
Produktion: Enetjärn Natur 2017

EFTERBEHANDLINGSPLAN 
VÄSTRA BROTTET



2

Om dokumentet

2017-12-19

Enetjärn Natur AB på uppdrag av Cementa AB

Efterbehandlingsplan Västra brottet

Följande personer har medverkat i utredningen: 

Cajsa Björkén - ekolog

Sofia Lund - ekolog

Susan Enetjärn - illustrationer och layout

Anders Granér - kvalitetsgranskning 

Kerstin Nyberg och Anders Birgersson har varit Cementas kontaktpersoner för uppdraget

Omslagsbild: Blåeld och gulreseda

Samtliga fotografier: Enetjärn Natur AB om inte annat anges.

Kartmaterial har använts med tillstånd från Lantmäteriet: © Lantmäteriet Medgivande 

R50171088_140001.



3

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

Inledning .........................................................................................................................................................................4

Platsens förutsättningar ...........................................................................................................................................6
Lokalisering ................................................................................................................................................... 6
Historia  ........................................................................................................................................................... 6
Avslutande brytning och verksamhet i Västra brottet ....................................................................7
Märgelsten ......................................................................................................................................................7
Vatten .............................................................................................................................................................. 8
Redan utförda efterbehandlingsåtgärder .......................................................................................... 9
Omgivande landskap ................................................................................................................................ 9
Friluftsliv och rekreation ........................................................................................................................... 9

Målbilder och arter .................................................................................................................................................... 10
Målbilder .......................................................................................................................................................10
Arter ...............................................................................................................................................................24

Två olika scenarier i framtiden ............................................................................................................................ 26

Ambitioner och generella riktlinjer ..................................................................................................................... 28

Skapa naturmiljöer .................................................................................................................................................. 29
Branter ........................................................................................................................................................... 31
Rasbrant ........................................................................................................................................................ 31
Alvar ............................................................................................................................................................... 32
Karg gräsmark ............................................................................................................................................34
Örtrik gräsmark ..........................................................................................................................................35
Hällmark med trädskikt ..........................................................................................................................36
Buskmark .....................................................................................................................................................36
Lövdunge......................................................................................................................................................36
Bryn ................................................................................................................................................................36
Rinnande vatten ........................................................................................................................................ 37
Sjö med strandzon ...................................................................................................................................38
Temporära småvatten ............................................................................................................................38
Permanent småvatten ............................................................................................................................39
Vägar och hårdgjorda ytor .....................................................................................................................39

Tillgänglighet och rekreation ...............................................................................................................................40
Allmänhetens tillgänglighet ................................................................................................................ 40
Huvudentré och information ............................................................................................................... 40
Stigar ..............................................................................................................................................................41
Motocross och MTB-cykling  .................................................................................................................41
Sjön ................................................................................................................................................................42

Uppföljning .................................................................................................................................................................44

Källor ............................................................................................................................................................................. 45



4

Inledning
Cementa AB har brutit kalksten och märgelsten i Västra brottet sedan 1960-talet. Nu avser bolaget att 

ansöka om tillstånd för att bryta ut den sista kvarvarande stenen i västra delen av täkten för att sedan 

avsluta täktverksamheten här omkring år 2025. Bolaget har för avsikt att av den avslutade täkten 

skapa en plats med goda förutsättningar för biologisk mångfald och rekreation.

Det finns många exempel på avslutade kalkstenstäkter som utvecklat högt naturvärde på egen hand 

och där det idag förekommer sällsynta djur och växter. I Västra brottet kommer Cementa att hjälpa 

naturen på traven för att förbättra förutsättningarna och påskynda utvecklingen mot en hög biologisk 

mångfald. 

HeidelbergCement, där Cementa AB ingår, arbetar proaktivt för att främja biologisk mångfald i och 

omkring koncernens täkter. HeidelbergCement har utarbetat riktlinjer för biologisk efterbehandling med 

specifika mångfaldsindikatorer. Kortfattat beskriver riktlinjerna standarder för hur HeidelbergCement 

ska arbeta med efterbehandling i ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv med fokus på be-

varande av biologisk mångfald. Detta kommer vara styrande för efterbehandlingen i Västra brottet där 

biologisk mångfald tillsammans med tillgänglighet kommer att stå i centrum. 

Målet är att skapa naturmiljöer som gynnar den för regionen karaktäristiska biologiska mångfalden och 

att förbättra tillgängligheten så att mervärde skapas för såväl Slitebor som andra besökare i området.

För att nå dit är det viktigt att efterbehandlingsplanen har stor tillämpbarhet och viss flexibilitet. Efter-

behandlingsplanen är därför tydlig när målbilder för olika delområden beskrivs och mer översiktlig när 

åtgärder beskrivs. För det praktiska genomförandet av olika delar och moment kommer en mer detalje-

rad genomförandeplan att behövas. 

Efterbehandlingsplanen omfattar hela täkten, både de delar där efterbehandling redan startat, där 

kalkbrytning sker aktivt idag och i det lilla område där den sista kalkbrytningen i Västra brottet planeras.  

Området som omfattas är ca 100 ha stort, se karta 1. 
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Tidigare planer

Det finns ingen tidigare antagen efterbehandlingsplan för Västra brottet. Däremot har Cementa under 

många år arbetat med biologiskt inriktad efterbehandling i framförallt östra delen av täkten, och flera 

olika rapporter (bl a Tränkle 2011 a och b) har tagits fram. Dessa rapporter har varit vägledande vad gäller 

de biologiska delarna av efterbehandlingsplanen. För de delar som rör friluftsliv och tillgänglighet har 

förslag och inspiration hämtats från ett examensarbete utfört av Näslund och Östberg (2014).

Inriktning

Den övergripande ambitionen med efterbehandling av Västra brottet är att skapa så bra förutsättningar 

som möjligt för biologisk mångfald och göra området tillgängligt för allmänheten.

Mål

Målet är att skapa naturmiljöer som gynnar den för regionen karaktäristiska biologiska mångfalden och 

att förbättra tillgängligheten så att mervärde skapas för såväl Slitebor som andra besökare i området.

Biologisk mångfald 

I naturen förekommer ett myller av organismer. De hör till olika arter och varje individ bär med sig en unik 

kombination av gener. Olika arter har olika krav och lever därmed i olika livsmiljöer. Denna variation av 

gener, arter och livsmiljöer brukar kallas biologisk mångfald.

I konventionen för biologisk mångfald definieras biologisk mångfald som ”variationsrikedomen bland 

levande organismer i alla miljöer(inklusive landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem) samt de 

ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår; detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av 

ekosystem”
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Platsens förutsättningar

Lokalisering
Västra brottet ligger på nordöstra Gotland, strax väster om Slite Cementfabrik och Slite tätort och skiljs 

från dessa genom länsväg 147 som binder ihop Visby, Slite och Lärbo. Se karta 1.

Historia 
Cementfabriken i Slite stod klar 1919 och då började sten brytas öster om väg 147 i det som idag kallas 

Östra brottet. I slutet av 1960-talet började brytningen av sten även väster om väg 147 i det som kom 

att bli Västra brottet. Brytningen inleddes i öster och har sakta förflyttats västerut, till där brytfronten 

befinner sig idag. En detaljerad genomgång av täktens histora har gjorts av Näslund och Östberg 2014.

0 175 350 m Ü
Efterbehandlingsområde

Karta 1
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0 175 350 m Ü
Efterbehandlingsområde

Karta 1

Avslutande brytning och verksamhet i Västra brottet
Täkten är idag ca 70 ha stor. Sten har brutits i två ”pallar”. Den övre pallen, pall 1,  är ca 25 m hög och 

den nedre, pall 2, är ungefär lika hög. 

Cementa kommer att ansöka om tillstånd för att bryta ut den kvarvarande märgelstenen på pall 1 i Väs-

tra brottet. Det rör sig om ett ca 5 ha stort område i den allra västligaste delen av täkten. Kring år 2025 

planerar Cementa att avsluta täkten i Västra brottet. 

När den sista stenen är utbruten kommer täkten att vara ca 75 ha stor. Den djupaste delen (ca 24 ha 

stor) kommer att vara ca 50 m djup. I övriga delar kommer djupet att vara ca ca 25 m.

I de östra delarna av täkten kommer aktivitet knuten till produktionen att fortgå även om stenbryt-

ningen upphör. Transportvägen från täkten på File hajdar går genom Västra brottet och trafiken längs 

denna väg kommer att fortgå. I östra delen av Västra brottet kommer material från Västra brottet att 

krossas och skickas vidare på transportband till fabriken, öster om väg 147. Dessa delar kommer att 

efterbehandlas först när täkten vid File hajdar avslutas, vilket inte planeras ske i närtid. Även de närlig-

gande områdena undantas från efterbehandling i detta skede, främst på grund av störningen i form av 

damning från dumper-trafik. Vilka områden som ingår i denna efterbehandlingsplan visas i karta 1.

Märgelsten
I Västra brottet bryts märgelsten, en typ av kalksten som bildats av hårdnad kalklera. Märgelstenen har 

ett högt innehåll av lermineraler med kisel, aluminium och järn men mindre kalkinnehåll än ren kalk-

sten. Märgelstenen har vissa egenskaper som gör efterbehandlingen speciell. De massor som genereras 

vid brytning och ska användas i efterbehandlingen innehåller märgellera som i torrt tillstånd är mycket 

hård och i vått tillstånd nästan flytande. Froströrelserna blir mycket stora. Det är alltså en mycket tuff 

miljö för de flesta växter och detta gör etableringen av vegetation svår. På de platser där inga massor 

tillförts är märgelgolvet blottat, men då märgelstenen är så mjuk och lättvittrad bildas snabbt ett lager 

av märgellera. Märgelstenen saknar det tydliga karstspricksystem som finns i hårdare kalksten vid t ex 

Kyllaj hajdar. Den mycket finkorniga leran lägger sig snabbt i alla små sprickor och nedsänkningar och 

täpper till så att vattnet inte kan tränga ner i berggrunden. Den vattenhållande förmågan hos märgel-

stenen är således god och jordarna håller fuktighet längre in på försommaren än motsvarande kalk-

stensjordar. Märgelstenen ger upphov till sk blekevätar, dvs vattensamlingar på märgelrik alvarmark 

vars botten utgörs av kalkbleke och lera. Lerpartiklarnas finkorninghet gör att de får en tät kontakt med 

växters rottrådar och att pH-värdet vid växternas rötter blir högt. 

Sammantaget ger märgelstenen upphov till riktigt tuffa växtbetingelser. Detta ger också de naturliga 

märgelalvaren en mycket speciell flora, där vissa speciella arter anpassat sig till de stora froströrel-

serna, de nästan giftigt höga pH-värdena och den stora skillnaden i temperatur och vattentillgång. Ex-

empel på sådana arter är en speciell form av storven (”alvarven”), bågsvingel, blodtopp och vildlin. På 

leriga vittringsjordar på märgelsten ser man också ett ovanligt stort antal ”ogräs”, som finns kvar även i 

sena successionsstadier, t ex vildmorot, åkervinda, åkertistel, gulsporre, rödmire och småborre.
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Vatten
För att kunna bedriva verksamhet i Västra brottet har Cementa under lång tid lett bort vatten. I den 

djupa delen av täkten (nedanför pall 1) har man redan slutat pumpa och denna del håller på att vat-

tenfyllas. Här kommer en sjö att bildas. Berggrunden mot den äldre delen av Västra brottet är tät och 

vatten kommer därför inte att läcka in dit. 

Så länge transportvägen från File hajdar används och verksamhet bedrivs i östra delen av Västra brot-

tet kommer man att fortsätta leda bort vatten från pall 1. I framtiden, när även denna verksamhet har 

upphört kommer hela Västra brottet att vattenfyllas. Efterbehandlingsplanen presenterar därför två 

olika målbilder att uppnå vid olika tidpunkter. Mer om detta på sidan 28.

Genom täktområdet rinner Spillingsån. Här finns också flera mindre vattensamlingar. I den östra delen 

har mindre dammar anlagts för att fungera som sedimentationsdammar. 

1 Vy över Västra brottet från utsiktsplatsen vid väg 147.
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Redan utförda efterbehandlingsåtgärder
Det har redan genomförts ett antal olika efterbehandlingsåtgärder i Västra brottet, 

främst i den äldre (östra) delen. Här har man under de senaste åren påfört avba-

ningsmassor i form av lerhaltig morän och på enstaka platser även matjord. Vatten-

drag och sedimentationsdammar har utformats till en mer naturlig form. 

I västra kanten av den nedre pallen har stora mängder morän, matjord och sprängsten 

lagts upp för att så småningom utgöra en strandzon till den sjö som håller på att vat-

tenfyllas i täktens djupare delar. 

Spillingsån har flyttats västerut i omgångar, för att 2013 ha fått sitt slutliga läge väster om 

den avslutande brytfronten.

Växtlighet har etablerat sig relativt långsamt i Västra brottet. Som redan nämnts utgör den 

kalkhaltiga leran en tuff livsmiljö för många arter. De arter som främst kommit in är lättspridda och 

snabbkolonierande örter och gräs. I de äldre delarna av täkten växter en del tall. I de vattenmiljöer som 

finns har bladvass och kaveldun etablerats. 

Omgivande landskap
Landskapet kring Slite karaktäriseras av alltifrån i stort sett naturliga miljöer till miljöer starkt påverkade 

av mänsklig aktivitet.  

Naturmiljön närmast Västra brottet utgörs av industrimiljö, bostadsområden, brukad åkermark, gamla 

deponier och brukad tallskog. Naturmiljön har här blivit starkt modifierad. Mer naturliga miljöer åter-

finns vid Bogeviken och dess stränder söder om täkten och vid Klints backar, ett område med hällmark-

stallskog och inslag av blomrika alvargläntor väster om täkten. Här är naturtyperna välutvecklade och 

har en lång kontinuitet och förekomsten av sällsynta och hotade arter är stor. 

Friluftsliv och rekreation
De närmaste bostäderna ligger endast ett par hundra meter från täktens kant och Slite centrum en 

knapp kilometer bort. Sommartid besöks Slite av ett stort antal turister, som antingen semestrar i an-

slutning till orten eller passerar förbi längs väg 147 och kanske stannar till vid den iordningställda 

utsiktsplatsen med magnifik utsikt över täkten.  Täkten ligger således mycket tätortsnära, 

och kan i framtiden bli en attraktiv plats för rekreation och friluftsliv. Förslag till åtgärder för 

friluftslivet inom Västra brottets gränser ges i kapitlet Tillgänglighet och rekreation. Förslag 

på hur sammanlänkningen mellan Västra brottet och omkringliggande områden kan stär-

kas ges inte här, utan presenteras av Näslund och Östberg 2014.
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Målbilder och arter

Målbilder
Ett sätt att förmedla ambition och inriktning med efterbehandlingen är att beskriva målbilder. Det är 

miljöer som dessa Cementa strävar efter att skapa. Målbilderna har hämtats i närområdet och från 

olika platser på nordöstra Gotland och kan besökas i fält för att få ytterligare inspiration och detaljerad 

kunskap om miljöerna. 

Det finns på nordöstra Gotland flera exempel på nedlagda kalkstensbrott som har utvecklat höga 

naturvärden. Kalkstensbrott skiljer sig dock betydligt från märgelstensbrott. Kalksten och märgelsten 

vittrar på helt olika sätt över tid. Kalksten vittrar i flak och sprickor och bildar grovt grus, medan märgel-

sten vittrar till ett mycket finare material med stort lerinslag. Detta gör att förutsättningarna för efterbe-

handling skiljer sig åt för de olika typerna av täkter.

Målbilder för efterbehandling av ett märgelstensbrott som Västra brottet kan trots detta åtmins-

tone delvis hämtas från nedlagda kalkstensbrott vad gäller de stora strukturerna. Ett exempel på ett 

kalkstensbrott är det sk Gamla brottet på File hajdar. Det är en täkt som togs upp på 1940-talet, och 

därefter har utvecklat höga naturvärden. Det samma gäller kalkstenstäkten på Furilden som avslutades 

och lämnades för fri utveckling under 1970-tal och Hajdhagen som har varit en grund husbehovstäkt.

De målbilder som kan hämtas från Gamla brottet, Furilden och Hajdhagen är förekomsten av många 

olika småbiotoper. En kombination av rik blomning och vatten ger ofta goda förutsättningar för en stor 

biologisk mångfald. Då Gamla brottet är ett kalkbrott är dess miljöer torrare, grusigare och har mer 

”flakig” och uppsprucken kalksten än vad som kommer att bli fallet i Västra Brottet som mer kommer 

att likna Furilden i stenkvalitet.

Andra målbilder är de naturmiljöer som naturligt finns i närområdet. Ett sområde med märgelstens-

berggrund är Bälsalvret. Det är ett mycket speciellt område med märgelalvar en dryg mil sydost om 

Slite. Det utgör en ambitiös målbild för de större områden med blottad märgelhäll som ska efterbe-

handlas i Västra brottet. 

Ett antal Natura 2000-naturtyper kan fungera som målbilder. Ytterligare en målbild är de blomrika 

vägkanter som Gotland är känt för. Dessa drivor av blommande örter är en viktig pollen- och nektar-

källa för en mångfald olika insekter. 
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2 Ett glest bryn med vindskyddade och solvarma luckor på Hejnum hällar. En sådan här miljö tilltalar många insekter.

3 Berghällar med ett glest trädskikt på File hajdar kan fungera som målbild för mindre områden i Västra brottet. Markvegetatio-
nen är sparsam och håller sig vid sprickor och svackor med finare material. Död ved kan placeras ut.



12

Natura 2000-naturtyper

Följande Natura 2000-naturtyper kan fungera som målbilder vid efterbehandling i Västra brottet:

 • 6110 Basiska berghällar Naturtypen utgörs av kalkhaltiga berghällar med torktålig 

vegetation dominerad av fetbladsväxter, gräs och ettåriga örter samt kuddbildande 

mossor och lavar. Den dåliga dräneringen gör att naturtypen ibland står under vatten. 

Vegetationen är anpassad att klara både att periodvis stå under vatten och att klara 

långa perioder med torka. I jordfyllda, smala sprickor kan gräs och örter få fäste och 

bilda upphöjda strängar med vegetation.

 • 6280 Alvar Naturtyp med särpräglad flora och fauna på kalkhällar med eller utan ett 

tunt jordtäcke. Särskilt artrika miljöer utvecklas vid en småskalig blandning av små 

hällytor, grusig vittringsjord och jordfyllda sprickor i berget. I naturtypen ingår även 

mer eller  mindre tillfälliga vattensamlingar, s.k. vätar. På svagdränerad mark utveck-

las ofta en polygonstruktur pga. uppfrysningsrörelser i vittringsgruset. 

 • 8210 Kalkbranter Naturtypen utgörs av kalksten eller kalkrika klippor med vegetation 

i sprickor och på hällar. Olika växtsamhällen uppträder beroende på solexpone-

ring, bergets vittring och geografiskt läge. På kalkklippor som är lättvittrade skapas 

ständigt nya ytor där konkurrenssvaga arter kan kolonisera. I solbelyst läge förekom-

mer olika kärlväxter. I skuggigt eller fuktigt läge förekommer mossor och lavar. På 

klippväggarna kan det även finnas klipphyllor där fåglar kan häcka. 
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4 Naturtypen Alvar med gles vegetation på vittringsgrus. Bilden är från Bläse.

5 Naturtypen Basisk berghäll med vittringsgrus och de karaktäristiska kuddarna av olika mossor samt vit fetknopp. Bilden är från 
Fårö.
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Gamla brottet

Gamla brottet är ett provbrott som togs upp under 1940-talet. Sedan lämnades det för fri utveckling. 

Väggarna är sprängda så att de har en naturlig struktur med sprickor och hyllor som kan fungera som 

boplatser för fåglar och fladdermöss. Nedanför klipporna finns en rasbrant med ganska mycket örtve-

getation och en del yngre tall. 

Golvet utgörs av bar häll. I brottet finns ett par småvatten med kransalger och reproduktion av mindre 

vattensalamander och vanlig padda. Här finns också ett permanent vatten, ca 0,5 m djupt och en mer 

tillfällig vattensamling/vät. 

Klippväggar, rasbranter och vatten bidrar med för området sällsynta småbiotoper. En rad rödlistade ar-

ter och andra naturvårdsarter har etablerat sig på platsen efter avslutad täktverksamhet, bl.a. backtim-

jan NT, bergjohannesört NT, kornrullmossa NT, ljus solvända NT, månlåsbräken NT, nipsippa NT, dvärgviol, 

sandviol, purpurknipprot, skrynklig gelélav VU, ränngaffelmossa, alvar-pottia, alvar-rosettmossa och 

styv kalkmossa. 

Gamla brottet är en kalkstenstäkt. Kalksten vittrar i större block, flak och grus jämfört med märgelsten 

vilket beskrivits tidigare. Målbilden för Västra brottet är klippbranter liknande dem i Gamla brottet men 

med finare vittringsmaterial och utan grova block.

6 En permanent vattensamling med reproduktion av mindre vattensalamander och vanlig padda i Gamla brottet. Vattenmiljöer 
tillför variation och är viktiga småbiotoper i gamla täkter. 



15

7 Väggarna i Gamla brottet är sprängda så att de har en naturlig struktur med sprickor och hyllor. Nedanför klipporna finns en 
rasbrant. Branter med struktur, håligheter och hyllor ger bra förutsättningar för biologisk mångfald.
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Furilden

På Furilden bedrevs kalkstensindustri fram till 1970-talet. Efter det lämnades platsen för fri utveckling. 

Det är ett ganska stort område. Väggarna är sprängda så att de har en naturlig struktur med sprickor 

och hyllor som kan fungera som boplatser för fåglar och fladdermöss och växtplats för olika örter. Ned-

anför klipporna finns en rasbrant med gles örtvegetation. 

Golvet utgörs av kalkgrus i olika fraktioner. Det är mestadels grovt grus med gles örtvegetation. Här 

finns även vätar i svackor med dålig dränering. En del vätar är grunda och tillfälliga medan andra små-

vatten är mer permanenta med våtmarksvegetation. I området finns även dammar med vattenvegeta-

tion och fisk. 

En rad rödlistade arter och andra naturvårdsarter har etablerat sig på platsen efter avslutad täktverk-

samhet bl.a. backtimjan NT, kornrullmossa NT, trubbklockmossa NT, stjärtmossa NT och styv kalkmossa. 

De stora öppna områdena med mycket gles vegetation, men ändå med tillgång till blommor, attraherar 

arter som mindre blåvinge NT och grönfläckig vitfjäril VU. Furilden är en av få lokaler i landet där grön-

fläckig vitfjäril reproducerar sig.

8 Kalkgrus i olika fraktioner och mycket gles vegetation är en miljö som attraherar bland annat mindre blåvinge och grönfläckig 
vitfjäril.

9 I den nedlagda täkten på Furilden finns flera olika dammar och vattensamlingar. 
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10 Klippväggarna i den nedlagda täkten på Furilden är lättvittrade och strukturrika och kan liknas vid Natura 2000-naturtypen 
Kalkbranter.
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Hajdhagen

Hajdhagen är en gammal husbehovstäkt för grus och ett mycket grunt kalkstensbrott. På de plana häl-

larna samlas det vatten i de små försänkningarna och mellan dessa breder grusalvarsliknande miljöer 

ut sig. Dessa miljöer kan fungera som målbilder för de större, öppna alvarytorna som utgör golvet i de 

grundare delarna av Västra brottet. Dock kommer dessa ytor i Västra brottet att bli mer leriga och min-

dre grusiga än Hajdhagen, på grund av märgelstenen.

11 Ett gammalt, mycket grunt, kalkbrott vid Hajdhagen där det samlas regnvatten i små försänkningar på de plana hällarna. 
Denna miljö kan fungera som målbild för de större mosaikartade alvarytorna i Västra brottet.
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Bälsalvret

Bälsalvret är ett naturalvar på märgelsten beläget i landskapet längs med väg 147 mellan Slite och 

Visby. De allra flesta märgeljordarna på Gotland har blivit uppodlade och få exempel finns på välut-

vecklade ”märgelalvar”. Märgelstenen har här vittrat och bildat ett ca 20 cm tjockt lager med märgel-

lera, ovanpå vilken ett tunt lager med kalkgrus har samlats genom uppfrysningsrörelser. Under höst, 

vinter och vår är området blött och mycket lerigt, för att torka ut helt under varma somrar. 

Vegetationen på det leriga alvaret är sparsam och mycket karaktäristisk med många sällsynta arter 

såsom blodtopp, alvarven, bågsvingel, purpurknipprot, vätögontröst, majviva NT och småtörel VU. I mil-

jön trivs sällsynta fjärilar bland annat väddnätfjäril VU och blodtoppblomvecklare VU. Alvaret omgärdas 

och bryts upp av små höjdryggar med tjockare jordtäcke där det växer tall och enbuskar på en bädd av 

blåtåtel och älväxing. 

Bälsalvrets mycket speciella karaktär har utvecklats under tusentals år och tar också lång tid att skapa 

i en efterbehandling. Målbilden ger dock en god förståelse för hur alvar på märgelsten fungerar och kan 

utvecklas och ger oss möjlighet att anpassa åtgärderna för att uppnå maximal biologisk mångfald på 

denna speciella typ av sten.
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Branter

I branter med strukturer kan fåglar häcka, fladdermöss hitta boplatser och växter få fäste. Ju mer 

sprickor, hyllor, överhäng och håligheter en brant har desto större blir möjligheterna för en rik biologisk 

mångfald. 

Målbilder för sådana branter kan hämtas i Natura 2000-naturtypen Kalkbranter, i Gamla brottet på File 

hajdar och på Furilden. Nyare branter som kan fungera som målbilder finns även längs transportvägen 

mellan File hajdar och Västra brottet samt i norra delen av Västra brottet. 

12 Till vänster en välutvecklad rasbrant vid Smöjen. Till höger kalkbrant där den lättvittrade klippan erbjuder växtplats för olika 
örter i solbelyst läge.

13 Västra brottet kommer att omges av branter. I de västra delarna planeras terrasserade branter. Då kan branterna längs 
transportvägen mellan Västra brottet och File hajdar fungera som en målbild (bilden  till vänster). Bilden till höger är tagen i 
Västra brottets norra del och här syns sprickor, små hyllor, håligheter och rasbranter som bör skapas även på andra platser i 
täkten.
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Gotlands blomrika vägkanter

De blomrika vägkanterna har länge varit ett av Gotlands signum. Dessa drivor av blommande örter av 

olika slag är en mycket viktig födoresurs för många insekter. Att det är en sådan mångfald olika örter 

är viktigt då det förlänger den period då det finns nektar och pollen att tillgå för de arter som inte är 

artspecifika. En del örter har en kort blomningstid och andra blommar under en längre period. Blåeld, 

gulreseda och väddklint är några örter som bidrar med mycket pollen och nektar under en relativt lång 

blomningstid. Det finns även insekter som bara lever på en speciell växtart och ju fler olika örter det 

finns desto fler olika nischer finns det för dessa insekter. Några anledningar till den stora blomprakten 

är den kalkrika jordmånen, det gynnsamma klimatet, att vägarna i första hand har placerats på väldrä-

nerad, torr mark och skötselmetoder som gynnat blomningen. 

Med ändrad markanvändning och skötselmetoder har blomprakten längs vägkanterna minskat i 

omfattning, även om den fortfarande är stor jämfört med resten av landet. Dessa miljöer går dock att 

skapa på andra platser, t ex i en före detta täkt. 

14 Örtrik gräsmark på File hajdar och en blomrik vall invid täkten. Dessa blomrika miljöer erbjuder pollen och nektar vilket är en 
förutsättning för ett rikt insektsliv.
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Vattenmiljöer

Vattenmiljöer är bristvara i landskapet. Alla olika vattenmiljöer; från tillfälliga vätar till mer permanenta 

småvatten och dammar bidrar till biologisk mångfald genom att nästan alla djur är beroende av vatten 

att dricka. Vattenmiljöerna nyttjas även som reproduktionslokaler för bland annat groddjur och troll-

sländor. 

15 Ett gammalt kalkbrott vid Bläse som idag utgör en sjö med klippstränder.
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16 Slättflis provbrott och en damm på Furilden. Den här typen av småvatten fungerar som reproduktionplatser för bland annat 
groddjur och trollsländor. 

17 Centralt i det efterbehandlade området i Västra brottet kommer det att skapas en djup sjö. Fotot är från en före detta 
kalkstenstäkt vid Valleviken.

18 Grunda vätar på den avbanade marken invid täkten på File hajdar. I dessa vätar har en våtmarksvegetation etablerats och en 
zonering kan skönjas.
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Arter
Vilka arter som kommer att etablera sig i den efterbehandlade täkten beror på vilka naturmiljöer som 

skapas och dess kvalitet. Det kommer att finnas livsmiljöer för en del av de rödlistade eller på annat 

sätt naturvårdsintressanta arter som idag förekommer i de naturmiljöer som finns i omgivningarna.

För en del arter kan det bli aktuellt att hjälpa dem in i täkten, genom sådd, plantering eller flytt. Detta 

för att påskynda etablering och överbrygga den barriär som täktens väggar innebär för en del arter.

Alvarmarken bör attrahera arter som vit fetknopp, gul fetknopp, grusbräcka, blodtopp, kalktrav, get-

väppling, vildlin, ljus solvända, grusviva, flockarun, färgmåra, jordtistel NT, åkervinda, mjukdån NT, 

småtörel VU, backtimjan NT, ljus solvända NT, vätögontröst, sumpgentiana, alvargräslök, getväppling, 

stenkrassing och bergskrabba. En exklsiv art som bör etableras på alvarmarken är kalknarv VU. I vätar 

kan strandpryl, ränngaffelmossa och alvar-rosettmossa etableras. 

På örtrika gräsmarker förväntas blåeld, gulreseda, väddklint, spåtistel, axveronika, fältsippa, slåtter-

fibbla VU, smultron, brudbröd, småborre, kungsmynta, gulmåra, käringtand, kråkvicker, luktvicker, sankt 

pers nycklar och blåhallon. 

I strukturrika klippbranter kan arter som murruta, kalksvartbräken, liten blåklocka, tulkört och grusslok 

etablera sig och i rasmarkerna nedanför rönn, oxel, rosor, oxbär, blodnäva, blåsippa och bergjohannes-

ört NT. 

I småvatten och strandzoner bör arter som ag, fackelblomster, frossört, strandlysing, ältranunkel, 

kärrspira, svalting och olika nate-arter etableras. Lite högre upp även majviva NT, krissla, sumpgentiana, 

knutnarv och lökgamander. 

Fåglar som kan komma att trivas i den efterbehandlade täkten är berguv VU, skogsduva, sånglärka NT, 

större och mindre strandpipare, rödbena och tornfalk. På sikt när buskar har vuxit upp i delar av täkten 

kan även törnskata, hämpling och gulsparv VU trivas här. Andra djurarter som kommer att skapas ut-

rymme för i den efterbehandlade täkten är apollofjäril NT, sexfläckig bastardsvärmare NT, hedmätare NT, 

silversmygare NT, mindre blåvinge NT, brun blåvinge praticola VU, svart ljusmott NT, sandgräsfjäril, storta-

petserarbi NT, pudrad kärrtrollslända, vanlig padda, huggorm och i den djupa sjön eventuellt flodkräfta 
CR.  
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19 Denna bild på gles alvarvegetation på avbanad mark vid File hajdar är en bra första målbild för alvarmarkerna i Västra brottet.
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Två olika scenarier i framtiden
I en nära framtid kommer täktverksamheten i Västra brottet att upphöra. Dock kommer material från 

täkten på File hajdar att transporteras genom Västra brottet och krossas i en anläggning i östra delen av 

täkten. Så länge denna verksamhet pågår kommer vattennivån i täkten hållas så att gropen efter pall 2 

är vattenfylld med en strandlinje strax under golvet till pall 1.

Täktområdet kommer under denna period att utgöras av alvarmark, blomrika gräsmarker, strukturrika 

branter och rasmarker, småvatten och centralt i området en djup sjö. Det är detta scenario och åtgärder 

för att nå dit som presenteras i denna efterbehandlingsplan och vars resultat illustraras i figur 20.

I en mer avlägsen framtid, när all verksamhet i området har upphört, kommer även pall 1 att vattenfyl-

las och en stor sjö kommer att täcka hela det efterbehandlade området. När detta sker är svårt att sia 

om idag. Det beror bland annat på samhällets efterfrågan av cement och hur man i framtiden värderar 

andra intressen i området. Det kan röra sig om decennier eller sekler.

De miljöer som tillskapas i närtid  kommer således i en avlägsen framtiden att hamna under vatten. 

Ambitionen är dock att fram till dess främja den biologiska mångfalden och allmänhetens tillgång 

till ett nytt naturområde. Avsikten är även att testa olika metoder för efterbehandling som senare kan 

användas på andra platser.
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20 I ett första skede kommer efterbehandlingen syfta till att skapa 
alvarmark, blomrika gräsmarker, småvatten, strukturrika branter och 
rasmarker och strandmiljöer kring den djupa sjön mitt i området. 
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Ambitioner och generella riktlinjer
Det övergripande målet med efterbehandlingen är att skapa naturmiljöer som gynnar den för regionen 

karaktäristiska biologiska mångfalden och att förbättra tillgängligheten så att mervärde skapas för 

såväl Slitebor som andra besökare i området.

Ambitionen är att utifrån platsens förutsättningar gynna den biologiska mångfald som redan idag finns 

i täkten och skapa förutsättningar för ytterligare arter och naturtyper i täkten. 

De naturtyper som kommer att tillskapas i området är alvarmark, blomrika gräsmarker, strukturrika 

klippbranter och rasmarker, småvatten och centralt i området en djup sjö. Naturtyperna beskrivs mer 

ingående i kapitlet Skapa naturmiljöer.

De naturtyper som tillskapas är lågproduktiva och i stor utsträckning skötselfria miljöer, t ex alvar, sjöar 

och karga gräsmarker. Vissa miljöer kommer dock kräva skötsel, åtminstone initialt, t ex delar av gräs-

marken. Ambitionen är dock att resultatet av efterbehandlingen ska vara så skötselfri som möjligt. 

Att arbeta med biologisk efterbehandling är en process som kräver kunskap, tålamod och kreativitet. 

När tidskrävande och kanske kostsamma åtgärder utförs i stora områden är det viktigt att åtgärderna 

ger önskat resultat. Därför kommer Cementa att arbeta med tester av olika metoder innan efterbe-

handlingen påbörjas.

Några generella utgångspunkter och åtgärder som gäller för efterbehandlingen:

 • Biologisk mångfald och tillgänglighet ska alltid vara i fokus. En kombination av väl 

genomtänka åtgärder, anpassad skötsel samt en stor portion tålamod är grunden för 

nyskapande av biologisk mångfald.

 • Tillgängligheten för allmänheten ska finnas med som en röd tråd genom hela efter-

behandlingen. 

 • Efterbehandlingen ska omfatta så stor del av området som möjligt. Endast mark 

som är absolut nödvändig för industri och infrastruktur lämnas till senare skeden.

 • Ambitionen är att resultatet av efterbehandlingen ska vara så skötselfri som möjligt. 

Matjord har en större växtkraft än morän som i sin tur har en större växtkraft än grus 

och hällmark. Skötselbehovet följer också denna ordning. Därför ska användning av 

matjord undvikas och lågproduktiva miljöer prioriteras.

 • Solexponerade strukturer ska gynnas framför skuggade strukturer. Sådana strukturer 

kan vara träd, buskar, död ved, vattenytor, klippor, block och stenhögar.

 • Märgelleran som dominerar Västra brottet har mycket speciella egenskaper, då 

den är mycket hård i torrt tillstånd och nästan flytande i vått tillstånd. Detta gör att 

växtlighet kommer att kolonisera långsamt och på ett annat sätt än på ren kalksten. 

Målbilderna är därför miljöer med gles vegetation där grus, sten och berg framträder 

tydligt (se figur 19) snarare än lummig grönska. Detta poängteras för att undvika 

felföreställningar och besvikelse. 

 • Alla åtgärder planeras och utförs på ett sätt så att markskador och körspår undviks i 

de nyskapade naturmiljöerna.

 • Efterbehandlingen är flexibel. Varje åtgärd ska ses som en försöksåtgärd som ska 

dokumenteras, följas upp, anpassas och kunskapen ska föras vidare till övriga delar 

av verksamheten. 
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Skapa naturmiljöer
Utifrån hur marken ser ut idag och de förutsättningar som finns har området delats in i olika delområ-

den. Målet är att omvandla varje delområde till en naturtyp. På kommande sidor beskrivs objekten hur 

de ser ut idag, vilka målbilder efterbehandlingen syftar till att skapa, vilka åtgärder som krävs för att nå 

dit och hur de bör skötas. Delområdena visas i karta 2 och 3. 
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Branter
Utgångsläge: Täktens väggar är idag relativt släta, med få sprickor, hyllor, håligheter och ojämnheter. 

Materialet i klippväggen är av sådan karaktär så att vittring sker kontinuerligt och kalksten och grus 

rasar ner från väggen. På en del platser ligger rasmassor nedanför klippan, på andra platser har detta 

material forslats bort. De flesta bergväggar i täkten är torra och solbelysta men det finns även nordvän-

da branter som skuggas en stor del av dygnet och på en del platser sipprar vatten ut ur klippväggen.

Mål: Målet är att skapa klippbranter med strukturer och håligheter där växter kan få fäste. Det ska 

eftersträvas efter stor variation. I branter med strukturer kan fåglar häcka, fladdermöss hitta boplatser 

och växter få fäste. Ju mer sprickor, hyllor, överhäng och håligheter en brant har desto större blir möjlig-

heterna för en rik biologisk mångfald. Även rasbranten nedanför bergväggen ska vara välutvecklad och 

fyllas på kontinuerligt i takt med att väggen vittrar.

Branterna kommer på en del platser att ha full höjd och på andra platser vara terrasserad. 

Figur 10, 12 (högra bilden) och 13 kan fungera som målbilder för den här miljön. Även Natura 2000-na-

turtypen Kalkbranter bör fungera som målbild.

Växtarter som bör kunna etablera sig på väggarna är murruta, kalksvartbräken, liten blåklocka, tulkört 

och grusslok.  I rasmarkerna nedanför rönn, oxel, rosor, oxbär, blodnäva, blåsippa och bergjohannesört. 

Fåglar som berguv, tornfalk och skogsduva kan häcka på hyllor på bergväggarna och i skrymslen kan 

fladdermöss hitta viloplatser. I rasmarkerna nedanför ska huggorm, insekter och andra smådjur kunna 

hitta gömställen och boplatser 

Åtgärd: På de platser där så är möjligt spränga eller knacka fram mer strukturer på lodytan, både verti-

kalt, horisontellt och direkta håligheter. På en del platser kan terrasser, avsatser och rasbranter tillska-

pas så att det blir möjligt även för marklevande djur och människor att ta sig upp och ner ur täkten. 

Låta rasbranterna nedanför branten byggas på naturligt och eventuellt utöka dessa genom att lägga på 

mer märgelkross.

Skötsel: Miljön kommer inte att behöva någon löpande skötsel.

Rasbrant
Utgångsläge: På några platser i täkten finns bredare rasbranter med sand, grus, sten och block. Dessa 

rasbranter är vända mot söder och väster och solinstrålningen är därför stor. Gräs och örtvegetation 

samt ung tall har etablerat sig. 

Mål: Målet är en rasbrant där ras sker kontinuerligt. Marken ska vara öppen med enstaka buskar, gärna 

av arter som har blommor och frukt som attraherar insekter och fåglar, t ex rosor, rönn, oxel och oxbär. 

Markvegetationen kommer att vara gles och utgöras av sol och värmegynnade arter som t ex bergjo-

hannesört, tulkört och grusslok.

Figur 12 (vänstra bilden) kan fungera som målbilder för den här miljön.

Åtgärd: Inplantering av rosor, rönn, oxel och bergjohannesört. I övrigt inga åtgärder.

Skötsel: Miljön kommer inte att behöva någon löpande skötsel.

m

Ü
0 50 100

Alvar

Karg gräsmark

Örtrik gräsmark

Hällmark med trädskikt

Buskmark

Lövdunge

Bryn

Rinnande vatten

Temporärt småvatten

Permanent småvatten

Sjö

Strandzon

Branter

Rasbrant

Vägar och hårdgjorda ytor

Karta 3



32

Alvar
Utgångsläge: Denna yta utgörs idag av ett stort plant märgelstensgolv. Här pågår fortfarande täktverk-

samhet. En del av området återstår att bryta ut under de närmaste åren. I området finns flera eta-

blerade körvägar för arbetsfordonen samt upplagshögar med grus och märgellera. Här och var finns 

tillfälliga vattensamlingar.

Mål: Målet är att skapa en mosaikartad alvarmark. Alvarmarken kommer att innehålla hällmark, mär-

gelalvar och vätar. Dessa naturtyper och deras respektive målarter presenteras var för sig nedan. Som 

målbilder kan Natura 2000-naturtyperna Alvar och Basiska berghällar användas.

Vilken typ av alvarmark som bör skapas var kommer att ge sig efter avslutad brytning då det syns hur 

topografin på täktgolvet kommer att leda vatten.

Hällmark

Mål: Målet är att skapa ett hällmarks-alvar med blottad kalkhäll och lågväxt alvarvegetation i vittrings-

grus och jordfyllda sprickor. En av kvaliteterna är att växttäcket inte sluter sig utan att det finns gott om 

blottad häll.

Materialet i täktgolvet består av både märgel och kalksten vilket gör att marken inte kommer att bestå 

av en helt fast och jämn kalkstenshäll, utan en mix av mer eller mindre fast märgelsten som övertäcks 

av ett tunnare eller tjockare lager märgellera. I försänkningarna kommer vatten att samlas och här kom-

mer lerlagret att bli tjockare. På de otydliga upphöjningarna kommer lerlagret att vara tunt. På vintern 

och vid regn kommer leran att suga åt sig vatten och svälla, och på vissa ställen bli nästan flytande, för 

att vid torka krympa ihop till en hård massa. Detta gör de abiotiska förutsättningarna mycket speciella 

på en märgel-hällmark. De naturliga geologiska processerna kommer att innebära att den blottade 

märgelstenen kommer att vittra och få ett tjockare och tjockare lager av märgellera på toppen. På 

dessa ytor kommer uppfrysningsfenomen under vintern att på sikt skapa polygonstrukturer i materialet. 

På torrare platser, där mindre lera ansamlas, kommer marken mer ha karaktär av kalkhäll och häll-

marksarter förväntas dominera sådana platser. 

Figur 5 kan fungera som målbild för denna miljö. Även Natura 2000-naturtyperna Alvar och Basiska 

berghällar bör fungera som målbilder.

Målarter för hällmarken är vit fetknopp, gul fetknopp, grusbräcka, grusviva, färgmåra, bergskrabba, 

backtimjan, fjällgröe, alvarglim och kalknarv. 

Åtgärd: Hällmarken kommer att utgöras av det plana golv som bildas efter att brytningen är färdig. Alla 

massor som ligger upplagda i högar tas bort eller flyttas till platser där de kan nyttjas i efterbehand-

lingen t ex till de områden som ska bli märgelalvar eller för att bygga upp den motocrossbana som 

planeras (mer om detta i kapitlet Tillgänglighet och rekreation). 

En rödlistad art som bör kunna trivas i området är kalknarv. Frön från denna art kan hämtas från File 

hajdar och sås ut på lämplig plats. 

Skötsel: På sikt kommer området inte att kräva några skötselåtgärder. 
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Märgelalvar

Mål: På lite större sammanhängande områden kan miljöer med karaktär av märgelalvar tillskapas. 

Ett märgelalvar är en öppen alvarmark på märgelsten, där märgelstenen överlagras av ett lager av 

märgellera eller bleke. Då märgelstenen är tät, och leran och bleken mycket finkornig, är den vatten-

hållande förmågan god. Om vatten tillförs genom nederbörd, tillrinning av ytvatten eller uppträngning 

av grundvatten bildas vätar och fuktängar. Beroende på fukttillgång kommer märgelalvaren i Västra 

brottet vara alltifrån mycket torra till mycket blöta. Gränsdragningen mot hällmark och vät kommer att 

vara otydlig och synas som gradienter från torrare till blötare miljöer. Sannolikt kommer två olika typer 

av märgelalvar att bildas, dels en grusigare, torrare och dels en fuktigare, lerig typ. Växtligheten mellan 

dessa kommer skilja sig radikalt. På de torrare märgelalvaren förväntas tåliga gräsarter och örter bilda 

växtsamhällen med torktåliga lavar och mossor. På de fuktiga märgelalvaren kommer karaktären att 

vara mer av fuktäng. 

Målarter för de torrare märgelalvarmarkerna är fårsvingel, vildmorot, storven, rödmire, gulsporre och 

åkervinda. Målarter för de fuktiga märgelalvaren är blodtopp, blåtåtel, ängsvädd, sumpgentiana, alvar-

gräslök, mjukdån, rödmire, småtörel, vildlin, alvarfibbla och vätögontröst.

Bläse, Bälsalvret och Hajdhagen kan fungera som målbilder för denna miljö och foton i figur 4 och 11. 

Även Natura 2000-naturtyperna Alvar bör fungera som målbild.

Åtgärd: Att på helt naturlig väg få till de förutsättningar som krävs för att skapa ett alvar på märgelsten 

tar mycket lång tid. Att hjälpa naturen på traven genom tillförsel av lerig vittringsjord av märgelsten 

kan sannolikt hjälpa naturtypen på traven. Märgellera finns ansamlat på många ställen i Västra brottet. 

Denna kan spridas ut i ett 5-15 cm tjockt lager inom utvalda områden på märgelgolvet. På de platser 

där leran ligger lite tjockare och på svaga upphöjningar i märgelgolvet, kommer torrare alvar att utveck-

las. Här kan grus tillföras på ytan för att skapa en miljö som liknar ett grusalvar. I svackorna kommer 

vatten att ansamlas. Här kommer de fuktiga märgelalvaren att utvecklas. Hur stora områden som 

denna åtgärd utförs på bestäms av tillgång på märgellera och bedömning av arbetsinsats och förvän-

tat resultat. Sannolikt är det mycket svårt att på konstgjord väg skapa denna typ av mycket speciell 

miljö, men det är väl värt ett försök, åtminstone i mindre skala. Att starta med ett mindre område och 

utvärdera detta efter något eller några år ger förutsättningar för att utveckla metoder och eventuellt 

skala upp försöken.  

Skötsel: På sikt kommer området inte att kräva några skötselåtgärder. 

Vätar

Mål: I svackor och lågpunkter kommer vatten att ansamlas. Dessa vattensamlingar kommer att vara 

grunda och mer eller mindre tillfälliga. På vintern kommer de att frysa, på hösten och våren kommer 

de hålla vatten och på sommaren kommer de att torka ut helt. Målet är att dessa vattensamlingar ska 

efterlikna de vätar som finns på märgelalvaren kring Slite. På ett märgelalvar bildar den lättvittrade 

märgelstenen ett mycket tätt och finkorningt lager av lera som täpper till och ökar vätarnas vattenhål-

lande förmåga.  De grunda vätarna kommer att utgöra de blötaste partierna i de fuktiga märgelalvaren 

och troligen ha mycket diffusa kanter. Vätarna kommer att få en vegetationszonering beroende på hur 
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snabbt de torkar ut på somrarna. Målet är att en naturlig och för märgelvätar karaktäristisk flora och 

fauna på sikt ska etablera sig. 

Figur 11 och 18 kan fungera som målbilder för denna miljö. 

Beroende på hur djup väten är kommer olika arter att trivas på olika platser och en zonering kommer att 

uppstå. Sannolikt kommer inga vätar att vara så djupa att de är vattenhållande hela året. I de djupaste 

partierna kan strandpryl och olika mossor trivas. Karaktäristiska arter för vätar är t ex hirsstarr, krypven, 

slankstarr, blåtåtel, slåtterblomma, sumpgentiana, majviva och kärrknipprot.  Även alvar-rosettmossa 

och ränngaffelmossa kan förekomma. 

Åtgärd: Om möjligt bör något djupare partier sprängas ut i de små sänkorna som finns, där vattnet 

naturligt kommer att ansamlas. Detta kommer att medföra betydligt fler ekologiska nischer då vattnet 

kommer att vara kvar längre in på sommaren. I sänkorna tillförs märgellera som växter kan etablera sig 

i. Genom att hämta lera med frön och växtdelar från en liknande vät kan etablering av målarter påskyn-

das. Det kommer dock till stor del att handla om naturlig succession.

Skötsel: På sikt kommer miljön inte att kräva några skötselåtgärder. 

Karg gräsmark
Utgångsläge: Ytan består idag av ett större område med avbaningsmassor från täkten i form av grusig 

och lerhaltig morän. Marken är hård vid torr väderlek och vid regn mjuk och kladdig. I moränen finns 

grus och mindre stenar. På marken finns tydliga spår, rännor och åsar som ett resultat från körning, 

utplacering av massor och kraftig nederbörd. Ytan är välvd mot söder och mycket varm och solexpone-

rad. Här finns även blottad grusmark där viss vegetation etablerat sig. Här och var högar med upplags-

massor. Vegetationen är sparsam och utgörs av lättspridda relativt högväxta ruderatväxter, gräs och 

småtallar.

Mål: Målet är att på sikt få en mark som har karaktär av dels torrt grusalvar och dels torr kalkgräsmark. 

Marken ska vara öppen, utan träd, men en del buskvegetation kan finnas. Målarter är kärlväxtarter som 

trivs på grusiga, solvarma och torra marker, t ex blåeld, tulkört, spåtistel och getväppling. 

Åtgärd: Marken bör formas till mjukare, flackare former för att minska känslan av uppslagsyta. Framför 

allt är det nedre delen av upplagen som behöver formas om för att miljön ska se naturlig ut. Ojämnhe-

ter får gärna finnas kvar så att små mikromiljöer bildas I den solvarma sluttningen. 

Etablering av önskad vegetation kan ske genom att frön av ovan nämnda målarter alternativ hö från 

artrika vägkanter spridas ut i området. I övrigt bör etablering av växtlighet ske genom naturlig succes-

sion.  För att gynna insekter, huggorm och andra smådjur kan stenar och död ved placeras ut i högar/

rösen på lämpliga platser på området. 

Skötsel: Målet är att området ska ha så pass lågt näringsinnehåll och ha så många fläckar blottat grus 

så att igenväxningen går mycket långsamt. Beroende på hur successionen de närmsta åren ter sig och 

hur fort vegetation etableras kommer beslut om skötselintensitet att kunna tas ca tre år efter åtgärd. 

Antingen kommer området att kunna lämnas utan skötsel eller så kan slåtter behöva genomföras med 

två till tre års mellanrum. Eventuellt kan viss buskvegetation få etablera sig och således sparas bus-

karna vid eventuell röjning/slåtter.
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Örtrik gräsmark
Utgångsläge: Längs Spillingsån finns en yta med avverkad men ej avbanad mark, upplag med morän-

massor från byggnationen av Spillingsån och en tät vall som har byggts mot ån. Vallen utgörs av sand 

och grus samt grov sprängsten. Det vatten som ansamlats nedanför vallen på östsidan kommer san-

nolikt att rinna ner i täkten när brytfronten närmar sig. I den äldre delen av Västra brottet finns en yta 

med blottad grusmark och en mjukt rundad ås av moränmassor där vegetation etablerat sig. Vegetatio-

nen karaktäriseras av relativt högväxta, snabbkoloniserande växtarter som annars ofta förekommer på 

ruderatmark och som ogräs. 

Mål: Gotlands blomrika vägkanter kan fungera som målbild för dessa gräsmarker. Vegetationen ska 

karaktäriseras av arter som trivs på torr kalkgräsmark med låg näringsrikedom. Blomrikedomen ska 

vara stor. Målarter är kärlväxtarter som trivs på grusiga, solvarma och torra marker, t ex blåeld, vildmo-

rot, väddklint, gulreseda, kungsmynta, tulkört, gulreseda, axveronika, fältsippa, brudbröd, småborre, 

smultron, spåtistel, luktvicker, kråkvicker, blodnäva och gulmåra. Denna blomrikedom kommer att vara 

en förutsättning för ett rikt insektsliv med arter som t ex sexfläckig bastardsvärmare, silversmygare och 

stortapetserarbi.

Figur 14 kan fungera som målbild för denna miljö. 

Åtgärd: I området längs Spillingsån bör vallarna formas till mjukt böljande åsar. I den äldre delen av 

Västra brottet växer idag högväxta ruderatväxter och gräs, som till viss del hindrar mer lågväxta blom-

mande örter. För att hjälpa örterna på traven bör området initialt brännas eller slås och höet föras bort. 

För att underlätta och påskynda etablering av önskad vegetation kan en åtgärd vara att sprida ut hö 

som slagits i områdets artrika vägkanter och låta detta fröa av sig. Man kan också tänka sig att trans-

plantera vegetation från närliggande alvar och gräsmarker (t ex i anslutning till avbaning på File hajdar). 

Detta kan göras i hela eller delar av området beroende på tillgång. 

Området intill Spillingsån kommer att finnas kvar även efter att brytningen vid File hajdar är avslutad 

och täkten fyllts med vatten. Därför bör extra resurser läggas på att skapa en gräsmark med hög biolo-

gisk mångfald här.

Även i anslutning till motocrossbanan bör en blomrikedom eftersträvas på de massor som används till 

gupp och annat.

Skötsel: Målet är att miljön ska ha så pass lågt näringsinnehåll och vegetationen vara så gles så att 

skötselinsatser inte kommer att behövas. Beroende på hur utvecklingen de närmsta åren ter sig och 

hur fort vegetation etableras kommer beslut om skötselintensitet att kunna tas ca tre år efter åtgärd. 

Antingen kommer området att kunna lämnas utan skötsel eller så kan slåtter behöva genomföras med 

två till tre års mellanrum. 
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Hällmark med trädskikt
Utgångsläge: En kalkhällsavsats med ett ganska tätt bestånd av unga, buskformade tallar som upp-

kommit genom naturlig fröspridning. Inga massor har tillförts detta objekt, men i kanten har det rasat 

ned grus och sten från den utsprängda vägen ovanför. 

Mål: Målet är en karg hällmark med spridda grupper av uppvuxna tallar. Tallarna står relativt fritt och 

har kunnat utveckla grova grenar. Markvegetationen kommer att vara gles och bestå av småväxta tork-

tåliga örter, mossor och lavar. Mellan träden finns solvarma gläntor där insekter kan trivas.

Figur 3 kan fungera som målbild för denna miljö. 

Åtgärd: Borttagning av de minsta tallarna och utglesning kring de större. Låt tallarna stå i grupper och 

glesa ut dem med gläntor i syd och sydvästlig riktning för maximal solinstrålning. Om död ved finns 

tillgänglig kan denna placeras på den solbelysta hällen. Röjning av småtallar som kan hindra de större 

trädens tillväxt och minska solinstrålningen till marken kan behöva göras med några års mellanrum till 

dess träden har vuxit till sig ordentligt.

Skötsel: Miljön kommer inte att behöva någon löpande skötsel. 

Buskmark
Utgångsläge: Ett tätt buskage med olika videarter, slån, hagtorn, tall m fl arter intill dammen i den äldre 

delen av Västra brottet. Buskaget är ursprungligen planterat och växtmaterialet är inte inhemskt.

Mål: Buskaget utgör en bra vilo- och häckningsplats för småfåglar. På våren utgör de tidigt blommande 

videarterna en viktig födokälla för insekter, t ex humlor och bin.

Åtgärd: Ingen åtgärd föreslås.

Skötsel: Miljön kommer inte att behöva någon löpande skötsel. 

Lövdunge
Utgångsläge: Ett mindre område där ung björk och sälg har kommit upp efter avverkning av tallskog.

Mål: Lövdunge med kraftiga björkar och sälgar. Sälgen utgör en viktig pollenkälla för många insekter 

under tidig vår, framför allt bin och humlor.

Åtgärd: Försiktig röjning med mål att ge dungen ett naturligt utseende, med grupper och luckor samt att 

enstaka träd gynnas så att de kan växa sig stora. Åtgärden kan behöva göras vid ett par tillfällen med 

några års mellanrum. Skada på de grövre träd undviks. 

Skötsel: På sikt kan upprepad röjning att behöva göras om inte tallen ska ta över.

Bryn
Utgångsläge: Ovanför täktkanten finns en ca 20 m bred ridå med ung tall och björk som växer tätt mel-

lan väg och täkt-kant. Brynet är sydvänt och framför detta finns en avsats, ca 5-10 m bred, med grusig 

kalkhäll innan bergväggen stupar ned i täkten. Hällmarken är avbanad för länge sedan och här har en 

gles alvarvegetation börjat etablera sig.

Mål: Målet är att skapa en varm, solbelyst, luckig brynmiljö med gläntor in mot skogen. Tallskogen kom-

mer på sikt att växa upp och utveckla skogliga naturvärden. Målarter i markvegetationen är alvarväxter 
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såsom vit fetknopp, ljus solvända, getväppling, käringtand, bergskrabba, liten blåklocka, småfingerört 

och backtimjan. Här ska även insekter som dras till solvarma gläntor med stor blomrikedom och död 

ved kunna trivas, t ex hedmätare, svart ljusmått och brun blåvinge. Brynet kommer också kunna utgöra 

häckmiljö för småfåglar och födosöksmiljö för fladdermöss.

Figur 2 kan fungera som målbild för denna miljö. 

Åtgärd: Försiktig avverkning/röjning av småtallar för att skapa en flikig skogskant med gläntor mot 

söder. Åtgärden kan behöva göras vid ett par tillfällen med några års mellanrum. Skada på grövre träd 

undviks. Undvik markskador. Död ved kan placeras ut i brynkant.

Skötsel: Miljön kommer inte att behöva någon löpande skötsel. 

Rinnande vatten
Utgångsläge: Spillingsån är omledd och rinner genom ett sprängt och grävt dike från Spillingsdammen 

norr om Västra brottet och mynnar i Bogeviken i söder. Spillingsån flyttades under 2013 några hundra 

meter västerut till sitt nuvarande läge. Ån utgörs av en djupare ränna med möjlighet till översvämnings-

zoner på ömse sidor. I norra delen har två sedimentationsdammar anlagts. Det finns idag i stort sett 

ingen vegetation i denna del av Spillingsån, med undantag för enstaka plantor av kaveldun. 

I den äldre delen av Västra brottet har ett dike tillskapats genom grävning och sprängning längs med 

kalkstensbranten. Övre delen av diket är rakt och kantas av upplagsmassor. Därifrån rinner vattnet via 

ett vattenfall ner mot en sträcka där åtgärder gjorts för att dämpa vattnets hastighet så att sedimenta-

tion av lerpartiklar kan ske. En del våtmarksväxter har etablerat sig i denna delen. I vattnet växer vass 

och kaveldun.

Mål: Målet är att Spillingsån ska utvecklas till ett ekologiskt fungerande vattendrag med vattenvegeta-

tion och zonering av våtmarksvegetation i översvämningszonerna.

Målet med diket i öster är ett mindre vattendrag som håller vatten hela året, men betydligt mer under 

vinterhalvåret än under sommaren. Naturlig strandvegetation och zonering efter vattenståndfluktua-

tioner. I den övre delen kan grunda temporära vattenmiljöer tillskapas som håller vatten under vintern, 

men under sommartorkan reduceras till smal bäck. 

Åtgärd: I Spillingsån bör mindre grävarbeten utföras på utvalda ställen för att skapa mer ojämna 

strandkanter och skapa variation i vattenhastighet. På några ställen kan ån göras lite bredare, alterna-

tivt att översvämningszonerna breddas för att skapa lugnvattenområden. I samband med detta kan 

block, stenar och eventuellt död ved placeras ut i grupper längs med vattendraget. 

Diket i öster bör ges en mer naturlig form genom att gräva oregelbundna former i dess kanter och pla-

cera ut massor som små uddar. En mindre sedimentationsdamm kan anläggas vid krossen för att fånga 

upp åtminstone en del av partiklarna. I den övre delen skapas oregelbundna flacka stränder.  Därefter 

kan stenblock i olika storlekar och eventuellt död ved placeras ut i vattendraget. Åtgärden syftar till att 

skapa mer variation i vattenmiljön och underlätta för vegetation att etablera sig.

Eventuellt kan strandvegetation och vattenväxter, t ex ag, svalting, frossört, fackelblomster och olika 

nate-arter, behöva hjälp att etableras medan andra arter som bladvass och kaveldun förväntas eta-

blera sig på egen hand.

Skötsel: Ifall kaveldun och bladvass börjar bli dominerande arter bör dessa röjas bort. Körning i vatteny-

torna undviks.
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Sjö med strandzon
Utgångsläge: I de djupare delarna av Västra brottet har bortförsel av vatten upphört och gropen håller 

sakta men säkert på att vattenfyllas. I botten har avbaningsmassor lagts upp i högar. Gropens kanter 

utgörs av sprängda, relativt jämna bergväggar i märgelsten. I västra kanten har massor lagts upp för att 

bilda en strandzon. 

Mål: Målet är en djup alvarsjö med naturlig strandvegetation och ett fungerande limniskt ekosystem. 

Vattnet kommer att nå ungefär någon meter under stengolvet mellan pall 1 och 2. I strandvegetationen 

kan arter som ag, kärrspira, frossört, strandlysing, fackelblomster, gåsört, svalting, ältranunkel och olika 

nate-arter förekomma i de blötare delarna medan majviva, ormtunga, vildlin, sumpgentiana och lökga-

mander kan växa lite högra upp. Sjön kommer vara ca 20 m djup och åtminstone initialt att vara fiskfri. 

Figur 15 kan fungera som målbild för denna miljö. 

Åtgärder: När vattennivån har stabiliserat sig kommer strandvegetation att behöva etableras i strandzo-

nen. 

Skötsel: Själva sjön kommer inte att behöva någon löpande skötsel. Huruvida strandzonen kommer att 

behöva skötas är osäkert. Det får tiden utvisa. Eventuellt kan bladvass och kaveldun att behöva röjas 

om de etablerar sig i dominanta bestånd. 

Temporära småvatten
Utgångsläge: Temporära vattensamlingar som bildats i svackor i den äldre delen av Västra brottet. Cen-

tralt finns en mer permanent vattensamling där våtmarksvegetation har börjat etableras. I öster och 

väster är vattenytan mer temporär och här sker idag störning genom körning och liknande. 

Mål: Målet är grunda, temporära till semipermanenta vattensamlingar som håller vatten under vintern, 

men torkar ut under sommaren. I de mer permanenta delarna av vattensamlingen ska det finnas en 

våtmarksvegetation. Exempel på målarter är älväxing, krypven, slankstarr, hirsstarr, sumpgentiana, 

ränngaffelmossa och alvar-rosettmossa. Objektet utgör även en viktig miljö för insekter. 

Figur 18 kan fungera som målbild för denna miljö. 

Åtgärd: Utplacering av stenblock i olika storlekar samt eventuellt död ved i kanterna av de mer perma-

nenta vattensamlingarna. Åtgärden syftar till att skapa mer variation i vattenmiljön och underlätta för 

vegetation att etablera sig. Inplantering av ränngaffelmossa och alvar-rosettmossa. Åtgärderna bör do-

kumenteras och resultatet följas. Körskador bör undvikas. Placera gärna ut större block för att markera 

att körning inte är ok. 

Skötsel: Ifall kaveldun och bladvass börjar bli dominerande arter bör dessa röjas bort.
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Permanent småvatten
Utgångsläge: I den äldre delen av Västra brottet finns idag två permanenta småvatten. Dels en sedi-

menteringsdamm som håller vatten under hela året. Dammen har skarpa, steniga kanter och är till stor 

del bevuxen med bladvass och kaveldun. Dels en liten våtmark med fyrkantig form och stillastående 

vatten. Våtmarksvegetation saknas idag. 

Mål: Målet är att skapa vattenmiljöer med naturlig form och flacka kanter som kan fungera som livs-

miljö för växt- och djurarter knutna till stillastående vatten. Längs strandkanterna ska det finnas en 

zonerad naturlik våtmarksvegetation. I vattnet och i strandkanten kan strandpryl, alvaragnsäv, älväxing, 

lökgamander, frossört, fackelblomster, kärrspira och ag, vara lämpliga målarter. Olika arter av trollslän-

dor kommer att gynnas när vegetation har etablerat sig, bland annat pudrad kärrtrollslända som brukar 

vara snabb att kolonisera nya småvatten. När sedimenthalten med tiden minskar kan vattenmiljön 

utgöra reproduktionslokal för vanlig padda. 

Figur 6 och 16 kan fungera som målbilder för denna miljö. 

Åtgärd: Den kantiga dammen bör grävas om så att den får en mer oregelbunden form, både längs 

strandkanten och botten. Stranden släntas av så att kanterna blir mycket flacka. I samband med detta 

läggs större och mindre block i grupper längs med strandkanten. 

I den större vattensamlingen i sydost bör bladvass och kaveldun röjas bort. Större block och död ved 

placeras ut i strandkant och eventuellt som små miniöar i dammen.

Skötsel: Ifall kaveldun och bladvass börjar bli dominerande arter bör dessa röjas bort.

Vägar och hårdgjorda ytor
Utgångsläge: Dessa ytor utgörs idag av aktivt använda vägar, hårdgjorda ytor och infrastruktur för verk-

samheten i Västra brottet och på File hajdar. Vid avveckling av Västra brottet kommer dessa ytor att 

behöva finnas kvar för kross och transport av kalksten från File hajdar till Slitefabriken.

Mål: Målet är att så få och små ytor som möjligt ska utgöras av vägar, hårdgjorda ytor och infrastruktur 

när brytningen i Västra brottet avslutas. 

Åtgärd: Stänga av och avveckla så många vägar som möjligt. Minimera hårdgjorda ytor och upplags-

platser som inte är absolut nödvändiga. Om möjligt göra befintliga vägar smalare.

Skötsel: Regelbunden vattning av vägar för att undvika att damm sprids till intilliggande naturmiljöer.
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Tillgänglighet och rekreation

Allmänhetens tillgänglighet
Västra brottet ligger mycket nära Slite tätort och har potential 

att bli ett viktigt område för rekreation både för Sliteborna 

och för de många turister som passerar Slite varje år. 

Därför föreslås åtgärder för att främja friluftslivet i den 

avslutade täkten. I denna efterbehandlingsplan är åtgär-

derna begränsade till själva täkten och dess omedelbara 

närhet. Hur Västra brottet på sikt kan knytas ihop med 

intilliggande områden, främst Bogeviken och Slite tätort 

presenteras utförligt i Näslund och Östberg (2012), och 

kommer inte att behandlas här. 

Ca två tredjedelar av Västra brottet kommer tillgängliggöras för 

allmänheten när brytningen upphör kring år 2025. Det är främst 

de västra delarna som kommer att vara tillgängliga, medan de östra 

delarna av säkerhetsskäl kommer att förbli stängda. I de östra delarna kommer det fortsatt bedrivas 

verksamhet, då material från täkten på File hajdar transporteras med stora dumprar till Västra brot-

tets östra del, där materialet krossas och skickas vidare på transportband till fabriken. Denna östra del 

kommer att omges av industristängsel.

Huvudentré och information
Näslund och Östberg föreslår att de platåformade kul-

larna söder om täkten kan utgöra en naturlig huvuden-

tré till Västra brottet för att knyta samman detta med 

rekreationsområdet vid Bogeviken och i förlängningen 

Slite tätort. Detta förslag tas fasta på även i denna plan. 

Huvudentrén bör utformas så att besökaren dels känner 

sig välkommen och lockad att besöka Västra brottet och 

dels får information t ex om täktens historia, om tillgäng-

ligheten och möjligheterna till rekreation, om efterbe-

handlingen och om den biologiska mångfalden i den 

nedlagda täkten. Detta kan göras med informationsskyltar 

med text, kartor och bilder. Eftersom huvudentrén ligger 

högt i terrängen kommer besökarna att få en god utblick över 

stora delar av Västra brottet. Entrén kan även kompletteras med 

bänkar och bord.
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På andra platser kan det vara lämpligt med mindre informationspunkter som endast består av in-

formationsskyltar anpassade till den aktuella platsen. Fyra sådana platser föreslås, dels en ovanför 

täktkanten väster om Spillingsån vid cykelbanan och dels tre nere i täkten. Skylten ovanför täktkanten 

bör ge information om hur man kan röra sig i området och vilka platser man kan besöka. Skyltarna nere 

i täkten kan fokusera mer på biologisk mångfald och hur efterbehandlingsåtgärderna strävar efter att 

öka denna. Exempel på informationsteman är alvar, vätar, strandvegetation och klippbranter.

Stigar
Markerade stigar kommer att leda besökare ner och 

runt i täkten. Stigar ned i täkten föreslås anläggas/

markeras från huvudentrén och från cykelbanan väster 

om Spillingsån. Exakt hur dessa utformas får ges av 

förutsättningarna på de specifika platserna. Stigarna 

bör hållas ganska smala så att besökaren får känslan 

av att röra sig på en stig snarare än en väg. Stigarna 

bör kunna användas av både cyklister och fotgängare, 

men på branta partier kan dessa behöva separeras för 

att undvika kollisioner.

Motocross och MTB-cykling 
I Slite finns en aktiv motocrossklubb, som har sin verksamhet alldeles intill Västra brottet. I takt med att 

täkten utökats har motocrossklubbens område minskat, och Cementa vill nu kompensera klubben ge-

nom att tillgängliggöra en del av den efterbehandlade täkten för motocrosskörning. Banan kommer att 

förläggas i täktens nordvästra del och skapas av avbaningsmassor från den sista etap-

pen som bryts i väster. Täktkanten kommer här att sprängas så att den 

får en lämplig lutning och fyllas med massor för att man ska kunna 

köra med motorcykel upp och ned för slänten. Själva banan kom-

mer att skapas nedanför och avgränsas mot övriga täkten med 

stora kalkstensblock, då körning inte kommer att vara tillåtet 

utanför banan. En dubbelbro över Spillingsån kommer att 

förbinda den befintliga banan med den tilltänkta. Utform-

ning sker i samarbete med klubben. 

Då körningen riskerar att störa besökande och kanske även 

alstra ljud som når långväga, bör körning på banan begrän-

sas till specifika dagar och/eller tider på dygnet.
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På platån i söder, vid huvudentrén, håller Gpotland Sports Academy på att anlägga en bana för MTB-

cyklister. Cyklister bör också ges möjlighet att cykla på stigar nere i täkten samt ta sig upp och ner för 

slänten i väster. Eventuellt kan man även tänka sig ett cykelspår nedför slänten vid motorkrossbanan, 

men då väl avskilt från motortrafik.

All cykling bör anvisas på stigar och därmed hindras på områden med anlagd alvar- och fuktvegetation.

Sjön
Sjön som skapas centralt i täkten bör tillgängliggöras för allmän-

heten. Här ska aktiviteter  som bad och skridskoåkning kunna 

utföras. Under anläggning och de första åren därefter kan 

besökare behöva styras bort från de västra delarna där 

strandvegetation och våtmark ska etableras och istället 

ledas till vattnet via bryggor i norr och i söder.

Tillgänglighetsåtgärderna visas i karta 4.
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Uppföljning
Vid nyskapande av naturmiljöer är det viktigt att tidigt i processen få ett kvitto på att de tillskapade mil-

jöerna fungerar enligt de mål som satts upp. Ett ekosystem består av levande organismer vars tillväxt, 

reproduktion, migration, kolonisation och överlevnad är mycket svåra att förutsäga. Om en utvärdering 

av utförda åtgärder påbörjas tidigt kan arbetet styras och eventuellt förändras innan nya åtgärder ge-

nomförs. På så sätt sparas både tid och pengar och målen om biologisk mångfald blir lättare att uppnå.

Generellt sett bör uppföljning utföras genom inventering av de efterbehandlade områdena med fokus 

på de målbilder och målarter som beskrivits i tidigare avsnitt. För att säkra den biologiska kvaliteten i de 

genomförda åtgärderna samt kontinuiteten i uppföljningen bör personer med biologisk och ekologisk 

kompetens vara närvarande i processen. Inventerare med specialkunskaper inom botanik, entomologi,  

ornitologi, vattenbiologi samt ekologer med erfarenhet av ekologisk restaurering kan ge ett stort stöd till 

Cementa AB under efterbehandlingens olika faser.

Utöver kontroll av de biologiska värdena rekommenderas även uppföljning av de rekreativa och upple-

velseinriktade värdena.

Uppföljning bör utföras i samtliga delområden. När de första uppföljningarna genomförts är det ett 

bra tillfälle att kalibrera och eventuellt förändra efterbehandlingsplanen. Frågor som kan ställas i detta 

skede är:

 • Har åtgärderna genomförts på det sätt som beskrivits i efterbehandlingsplanen?

 • Har skötsel genomförts på det sätt som beskrivits i efterbehandlingsplanen?

 • Har några av de målarter som listats för respektive delområde etablerats?

 • Om ja, hur får vi dessa att stanna kvar och öka i antal?

 • Om nej, är det ett resultat av att åtgärden utförts på fel sätt eller är det en fråga om 

tid?

 • Är det dags att fundera på manuell inplantering av arter?

 • Har invasiva arter (inhemska eller exotiska) etablerats?

 • Om ja, är detta ett problem?

 • Om invasiva arter är ett problem, hur kan vi hantera detta?

 • Hur kan efterbehandlingsplanen förändras för att på bästa sätt utnyttja de kunska-

per som erhållits vid uppföljningen?

 • Hur bör uppföljningen utformas framöver?

Efterbehandlingsplanen kan därmed ses som ett levande dokument där åtgärder och skötsel suc-

cessivt förfinas för att på bästa sätt nå det generella målet om biologisk mångfald och de mål som 

presenteras för vart och ett av delområdena.



45

Källor

Litteratur 

Ekstam, U. och Forshed, N., 2002: Svenska alvarmarker - historia och ekologi.

Heidelberg Cement: Promotion of Biodiversity at Mineral Extraction Sites of HeidelbergCement

Näslund och Östberg, 2014: Västra brottet-att gestalta för biologisk mångfald. Sveriges lantbruksuni-

versitet. Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap. Institutionen för stad och land, avdelning-

en för landskapsarkitektur, Uppsala.

Tränkle, U., 2011 a: Restoration of Western Quarry. Cementa, HeidelbergCement Group. 

Tränkle, U., 2011 b: Biodiversity Management Plan for Western quarry. Cementa AB.

Web 

Uppgifter om artförekomster har hämtats från Artportalen februari 2017



EFTERBEHANDLINGSPLAN 
VÄSTRA BROTTET

RAPPORT PRODUCERAT AV ENETJÄRN NATUR AB 2017


