer inte 

+ (näringsnivå)   

Västlig taiga – 
sumpskog (9010) 

Relationen död 
ved/levande ved ska vara 
minst 1/5 

Saknas   

 Icke inhemska trädslag 
saknas 

Saknas   

 Trädskiktet ska 
domineras av tall. 
Trädskiktet ska vara 
flerskiktat. Minst 30% av 
träden ska vara äldre än 
100 år 

Saknas   

Skogsbevuxen myr 
– kalktallsumpskog 
(91D0) 

  Täckningsgraden av 
ristuvor är högst 5% 

Saknas 
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Areal (ha) Bojsvätar  Hejnum Kallgate 

Habitat Struktur eller funktion Hydrologisk 
koppling 

Struktur eller funktion Hydrologisk 
koppling 

   Krontäckning av träd och 
buskar är mellan 75 och 
100% 

Saknas 

   Hela arealen ska ha ostörd 
hydrologi 

++ 
(vattenregim, 
vattenkemi) 

   Horisontella 
grundvattenrörelser får ej 
påverkas 

++ 
(grundvatten
utträngning) 

	

Vattenregim 
De	flesta	strukturer	och	funktioner	som	listas	har	en	tydlig	koppling	till	vattenregim	och	därmed	
är	det	avgörande	för	dessa	att	vattenstånd	och	vattenflöden	inte	förändras	i	negativ	riktning.	
Bedömningen	av	dessa	hänger	därmed	intimt	samman	med	den	bedömning	som	görs	av	de	olika	
vattenregimerna.	Om	negativ	konsekvens	uppstår	för	någon	naturtyp	kan	motsvarande	
konsekvens	för	strukturen	eller	funktionen	förväntas.	

Vattenkemi 

Effekter	på	vattenkemin	är	ingen	parameter	som	ingått	i	utvärderingen	av	de	olika	
vattenregimerna	men	det	gavs	en	bakgrund	i	kapitel	6	om	ekohydrologi	om	vattenkemins	
betydelse	för	naturtyper	och	arter.	I	begreppet	oförändrad	hydrologi	ingår	både	vattenregim	
och	vattenkemi.	Rent	generellt	är	våtmarkerna	i	både	Hejnum	Kallgate	och	Bojsvätar	extremt	
rika	på	kalcium,	de	har	därmed	också	högt	pH	och	hög	konduktivitet,	vilket	också	är	en	
förutsättning	för	flera	av	vegetationstyperna.	Vidare	präglas	våtmarkerna	av	ett	tunt	torvtäcke	
och	kontakt	med	mineraljord	finns	genom	att	vattnet	hela	tiden	rör	sig	genom	våtmarkerna.	
Vintertid	är	våtmarkerna	mättade	på	så	vis	att	grundvattennivån	når	till	eller	över	markytan.	
Under	denna	tid	fylls	våtmarkerna	på	med	övermättat	kalkrikt	grundvatten	som	sedan	fälls	ut	
efter	utströmning.	Det	medför	bland	annat	att	i	den	torv	som	ändå	utbildas	är	den	uppblandad	
med	blekejord	och	kalkavlagringar.	Detta	sammantaget	gör	att	våtmarkerna	har	mycket	hög	
buffringskapacitet	och	resiliens	mot	exempelvis	kraftig	nederbörd	som	annars	skulle	kunna	
sänka	pH	och	konduktivitet.	För	tillrinnande	ytvatten	gäller	i	princip	samma	sak.	Det	tunna	
jordtäcket	med	hög	halt	av	kalk	gör	att	regnvattnet	snabbt	karbonatiseras	och	får	kalcium	att	gå	
i	lösning.	

Utifrån	detta,	vilka	skulle	effekterna	kunna	bli	på	vattenkemin	till	följd	av	den	utökade	täkten?	
Under	ett	år	är	bortfallet	av	ytvatten	120	000	m2.	Detta	motsvarar	1,2%	av	den	totala	
nederbörden	eller	4,4%	av	nettonederbörden	inom	avrinningsområdena	A+B	samt	Bojsvätar.	
Vad	gäller	ytvattenflöden	under	vinterhalvåret	skiljer	sig	inte	nuläget	från	vad	en	utökad	
verksamhet	skulle	innebära,	utan	vatten	flödar	permanent	under	denna	period.	Sommartid	
förväntas	en	något	mindre	utströmning	av	grundvatten,	i	runda	tal	cirka	1%.	Det	är	inte	rimligt	
att	bortfallet	av	ytvatten	på	dessa	låga	nivåer	skulle	ha	någon	effekt	på	vattenkemin,	utan	
kvarvarande	vattentillgång	räcker	mer	än	väl	till	för	att	förse	vattnet	med	rätt	vattenkemiska	
egenskaper.	Att	det	förhåller	sig	så	är	högst	troligt	med	tanke	på	att	kalkgynnade	
vegetationstyper	uppstår	på	andra	platser	där	vattentillgången	är	betydligt	lägre.	Istället	är	det	
förekomsten	av	vissa	vattenregimer	som	begränsar	våtmarkernas	utbredning.	

Grundvattenutträngning 
I	bevarandeplanen	för	Hejnum	Kallgate	anges	att	”horisontella	grundvattenrörelser	får	ej	
påverkas”	för	ett	par	naturtyper.	Detta	är	något	av	ett	specialfall	vad	gäller	vattenregimer	där	de	
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horisontella	grundvattenrörelserna	brutits	ut	från	helheten	i	befintliga	vattenregimer.	Ska	
bevarandemålet	översättas	så	handlar	det	om	att	grundvattenutträngningen	inte	får	påverkas	
för	Hejnum	Kallgate.	Klart	är	att	grundvattenutträngning	sker	under	en	stor	del	av	året	till	
Natura	2000-området	och	det	kan	inte	uteslutas	att	det	sker	året	om.	Skulle	allt	bortfall	av	
vatten	från	den	utökade	File	hajdar-täkten	resultera	i	motsvarande	bortfall	för	Hejnum	Kallgate	
skulle	ytvattenflödet	minska	med	knappt	1%	i	våtmarken.	Det	är	inte	ett	troligt	scenario	men	
ska	försiktighetsprincipen	tillämpas	fullt	ut	är	detta	ett	”worst	case”.		

Näringsnivå 
En	effekt	av	förändringar	i	hydrologi	som	diskuterats	i	kapitel	6	är	höjda	näringshalter	till	följd	
av	större	amplituder	i	vattenstånd.	Om	en	utökning	av	File	hajdar-täkten	skulle	medföra	att	mer	
organiskt	material	skulle	blottläggas	för	mer	syre	finns	en	möjlighet	till	ökade	näringshalter	och	
då	främst	i	form	av	kväve.	Det	i	sin	tur	skulle	kunna	leda	till	expansion	av	mer	näringsgynnad	
vegetation	men	också	ökad	igenväxning.	Då	påverkan	kan	ske	är	under	sommaren	då	
vattenstånden	är	låga	men	det	är	inte	troligt	att	det	kommer	att	uppstå	någon	mätbar	effekt	av	
ökade	näringsnivåer	eftersom	förändringen	av	grundvattennivåer	nästan	uteslutande	sker	
under	befintliga	torvlager.	En	minskning	av	grundvattennivån	leder	således	inte	till	ökad	
blottning	av	organiskt	material.	Det	ska	dock	sägas	att	det	är	möjligt	att	det	i	vissa	lågpunkter	i	
Bojsvätar	skulle	kunna	blottläggas	organiskt	material	men	den	areella	utbredningen	av	dessa	är	
i	sammanhanget	försumbar.	Exempelvis	är	luftföroreningar	med	kväveoxider	ett	långt	större	
problem.	

Förändringar hos typiska arter 
Det	sista	kriteriet	för	att	bedöma	om	gynnsam	bevarandestatus	(se	kapitel	5)	kan	påverkas	
negativt	av	en	utökning	av	File	hajdar-täkten	är	om	det	kan	uppstå	förändringar	i	
sammansättningen	av	typiska	arter	för	de	olika	naturtyperna.	För	två	av	naturtyperna	finns	
typiska	arter	listade	i	bevarandeplanerna.	

Fuktängar med blåtåtel och starr (6410) 

De	listade	typiska	arterna	gäller	bara	Hejnum	Kallgate	men	naturtypen	förekommer	även	i	
Bojsvätar	och	därför	bör	nedanstående	bedömning	gälla	generellt.	

De	typiska	kärlväxter	som	listas	är:	ängsstarr,	hirsstarr,	loppstarr,	ängsnycklar,	Junfgru	Marie	
nycklar,	tagelsäv,	sumpmåra,	gentianor,	brudsporre,	vildlin,	ormtunga,	slåtterblomma,	tätört,	
majviva,	rosettjungfrulin,	älväxing,	ängsvädd,	strandmaskrosor,	ängsruta	och	kärrsälting.	

Gemensamt	för	ovanstående	arter	är	att	de	är	känsliga	för	ökade	näringsnivåer	och	förändrad	
hydrologi.	Utöver	detta	så	är	vissa	arter	klart	hävdgynnade	och	de	flesta	kalkgynnade.	Likaså	är	
de	känsliga	för	igenväxning	och	beskuggning.	Som	kollektiv	representerar	de	därmed	väl	de	
ekologiska	förhållanden	som	behöver	råda	för	att	naturtypen	ska	ha	gynnsam	bevarandestatus.	
Ingen	av	arterna	representerar	någon	ekologisk	faktor	som	är	kopplad	till	hydrologin	på	annat	
sätt	än	vad	som	redan	har	fångats	in	genom	de	båda	andra	kriterierna.	Slutsatsen	är	att	
förekomsten	av	typiska	arter	och	deras	livsmiljöer	förväntas	förändras	i	motsvarande	grad	som	
naturtypen.	

Rikkärr (7230) 
De	listade	typiska	arterna	gäller	både	för	Hejnum	Kallgate	och	Bojsvätar	Natura	2000-områden.	

Typiska	kärlväxter	som	listas	är:	svarthö,	hårstarr,	ängsstarr,	näbbstarr,	blodnycklar,	
ängsnycklar,	tagelsäv,	kärrknipprot,	gräsull,	brudsporre,	honungsblomster,	gulyxne,	
flugblomster,	tätört,	majviva,	slåtterblomma,	axag	och	saffransmaskros.	
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Typiska	mossarter	som	listas	är:	fetbålmossa,	stor	skedmossa,	myruddmossa,	praktflikmossa,	
trekantig	svanmossa,	piprensarmossa,	maskgulmossa,	korvgulmossa,	späd	skorpionmossa,	
korvskorpionmossa	och	gyllenmossa.	

Ovanstående	arter	är	mycket	goda	representanter	för	extremrikkärr	och	är	därmed	känsliga	för	
förändrad	vattenregim	och	vattenkemi.	Förekomst	av	rörligt	markvatten	är	viktigt.	Samtliga	
arter	missgynnas	av	ökade	näringsnivåer	och	även	ett	hårt	betestryck	kan	vara	missgynnande.	
Likaså	är	de	känsliga	för	igenväxning	och	beskuggning.	Som	kollektiv	representerar	de	därmed	
väl	de	ekologiska	förhållanden	som	behöver	råda	för	extremrikkärren	ska	ha	gynnsam	
bevarandestatus.	Ingen	av	arterna	representerar	någon	ekologisk	faktor	som	är	kopplad	till	
hydrologin	på	annat	sätt	än	vad	som	redan	har	fångats	in	genom	de	båda	andra	kriterierna.	
Slutsatsen	är	att	förekomsten	av	typiska	arter	och	deras	livsmiljöer	förväntas	förändras	i	
motsvarande	grad	som	naturtypen.	

Förändringar hos utpekade Natura 2000-arter 
Samtliga	utpekade	Natura	2000-arter	gäller	Hejnum	Kallgate	och	det	är	de	hydrologiska	
förändringarna	där	som	utgör	grund	för	bedömningen	av	påverkan	och	effekter.	Vid	
bedömningen	tas	hänsyn	till	de	två	ingående	kriterierna	populationsutveckling	och	areal	
livsmiljö	(lokal	och	biogeografisk	nivå).	

Väddnätfjäril, Euphydryas aurinia (1065) 
Väddnätfjäril	är	knuten	till	våtmarksmiljöer	som	är	rika	på	ängsvädd.	I	huvudsak	utgörs	detta	
inom	Hejnum	Kallgate	av	kalkfuktängar.	I	en	fångst-återfångststudie	där	15	765	individer	
fångades	(Askling	et	al.	2017)	redovisas	utbredningen	för	arten	i	alla	potentiella	livsmiljöer	
inom	Hejnum	Kallgate	Natura	2000-område.	Arten	förekommer	inom	en	centralt	belägen	del	av	
norra	Hejnum	Kallgate	(delavrinningsområde	B)	i	en	liten	delpopulation	och	reproducerar	sig	
också	inom	området,	se	figur	29.	Området	är	klassat	till	naturtypen	rikkärr	men	i	denna	del	är	
naturtypen	snarare	att	betrakta	som	kalkfuktäng.	Ängsvädd	förekommer	rikligt.	

Topografiskt	ligger	livsmiljön	söder	om	Orgbäckens	fortsättning	genom	våtmarkerna.	Bäcken	
bildar	lågpunkt	i	det	våtmarksbäcken	som	utgör	norra	delen	av	Hejnum	Kallgate.	Det	gör	att	
livsmiljön	under	åtminstone	sommarhalvåret	hydrologiskt	hänger	samman	med	de	
ytvattenflöden	och	rörliga	markvatten	som	härstammar	från	Hejnum	hällar	och	inte	med	File	
hajdar.	Under	vintern	kan	området	periodvis	översvämmas	och	utgör	då	en	hydrologisk	enhet	
men	detta	inträffar	då	larverna	befinner	sig	i	vila	och	utanför	vegetationssäsongen.	Slutsatsen	är	
att	den	lokala	delpopulationen	av	väddnätfjäril	inte	berörs	av	hydrologiska	förändringar	vid	en	
utökning	av	File	hajdar-täkten.	
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Figur 29. Väddnätfjäril förekommer i ett begränsat område i de norra, centrala delarna av Hejnum Kallgate. 
Livsmiljön utgörs av en tämligen smal remsa med kalkfuktäng som är rik på ängsvädd. Gul punkt avser fynd av 
larvkoloni och bå punkt av vuxen flygande individ. 

Guckusko, Cypripedium calceolus (1902) 
Guckusko	finns	i	Hejnum	Kallgate	med	Gotlands	största	population.	Den	förekommer	inom	ett	
ganska	begränsat	område	med	skogsbevuxen	myr	i	de	centrala	delarna	av	norra	Hejnum	
Kallgate.	Området	ligger	utanför	de	öppna,	betade	våtmarkerna	vilket	är	en	viktig	förutsättning	
för	att	arten	ska	kunna	överleva.	
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Topografiskt	ligger	livsmiljön	söder	om	Orgbäckens	fortsättning	genom	våtmarkerna	och	som	
bildar	lågpunkt	i	det	våtmarksbäcken	som	utgör	norra	delen	av	Hejnum	Kallgate.	Det	gör	att	
livsmiljön	under	åtminstone	sommarhalvåret	hydrologiskt	hänger	samman	med	de	
ytvattenflöden	och	rörliga	markvatten	som	härstammar	från	Hejnum	hällar	och	inte	med	File	
hajdar.	Under	vintern	kan	området	periodvis	översvämmas	och	utgör	då	en	hydrologisk	enhet	
men	detta	inträffar	utanför	vegetationssäsong.	Slutsatsen	är	därför	att	populationen	av	
guckusko	inte	berörs	av	hydrologiska	förändringar	vid	en	utökning	av	File	hajdar-täkten.	

Trana, Grus grus (A127) 
Trana	förekommer	med	minst	ett	par	inom	Hejnum	Kallgate.	Arten	behöver	häckningsmiljöer	
som	omgärdas	av	vatten	eller	är	mycket	blöta	och	redet	därmed	kan	undgå	att	plundras	av	
predatorer.	Äggen	läggs	kring	månadsskiftet	april-maj	och	efter	en	månad	kläcks	de.	Den	
kritiska	perioden	för	när	häckningsmiljöerna	behöver	skydd	infaller	under	perioden	maj-juni.	
Under	denna	period	innebär	en	utökning	av	File	hajdar-täkten	inte	lägre	vattenstånd	utan	den	
tidpunkten	inträffar	senare	under	juli	då	ungarna	är	mer	rörliga	och	bättre	kan	finna	skydd.	
Våtmarker	för	födosök	finns	med	god	tillgång	och	de	arealmässiga	skillnader	som	kan	uppstå	är	
inte	begränsande	för	arten.	Bedömningen	är	därför	att	en	utökning	av	täkten	inte	innebär	några	
negativa	effekter	för	möjligheterna	för	häckning	av	trana.		
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9 Konsekvensbedömning för gynnsam bevarandestatus 

Slutsatser kring gynnsam bevarandestatus för naturtyper 

Hejnum Kallgate 
I	tabell	7	sammanfattas	konsekvenser	för	gynnsam	bevarandestatus	för	naturtyper	i	Natura	
2000-området	Hejnum	Kallgate	(SE0340147)	i	samband	med	utökning	av	File	hajdar-täkten.	
Den	största	negativa	konsekvensen	gäller	rikkärr	och	då	i	synnerhet	vegetationstyperna	knapp-	
och	axagkärr	som	bedöms	som	de	känsligaste.	De	beräknas	minska	med	maximalt	0,73	ha	i	
utbredning	till	följd	av	minskat	ytvattenflöde.	Detta	motsvarar	en	minskning	med	0,4%	av	
naturtypen	inom	Hejnum	Kallgate	från	201,8	ha	till	201,1	ha.	Vad	gäller	strukturer	och	
funktioner	så	har	flera	av	dem	kopplingar	till	vattenregimen	och	de	beräknas	minska	i	paritet	
med	arealminskningen.	För	funktionen	som	har	koppling	till	vattenkemi	förväntas	inga	
konsekvenser.	För	typiska	arter	förväntas	minskningen	av	areal	livsmiljö	och	populationsstorlek	
motsvara	minskningen	av	areal,	det	vill	säga	med	-0,4%.	Länsstyrelsen	har	i	bevarandeplanen	
bedömt	att	rikkärr	har	gynnsam	bevarandestatus	inom	Hejnum	Kallgate	och	en	ytterligare	
minskning	med	som	mest	0,4%	är	i	sammanhanget	för	liten	för	att	kunna	äventyra	statusen.	Det	
kommer	även	efter	en	utökning	av	File	hajdar-täkten	att	återstå	stora	arealer	rikkärr	med	god	
funktion	och	strukturer	och	förekomst	av	typiska	arter	i	goda	populationer.	För	de	andra	
naturtyperna	förväntas	inga	negativa	konsekvenser	vilket	hänger	samman	med	att	en	eventuell	
förlust	av	areal	på	grund	av	minskat	ytvattenflöde	ersätts	av	motsvarande	areal	från	rikkärr	som	
sakta	omvandlas	till	dessa	naturtyper.	I	sammanhanget	blir	det	ett	nollsummespel.	Förlust	av	
naturtyp	uppstår	därmed	endast	för	rikkärr.	

Tabell 7. Sammanfattning av konsekvensbedömning för Hejnum Kallgate. 

Bedömda 
naturtyper 

Konsekvensbedömning Kommentar 

Fuktängar med 
blåtåtel eller starr 
– kalkfuktäng 
(6410) 

Ingen konsekvens – 
Gynnsam bevarandestatus 
påverkas inte negativt 

• Areal: Inga eller små positiva arealförändringar. Utbredning 
förändras inte. 
• Struktur och funktion: Inga effekter 
• Typiska arter: Inga eller små positiva effekter på areal och 
population 

Kalkkärr med 
gotlandsag (7210) 

Ingen konsekvens – 
Gynnsam bevarandestatus 
påverkas inte negativt 

• Areal: Inga negativa arealförändringar. Utbredning 
förändras inte. 
• Struktur och funktion: Inga effekter 
• Typiska arter: Ej bedömt, inga redovisade i bevarandeplan 

Rikkärr-
extremrikkärr 
(7230) 

Liten negativ konsekvens – 
Gynnsam bevarandestatus 
påverkas inte negativt 

• Areal: Små negativa arealförändringar, -0,73 ha (-0,4%). 
Utbredning förändras inte. 
• Struktur och funktion: Små negativa effekter för de med 
koppling till vattenregim och grundvattenutträngning. Inga 
effekter på vattenkemi. 
• Typiska arter: Små negativa effekter på areal och 
population i paritet med arealförändring (-0,4%) 

Västlig taiga – 
sumpskog (9010) 

Ingen konsekvens – 
Gynnsam bevarandestatus 
påverkas inte negativt 

• Areal: Inga eller små positiva arealförändringar. Utbredning 
förändras inte. 
• Struktur och funktion: Inga effekter 
• Typiska arter: Inga eller små positiva effekter på areal och 
population 

Skogsbevuxen 
myr – 
kalktallsumpskog 
(91D0) 

Ingen konsekvens – 
Gynnsam bevarandestatus 
påverkas inte negativt 

• Areal: Inga eller små positiva arealförändringar. Utbredning 
förändras inte. 
• Struktur och funktion: Inga effekter 
• Typiska arter: Inga eller små positiva effekter på areal och 
population 
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Bojsvätar 

I	tabell	8	sammanfattas	konsekvenser	för	gynnsam	bevarandestatus	för	naturtyper	i	Natura	
2000-området	Bojsvätar	(SE0340118)	i	samband	med	utökning	av	File	hajdar-täkten.	

Den	största	negativa	konsekvensen	gäller,	precis	som	för	Hejnum	Kallgate,	rikkärr	och	då	
bedöms	vegetationstyperna	knapp-	och	axagkärr	som	känsligast.	De	beräknas	minska	med	
maximalt	0,6	ha	i	utbredning	till	följd	av	minskat	ytvattenflöde.	Detta	motsvarar	en	minskning	
med	1,2%	av	naturtypen	inom	Bojsvätar	från	50,1	ha	till	49,5	ha.	Vad	gäller	strukturer	och	
funktioner	så	har	flera	koppling	till	vattenregimen	och	de	beräknas	minska	i	paritet	med	
arealminskningen.	För	funktionen	som	har	koppling	till	vattenkemi	förväntas	inga	
konsekvenser.	För	typiska	arter	förväntas	minskningen	av	areal	livsmiljö	och	populationsstorlek	
att	motsvara	minskningen	av	arealen,	det	vill	säga	med	-1,2%.	

För	naturtypen	agmyr	kan	det	finnas	risk	för	en	mycket	liten	arealminskning	på	mindre	än	1%	
vilket	skulle	motsvara	40	m2,	en	nästan	försumbar	och	icke	mätbar	förändring.	Det	finns	också	
en	minimal	ökad	risk	för	näringsbelastning	men	den	är	så	liten	att	den	inte	bedöms	ge	några	
negativa	konsekvenser.	

Länsstyrelsen	har	i	bevarandeplanen	bedömt	att	rikkärr	och	agmyr	har	gynnsam	
bevarandestatus	inom	Bojsvätar	och	en	ytterligare	minskning	med	som	mest	1,2%	är	i	
sammanhanget	för	liten	för	att	kunna	äventyra	statusen.	Om	situationen	hade	varit	annorlunda,	
att	gynnsam	bevarandestatus	saknades,	hade	minskningen	kunnat	ge	upphov	till	skada.	Det	är	
också	relevant	i	sammanhanget	att	peka	på	att	det	finns	många	andra	påverkansfaktorer	som	
avgör	om	förändringar	kommer	att	ske	och	som	är	långt	viktigare	än	den	orsakad	av	File	hajdar-
täkten.	En	sådan	är	de	relativt	nya	dikningar	som	gjorts	uppströms	Bojsvätar.	De	har	betydligt	
större	negativ	inverkan	på	Natura	2000-området	och	kommer	sannolikt	att	ge	både	
arealförändringar	och	kvalitetsförsämringar	som	är	mycket	större	än	vad	en	utökad	täkt	skulle	
kunna	ge.	Slutsatsen	är	att	en	utökning	av	File	hajdar-täkten	innebär	att	det	finns	fortsatta	goda	
förutsättningar	för	stora	arealer	rikkärr	med	god	funktion	och	strukturer	och	förekomst	av	
typiska	arter	i	goda	populationer.	

För	de	andra	naturtyperna	förväntas	inga	negativa	konsekvenser	vilket	hänger	samman	med	att	
eventuell	förlust	av	areal	på	grund	av	minskat	ytvattenflöde	ersätts	av	motsvarande	areal	från	
rikkärr	då	rikkärr	långsamt	omvandlas	till	andra	naturtyper.	I	sammanhanget	blir	det	ett	
nollsummespel.	Förlust	av	naturtyp	uppstår	därmed	endast	för	rikkärr.	

Tabell 8. Sammanfattning av konsekvensbedömning för Bojsvätar. 

Bedömda 
naturtyper 

Konsekvensbedömning Kommentar 

Fuktängar med 
blåtåtel eller starr 
– kalkfuktäng 
(6410) 

Ingen konsekvens – 
Gynnsam bevarandestatus 
påverkas inte negativt 

• Areal: Inga eller små positiva arealförändringar. Utbredning 
förändras inte. 
• Struktur och funktion: Inga effekter 
• Typiska arter: Inga eller små positiva effekter på areal och 
population 

Kalkkärr med 
gotlandsag (7210) 

Försumbar konsekvens – 
Gynnsam bevarandestatus 
påverkas inte negativt 

• Areal: Inga eller små negativa arealförändringar (<1%). 
Utbredning förändras inte. 
• Struktur och funktion: Ingen eller liten näringseffekt, övriga i 
paritet med arealförändring, dvs inga eller små effekter 
• Typiska arter: Ej bedömt, inga redovisade i bevarandeplan 

Rikkärr-
extremrikkärr 
(7230) 

Liten negativ konsekvens – 
Gynnsam bevarandestatus 
påverkas inte negativt 

• Areal: Små negativa arealförändringar, -0,6 ha (-1,2%). 
Utbredning förändras inte. 
• Struktur och funktion: Små negativa effekter för de med 
koppling till vattenregim och grundvattenutträngning. Inga 
effekter på vattenkemi. 
• Typiska arter: Små negativa effekter på areal och 
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Bedömda 
naturtyper 

Konsekvensbedömning Kommentar 

population i paritet med arealförändring (-1,2%) 

Västlig taiga – 
sumpskog (9010) 

Ingen konsekvens – 
Gynnsam bevarandestatus 
påverkas inte negativt 

• Areal: Inga eller små positiva arealförändringar. Utbredning 
förändras inte. 
• Struktur och funktion: Inga effekter 
• Typiska arter: Inga eller små positiva effekter på areal och 
population 

Skogsbevuxen 
myr – 
kalktallsumpskog 
(91D0) 

Ingen konsekvens – 
Gynnsam bevarandestatus 
påverkas inte negativt 

• Areal: Inga eller små positiva arealförändringar. Utbredning 
förändras inte. 
• Struktur och funktion: Inga effekter 
• Typiska arter: Inga eller små positiva effekter på areal och 
population 

	

Kallgatburg 

Natura	2000-området	ligger	helt	utanför	de	områden	som	hydrologiskt	kan	påverkas	av	
utökning	av	File	hajdar-täkten.	Gynnsam	bevarandestatus	påverkas	därmed	inte	och	inga	
konsekvenser	uppstår.	

Slutsatser kring gynnsam bevarandestatus för Natura 2000-arter 

Hejnum Kallgate 
De	tre	arter	som	skulle	kunna	påverkas	av	hydrologiska	förändringar	i	samband	med	en	
utökning	av	täkten	vid	File	hajdar	har	utretts	och	ingen	av	arterna	bedöms	kunna	påverkas	
negativt	(tabell	9).	Därmed	uppstår	inga	konsekvenser	på	gynnsam	bevarandestatus	av	
utökningen	av	verksamheten.	Bakgrunden	är	att	guckusko	och	väddnätfjäril	inte	förekommer	i	
de	delar	av	Natura	2000-området	som	kan	påverkas	av	minskat	ytvattenflöde.	För	trana	infaller	
den	kritiska	tiden	under	vår	och	försommar	(april-juni)	och	under	denna	period	skiljer	sig	inte	
vattenstånden	i	nuläget	mot	den	som	modellerats	fram	efter	en	utökning	av	File	hajdar-täkten.	
Livsmiljön	för	födosök	bedöms	heller	inte	att	minska.	

Tabell 9. Sammanfattning av konsekvensbedömning för Hejnum Kallgate. 

Bedömda 
naturtyper 

Konsekvensbedömning Kommentar 

Väddnätfjäril 
(1065) 

Ingen konsekvens – 
Gynnsam bevarandestatus 
påverkas inte negativt 

• Population: Inga populationsförändringar 
• Areal och utbredning: Ingen förlust av livsmiljö. Utbredning 
förändras inte 

Guckusko (1902) Ingen konsekvens – 
Gynnsam bevarandestatus 
påverkas inte negativt 

• Population: Inga populationsförändringar 
• Areal och utbredning: Ingen förlust av livsmiljö. Utbredning 
förändras inte 

Trana (A127) Ingen konsekvens – 
Gynnsam bevarandestatus 
påverkas inte negativt 

• Population: Inga populationsförändringar 
• Areal och utbredning: Ingen förlust av livsmiljö. Utbredning 
förändras inte 
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