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1  INLEDNING 

Cementa avser att ansöka om tillstånd för fortsatt täktverksamhet i de två befintliga 
kalkstenstäkterna Västra brottet och File hajdar-täkten på fastigheten Othem Österby 
1:229 i Slite, Region Gotland. På uppdrag av Cementa har Bergab – Berggeologiska 
Undersökningar AB utfört en hydrologisk utredning för den fortsatta 
täktverksamheten. Utredningen ingår som en del inför miljöprövningen av den 
planerade täktverksamheten.  
 
Syftet med utredningen har varit att kvantifiera den ytvattenpåverkan som den 
ansökta verksamheten kan ge upphov till. Beskrivningarna baseras dels på äldre 
undersökningar, dels på nya utförda undersökningar. Verksamheten har inneburit en 
lokal påverkan på yt- och grundvattenförhållanden sedan verksamheten påbörjades. 
Dikning av skogs- och jordbruksmark samt anläggande av vägar har också påverkat 
delar av området. Föreliggande utredning har därför utgått från att beskriva nuläget 
och framtida konsekvenser med hänsyn till den påverkan som sker idag. 
 

2  PÅGÅENDE OCH ANSÖKT VERKSAMHETSBESKRIVNING 

2.1  Beskrivning av pågående verksamhet och tillhörande vattenhantering 

En översiktskarta över Cementas täktverksamhet i Slite kan ses i figur 1. Nuvarande 
tillstånd för täktverksamheten medger kalk- och märgelstensbrytning ned till – 26 m i 
Västra brottet och nivån + 20 m i File hajdar-täkten, inom markerade områden i Figur 
1. Tillståndet gäller fram till 31 oktober 2021. 
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Figur 1. Översiktskarta över Cementas verksamhet i Slite. 

För att möjliggöra brytning i Västra brottet respektive File hajdar-täkten behöver 
inläckande grund- och markvatten samt tillrinnande ytvatten och fallande nederbörd 
som ansamlas i täkterna ledas bort genom pumpning. För Västra brottet består en 
del av det inläckande vattnet av havsvatten. För pågående verksamhet finns 
pumpanläggningar i lågpunkter i respektive täkt.  
 
Det bortledda vattnet benämns länshållningsvatten. Från Västra brottet pumpas 
länshållningsvattnet till Östra brottet och vidare till Östersjön via hamnbassängen, se 
Figur 2. Cementa använder idag Spillingsdammen, som försörjs av vatten från 
Spillingsån, för uttag av processvatten till i huvudsak kylning och rökgasrening i 
fabriken. Det vatten som avrinner från Spillingsdammen rinner ut i Spillingsån som 
mynnar i Bogeviken. I Spillingsån, mellan Spillingsdammen och Bogeviken, finns en 
anlagd sedimenteringsdamm och en s.k. ”gäddfabrik” (föryngringsområde/lekplats för 
gädda). 
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Figur 2. Schematisk bild över vattenhantering vid Västra brottet. 

Länshållningsvattnet från File hajdar-täkten pumpas till Anerån som mynnar i 
Bogeviken, se Figur 3. Från sammanflödespunkten mellan Anerån och 
länshållningsvattnet passerar Anerån den anlagda Golfdammen, ett flertal mindre 
anlagda dammar, golfbanan (Slite Golfklubb) och områden med skogs- och 
jordbruksmark innan den mynnar i Bogeviken.  
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Figur 3. Schematisk bild över vattenhantering vid File hajdar-täkten. 

 
Länshållningsvattnet och dagvatten från truckvägen mellan de båda täkterna kan 
periodvis innehålla förhöjda koncentrationer av suspenderat material. Utjämnings- 
och sedimentationsdammar finns därför anlagda i Anerån, Spillingsån, längs 
truckvägen, samt i Västra- och Östra brottet. 

2.2  Beskrivning av ansökt verksamhet och tillhörande vattenhantering 

Vid File hajdar planerar Cementa för brytning av kalk ned till +20 m.ö.h. (samma 
brytdjup som pågående verksamhet) samt för brytning av märgelsten ned till + 5 
m.ö.h. Avseende Västra brottet planeras brytning av märgelsten ned till – 26 m.ö.h. 
(samma brytdjup som pågående verksamhet). Brytningstid för den planerade 
verksamheten är 20 år. Enligt befintligt täkttillstånd är den maximala täktytan vid 
Västra brottet ca 89 ha. Den tilltänkta verksamheten kommer omfatta ytterligare ca 5 
ha, vilket ger en total täktyta om ca 94 ha. Maximal utbredning av täktytan vid File 
hajdar-täkten enligt befintligt tillstånd är ca 78 ha. Det tilltänkta verksamhetsområdet 
kommer omfatta ytterligare ca 53 ha där själva brytområdet omfattar ca 41 ha, vilket 
ger en total yta om ca 131 ha. Den större expansionen vid File hajdar-täkten beror på 
att brytningen i Västra brottet befinner sig i ett slutskede och kommer att avvecklas 
under den tänkta tillståndstiden, varför fortsatt brytning på längre sikt uteslutande 
kommer att ske i File hajdar-täkten. Planerade brytområden i Västra brottet och File 
hajdar-täkten kan ses i Figur 4 och Figur 5.  
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Figur 4. Planerad utvidgning av File hajdar-täkten. 

 
Figur 5. Planerad utvidgning av Västra brottet. 
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Den ansökta verksamheten kommer att ge upphov till en del förändringar vad gäller 
vattenhanteringen. Brytning kommer att ske på olika djup inom olika delar av File 
hajdar-täkten, vilket innebär att åtminstone ytterligare en pumpgrop tillkommer. 
Cementa planerar även att tillhandahålla Spillingsdammen och länshållningsvatten 
från File hajdar-täkten som råvatten för dricksvattenproduktion. Olika lösningar har 
diskuterats mellan Cementa och Region Gotland. Möjliga tekniker för att kunna 
använda allt eller delar av länshållningsvattnet som dricksvattenresurs är under 
utredning. 
 
Eftersom vattenkvaliteten i Spillingsån och Närsbäcken bedöms vara undermålig för 
dricksvattenproduktion, på grund av uppströms liggande bräddningspunkter för det 
kommunala avloppsnätet, kommer Spillingsån att ledas om runt Spillingsdammen 
och tillskott av vatten från Närsbäcken upphör.  
 
I och med att Cementa planerar att tillhandahålla Spillingsdammen åt Region Gotland 
behöver Cementa en annan källa för uttag av processvatten till fabriken i Slite. Detta 
vatten planeras att tillhandahållas genom uttag av vatten från den djupare delen av 
Västra brottet, pall 2, se figur 6. Processvatten används huvudsakligen till kylning, 
rökgasrening, malning och en mindre andel till dammbekämpning.  
 
Länshållningsvatten från File hajdar-täkten släpps idag till recipienten Anerån men 
planeras under kommande tillståndsperiod att pumpas i en ledning längs med 
truckvägen till pall 2 i Västra brottet. Därifrån hanteras det tillsammans med 
länshållningsvattnet från Västra brottet. Överskottsvattnet i pall 2 i Västra brottet 
(innehållande under kommande tillståndsperiod både länshållningsvatten från File 
hajdar-täkten och Västra brottet) pumpas till Östersjön via befintliga ledningar till två 
utsläppspunkter i Slite hamn. Se figur 6 för en schematisk bild över framtida 
vattenhantering. 
 
Länshållningsledningen från File hajdar-täkten kommer även att ha en 
avsticksledning till Spillingsdammen för möjliggöra påfyllning av dammen med vatten 
från täkten 
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Figur 6. Schematisk bild över framtida vattenhantering. 
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3  UNDERLAG 

Då täktverksamhet har bedrivits under lång tid i området har det utförts ett flertal 
geologiska, hydrologiska och hydrogeologiska utredningar under årens lopp. 
Utredningarna täcker i flera fall stora områden och överlappar varandra. Resultaten 
från utredningarna bedöms fortfarande vara aktuella. Vissa av utredningarna beskrivs 
kort nedan. 

 På 70-talet utförde SGU omfattande hydrologiska, geologiska och 
hydrogeologiska undersökningar vid File hajdar för att utreda rådande 
förhållanden (SGU, 1977). 

 I början på 90-talet utförde Golder Associates en omfattande 
strukturgeologisk kartering av berggrunden i Västra brottet och i täkten på File 
hajdar. Dessutom utfördes hydrogeologiska tester i borrhål på File hajdar. 
Syftet med dessa undersökningar var att verifiera den strukturgeologiska 
modellen, kartera vattenförande sprickor och lager, samt att beskriva vattnets 
uppträdande i dessa. 

 Under 2008, inför dåvarande tillståndsansökan, upprättade Golder Associates 
en konceptuell modell över de dominerande hydrogeologiska strukturerna. 
Modellen baserades på strukturgeologisk kartering, hydrogeologiska tester i 
borrhål, borrhållsloggning samt borrprotokoll. 

 Under 2009 utfördes ett examensarbete om grundvattnets sammansättning i 
kalkstens- och märgelstensbrott i Slite industriområde (Pettersson, 2009). 

För utredning av avrinningsområden, projektering av vattenhantering och produktion 
av kartor har Lantmäteriets laserdata från den nationella höjdmodellen använts 
(Lantmäteriet 2016a). Laserskanning av marken från flygplan har skett nationellt 
mellan åren 2009-2013. Punkttätheten varierar mellan 0,5-1 punkt per kvadratmeter. 

Som kartmaterial har Lantmäteriets öppna data använts(Lantmäteriet 2016b). och 
Naturvårdsverkets kartverktyg, skyddad natur (Naturvårdsverket 2016). 

Hydrologiska- och meteorologiska data har hämtats från SMHI:s Vattenweb (SMHI, 
2017a) och öppna meteorologiska data (SMHI, 2017b). 
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4  FÄLTUNDERSÖKNINGAR 

Ett antal fältundersökningar har utförts för att erhålla en bättre bild av nuvarande 
förhållanden och eventuell framtida påverkan. 

 Kartering av vattendrag inom berörda avrinningsområden. Detaljkartering av 
vattendrag har utförts inom Bojsvätars avrinningsområde. 

 Nivåmätningar i vattendrag och i Spillingsdammen 

 Provtagning av vattenkemi i länshållningsvatten och vattendrag 
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5  HYDROLOGI OCH OMGIVNINGSBESKRIVNING 

5.1  Meteorologiska förhållanden 

Meteorologiska data har hämtats från SMHI:s mätstationer Hejnum (nederbörd) och 
Ar (temperatur). Årsmedelnederbörden i området uppgår till cirka 650 mm per år 
(data för station Hejnum 1971 – 2016). Månadsmedelnederbörden är lägre under 
månaderna februari till juni (cirka 35 - 45 mm per månad) jämfört med övriga 
månader som är kring cirka 60 -70 mm per månad. Årsmedeltemperaturen i området 
är +8,1 grader för perioden 1995-2016. Månadsmedelvärden för nederbörd och 
temperatur kan ses i tabell 1. 
 

 
Tabell 1. Nederbördsdata vid SMHI:s mätstation vid Hejnum och Ar 

  
Hejnum Ar 

1971-2016 1995-2016 

Månad 
Medelnederbörd 

[mm] 
Medeltemperatur 

[C°] 

Jan 59 1 

Feb 45 0 

Mar 41 2 

Apr 35 5 

Maj 34 10 

Jun 45 14 

Jul 67 18 

Aug 61 18 

Sep 61 14 

Okt 62 9 

Nov 71 5 

Dec 69 2 

Årsmedel 650 8,2 
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5.2  Geologi 

5.2.1  Berggrund 

Berggrunden på Gotland består av sedimentära bergarter, huvudsakligen av 
kalksten. Förutom kalksten finns även märgelsten och på vissa ställen sandsten. I 
området runt Slite består berggrunden av lagrad kalksten (kristallin kalksten och 
revkalksten) som överlagrar märgelstenen. Bergarterna i området är av särskilt 
intresse för industriell användning. En principskiss över geologin vid File hajdar och 
Västra brottet kan ses i figur 7. 

 

Figur 7. Principskiss bergrundsgeologi File hajdar och Västra brottet. Profilen ligger i 
 rak öst-västlig riktning med Östersjön längst till höger i blå färg. 

5.2.2  Jordlager 

De lösa jordlagren på File hajdar utgörs huvudsakligen av ett tunt lager starkt 
lerhaltig vittringsjord. Jordlagrens ringa mäktighet i förhållande till lagren med 
sedimentära bergarter gör att de inte visas i principskissen i figur 9 men finns 
redovisade i figur 8 nedan. På flera platser saknas vittringsjorden varvid 
underliggande kalksten går i dagen. De lösa avlagringarna i anslutning till File hajdar 
utgörs således i huvudsak av täta jordarter med ringa mäktighet. Detta medför att 
jordlagren till viss del begränsar infiltrationen till underliggande berggrund på File 
hajdar. De svårgenomsläppliga jordarterna bidrar även till att det ställvis bildas olika 
typer av tillfälliga våtmarker på File hajdar. Ställvis på våtmarkerna förekommer rikligt 
med bleke, dvs. kalk som fällts ut från vatten. Bleke förstärker 
svårgenomsläppligheten för vatten hos jorden och skapar grunden för blekevätar.  
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Figur 8. Jordartskarta över Slite. 

I den låglänta terrängen runt File hajdar och i området kring Västra brottet 
förekommer sammanhängande lager av moränmärgel. Väster om Västra brottet 
(väster om Spillingsån), där jordlagren huvudsakligen utgörs av moränlera, är 
jordlagren relativt mäktiga (upp till 9 m). På grund av moränmärgelns 
partikelsammansättning har den låg vattengenomsläpplighet samtidigt som den har 
relativt hög vattenhållningsförmåga. Fuktiga markförhållanden kan därför förekomma 
under stor del av året i vissa områden. Den låga vattengenomsläppligheten ger 
också upphov till en relativt stor ytavrinning från områden täckta av moränmärgel.  

Sand och grusavlagringar påträffas till största delen i området mellan File hajdar och 
Klints backar där de överlagrar moränmärgeln. I vissa avsnitt norr och söder om File 
hajdar förekommer också sand och grusavlagringar. Öster och söder om File hajdar 
finns ett system av grusvallar, strandvallar och andra strandbildningar från 
senglaciala och postglaciala Östersjö-stadier. Litorinavallen förekommer ca 27 m 
över havet och Ancylusvallen förekommer drygt 30 - 40 över havet. 

Ställvis, på områden med dålig dränering, förekommer även organiska jordar såsom 
torv och kalkgyttja. Bleke övergår till kalkgyttja vid avtagande kalkhalt. De organiska 
jordarna i myrarna har väldigt låg vattengenomsläpplighet.  

5.3  Övergripande hydrologi och hydrogeologi 

Efter att nederbörden nått marken strömmar vattnet med gravitationens hjälp mot 
havet som ytvatten eller grundvatten. Vattnets väg genom området är dock inte två 
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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, ytvattnets förekomst som ytvatten eller ytligt grundvatten under årets 
olika månader samt nederbörd, se figur 9.  

All yta inom ett avrinningsområde kan grovt delas in i in- och utströmningsområden 
för grundvatten. 

Ett inströmningsområde kan beskrivas som 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 utströmning av grundvattnen 
(grundvatten flödar ut ur grundvattenzonen). 

Samtliga våtmarker i närområdet kring File hajdar-täkten försörjs helt eller i huvudsak 
av ytvatten. Nederbörden faller direkt på våtmarken, infiltrerar i de tunna jordlagren 
som ytligt grundvatten eller rinner av på ytan i form av bäckformationer.  

I området nedströms File hajdar-täkten bildas temporära våtmarker i lokala 
lågpunkter i inströmningsområdena, kallade fukthedar eller torrhedar 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 beroende av grundvatten för sin 
vattenförsörjning. 

Ytvattnet är under höga flöden ofta synligt på ytan men lokalt då jordlagren blir 
mäktigare kan vattnet infiltrera och enbart flöda i jordlagren som ytligt grundvatten för 
att senare åter flöde på ytan då jordlagren blir tunnare igen. De tydligaste exemplen 
på detta fenomen syns vid de gamla strandvallar som löper genom området söder 
om File hajdar-täkten figur 10. 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 ytvatten vid 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. 

I utströmningsområdena spelar grundvatten en viktig roll i bl.a. rikkärrens och 
agmyrarnas 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 t.ex. rikkärren förekommer just där de gör inom området. När 
grundvattennivåerna är låga (sommaren) fungerar sprickorna i rikkärren istället som 
inströmningsområde för vattnet och därför kan kärren torka ut. Skillnaden mellan en 
agmyr och ett rikkärr är att en agmyr är ett utströmningsområde hela året om och är 
generellt delvis blöta hela året. I alla våtmarkstyper leds överskottsvatten under 
högvattenflöden nedströms våtmarken genom bäckstrukturer i våtmarken. 
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Figur 9. 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 pilar markerar grundvattenutflöden. Notera också att rikkärren 
fungerar som utströmningspunkter vid höga grundvattennivåer och som 
inströmningspunkter när grundvattennivåerna är låga. 
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Figur 10. Högupplöst topografisk bild över File hajdar. 

 

5.4  Avrinningsområden 

Västra brottet och File Hajdar-täkten ligger huvudsakligen inom ett avrinningsområde 
som benämns Sjuströmmar. Sjuströmmar kan delas upp i Spillingsåns 
avrinningsområde och Aneråns avrinningsområde. Sydväst om Aneråns 
avrinningsområde finns Bojsvätars avrinningsområde figur 11. 
 
Avrinningsområdena kring Cementas verksamhet kan därmed beskrivas som tre 
större områden: Anerån, Spillingsån och Bojsvätar (figur 11). I detta PM kommer 
Spillingsåns och Aneråns avrinningsområde att beskrivas till och med utflödet till 
Bogeviken. Bojsvätars avrinningsområde kommer att beskrivas till och med 

Strandvallar 
 

File hajdar-täkten  
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Bandhagsån. Anledningen till avgränsningen av Bojsvätars avrinningsområde beror 
dels på att avrinningsområde vid utflödet till havet är väldigt stort och rör områden 
som inte berörs av täktverksamheten, dels på att inget skyddat område tillkommer 
nedströms avgränsningen. Senare i denna PM kommer Bojsvätars avrinningsområde 
att avgränsas till och med Bojsvätars Natura 2000 avrinningsområde område 
eftersom påverkan inte sträcker sig längre. Avrinningsområdenas storlek redovisas i 
tabell 2. I nedanstående avsnitt beskrivs dessa tre avrinningsområden var för sig. 

 
Tabell 2. Avrinningsområdesstorlek för berörda avrinningsområden 

Avrinningsområde Area (km2) 

Anerån (Bogeviken) 21,5 

Spillingsån (Bogeviken) 16,5 

Bojsvätar (Bandhagsån) 26,5 
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Figur 11. Avrinningsområden och ytvattendrag kring Cementas täktverksamhet i Slite. 
 Från väster till öster ses avrinningsområdena Bojsvätar, Anerån samt Spillingsån 

5.4.1  Spillingsåns avrinningsområde 

Markanvändningen inom avrinningsområdet utgörs ungefär av 2/3 skogsmark och 
1/3 jordbruksmark. Avrinningsområdet innehåller även täktverksamhet (Västra 
brottet) och små inslag av urban miljö, se figur 12. 

Inom Spillingsåns avrinningsområde finns två vattendrag, Spillingsån och 
Närsbäcken. Spillingsån rinner genom ett anlagt vattenmagasin som benämns 
Spillingsdammen. Spillingsdammen används idag för uttag av processvatten till 
cementfabriken. Det vatten som avrinner från Spillingsdammen rinner ut i Spillingsån 
som mynnar i Bogeviken. Väster om Västra brottet, nedströms Spillingsdammen, 
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finns en anlagd sedimenteringsdamm. Längre nedströms, strax innan utflödet till 
Bogeviken, finns en anlagd s.k. ”gäddfabrik” (föryngringsområde/lekplats för gädda).  

Öster om Spillingsån finns ett mindre vattendrag benämnt Närsbäcken. Närsbäcken 
mynnar i ett anlagt vattenmagasin benämnt Närsdammen strax norr om Västra 
brottet. Från Närsdammen pumpas Närsbäckens vatten till Spillingsdammen och 
utgör således en del i Spillingsåns vattensystem. Detta sker sällan i praktiken då 
nivån i Närsdammen inte blir tillräckligt hög. 

För att möjliggöra brytning i Västra brottet respektive File hajdar-täkten behöver 
inläckande grund- och markvatten samt tillrinnande ytvatten och fallande nederbörd 
som ansamlas i täkterna ledas bort genom pumpning. För Västra brottet består en 
del av det inläckande vattnet av havsvatten. För pågående verksamhet finns 
pumpanläggningar i lågpunkter i respektive täkt. Det bortledda vattnet benämns 
länshållningsvatten. Från Västra brottet som ligger inom Spillingsåns 
avrinningsområde pumpas länshållningsvattnet till Östra brottet och vidare till 
Östersjön via hamnbassängen. Även den ansökta utökningen på 5 ha av Västra 
brottet ligger inom Spillingsåns avrinningsområde. I och med att länshållningsvattnet i 
Västra brottet pumpas till Östersjön via hamnbassängen bildar Västra brottet och 
dess nära omgivningar i princip ett eget avrinningsområde med Östersjön som 
recipient. 

 

Figur 12. Spillingsåns avrinningsområde 

5.4.2  Aneråns avrinningsområde 

Markanvändningen inom avrinningsområdet utgörs till mer än hälften av 
skogsmark/hällmark, resterande utgörs generellt av jordbruksmark. 
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Avrinningsområdet innehåller även täktverksamhet (File hajdar-täkten) och små 
inslag av urban miljö. 

Inom Aneråns avrinningsområde finns vattendraget Anerån. Anerån avbördas i 
sydostlig riktning och mynnar i Bogeviken sydväst om Slite. Länshållningsvattnet från 
File hajdar-täkten pumpas till Anerån och sammanflödespunkten ligger norr om 
truckvägen som går mellan File hajdar-täkten och Västra brottet. Från 
sammanflödespunkten mellan Anerån och länshållningsvattnet passerar Anerån den 
anlagda Golfdammen, ett flertal mindre anlagda dammar, golfbanan och områden 
med skogs- och jordbruksmark innan den mynnar i Bogeviken. Anerån passerar även 
Storhagens naturreservat. 

File hajdar-täkten ligger inom Aneråns avrinningsområde. Av den planerade 
utökningen av File hajdar-täkten på 41 ha ligger ca 21 ha inom Aneråns 
avrinningsområde, se figur 13  

 

Figur 13. Aneråns avrinningsområde. 

5.4.3  Bojsvätars avrinningsområde 

Nuvarande täkttillstånd för File hajdar-täkten angränsar till Bojsvätar 
avrinningsområde. I och med den föreslagna utökningen av File hajdar-täkten 
kommer en del av brytområdet att hamna inom Bojsvätars avrinningsområde. Av den 
planerade utökningen av File hajdar-täkten på 41 ha ligger ca 20 ha inom Bojsvätars 
avrinningsområde, se figur 14. Den del av avrinningsområdet som berörs av den 
utvidgade täktverksamheten ligger högst upp i avrinningsområdet. I området precis 
intill File hajdar-täkten är terrängen genomskuren av många småvägar och hjulspår 
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vilket påverkar områdets hydrologi. Vid mycket vatten flödar och kanaliseras det 
mesta vattnet av via dessa vägar och hjulspår. 

Markanvändningen inom avrinningsområdet utgörs i princip enbart av 
skogsmark/hällmark med inslag av våtmarker. Detta avrinningsområde har inget 
vattendrag i storlek med Spillingsån eller Anerån men ett flertal mindre flöden bildar 
tillsammans sedermera Vikeån längre nedströms. Vikeån ansluter sedan söder om 
väg 147 till Bandhagsån.  

 

Figur 14. Bojsvätars avrinningsområde. 

 

5.5  Känsliga objekt med avseende på ytvatten 

5.5.1  Skyddade områden 

Kring Cementas verksamhet finns ett antal skyddade områden i form av 
naturreservat, Natura 2000-områden, vattenskyddsområden och skogliga 
biotopskyddsområden, se figur 15. Samtliga skyddade områden beskrivs i upprättad 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) till ansökan om utökad täktverksamhet. Alla 
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dessa områden berörs dock inte av den ytvattenpåverkan som Cementas 
täktverksamheten innebär.  

 

Figur 15. Översiktskarta över skyddade områden. 

5.5.1.1  Spillingsåns avrinningsområde 

Inom Spillingsåns avrinningsområde förekommer ett skyddat område, 
vattenskyddsområdet för grundvattentäkten i Slite. Vattentäkten består av sju 
bergborrade (kalkstenen) uttagsbrunnar som alla befinner sig inom Aneråns 
avrinningsområde men själva vattenskyddsområdet sträcker sig över både Aneråns 
och Spillingsåns avrinningsområde. Brunnarna bedöms inte beröras av den 
ytvattenpåverkan som nuvarande eller planerad utökning av täktverksamheten 
innebär.  

5.5.1.2  Aneråns avrinningsområde 

Inom Aneråns avrinningsområde finns ett antal skyddade områden, 
vattenskyddsområdet för grundvattentäkten i Slite, Storhagens naturreservat och sju 
skogliga biotopskyddsområden. Vattentäkten består av sju bergborrade (kalkstenen) 
uttagsbrunnar som inte bedöms beröras av den ytvattenpåverkan som nuvarande 
eller planerad utökning av täktverksamheten innebär. Väster om File hajdar-täkten 
finns även Tingstäde träsks vattenskyddsområde som inte heller bedöms beröras av 
den ytvattenpåverkan som nuvarande eller planerad utökning av täktverksamheten 
innebär. Anerån rinner igenom Storhagens naturreservat som utgörs av ett antal 
varierande skogstyper. Eftersom naturreservatet inte innehåller några 
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våtmarksmiljöer i anslutning till bäckfåran bedöms det inte beröras av den 
ytvattenpåverkan som nuvarande eller planerade täktverksamheten innebär. 
Samtliga skogliga biotopskyddsområden ligger på ett stort avstånd från File hajdar-
täkten och genomkorsas inte av något vattendrag som påverkas av 
täktverksamheten. De skogliga biotopskyddsområdena bedöms därför inte beröras 
av den ytvattenpåverkan som nuvarande eller planerade täktverksamheten innebär.  

5.5.1.3  Bojsvätars avrinningsområde 

Inom Bojsvätars avrinningsområde finns ett flertal skyddade områden, Tingstäde 
vattenskyddsområde, File hajdars naturreservat, Tiselhagens naturreservat, 
Kallgatburgs naturreservat, Bojsvätars naturreservat, File hajdar Natura 2000-
område, Tiselhagen Natura 2000-område, Kallgatburg Natura 2000-område, Hejnum 
Kallgate Natura 2000-område, Bojsvätar Natura 2000-område och tre skogliga 
biotopskyddsområden. Utöver ovan nämnda skyddade områden har Länsstyrelsen i 
Gotlands län föreslagit en utökning av Natura 2000-området Hejnum Kallgate, samt 
ett nytt Natura 2000-område vid Hejnum hällar. Förslagen ligger för beslut hos 
regeringen.  

Tingstäde vattenskyddsområde innefattar både en grundvattentäkt och en 
ytvattentäkt. Varken ytvattentäkten eller grundvattentäkten bedöms beröras av den 
ytvattenpåverkan som nuvarande eller planerad utökning av täktverksamheten 
innebär då Tingstäde vattenskyddsområde är lokaliserat i ett annat 
avrinningsområde. File hajdars naturreservat, Tiselhagens naturreservat, 
Kallgatburgs naturreservat, File hajdar Natura 2000-område, Tiselhagen Natura 
2000-område, Kallgatburg Natura 2000-område, samt två skogliga 
biotopskyddsområden bedöms inte beröras av den ytvattenpåverkan som nuvarande 
eller planerad täktverksamhet innebär. Detta beror på att ytvatten från nuvarande och 
planerat täktområde avvattnas i andra riktningar, detta beskrivs mer detaljerat under 
avsnitt 7.3 och i Bilaga 2. Ett delflöde till Vikeån rinner igenom ett skogligt 
biotopskyddsområde som utgörs av ett antal varierande skogstyper. Eftersom det 
skogliga biotopskyddsområdet inte innehåller några våtmarksmiljöer i anslutning till 
vattendraget bedöms det inte beröras av den ytvattenpåverkan som den planerade 
utökningen av täktverksamheten innebär.  

Vikeån rinner igenom Bojsvätars naturreservat, Bojsvätar Natura 2000-område och 
två föreslagna utökningsområden för Bojsvätar Natura 2000-område. Alla dessa 
områden innehåller våtmarksmiljöer i anslutning till vattendraget. Ett delflöde till 
Vikeån rinner även igenom ett föreslaget utökningsområde för Hejnum Kallgate 
Natura 2000-område som innehåller våtmarksmiljöer i anslutning till vattendraget. De 
områden som har våtmarksmiljöer i anslutning till Vikeån eller dess delflöden kan 
komma att påverkas med avseende på ytvatten av den planerade utökningen av 
täktverksamheten. 

5.5.2  Miljökvalitetsnormer och ytvattenförekomster 

Miljökvalitetsnormer (MKN) har fastställts av regeringen för att förebygga eller 
åtgärda miljöproblem. För vattenmiljöer finns MKN för närvarande för vattenkvalitet i 
fisk- och musselvatten (SFS 2001:554), samt för ekologisk och kemisk status i 
vattenförekomster (SFS 2004:660). Normerna är styrmedel för att på sikt uppnå 
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miljömålen och de flesta av miljökvalitetsnormerna baseras på krav i olika direktiv 
inom EU.  

År 2000 trädde det så kallade Vattendirektivet - EU:s gemensamma regelverk – i 
kraft (Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG). Syftet med direktivet är 
att säkra en god vattenkvalitet i Europas yt- och grundvatten. Sjöar, vattendrag, kust- 
och grundvatten som är tillräckligt stora omfattas av vattendirektivet och kallas då 
formellt för vattenförekomster. 

År 2009 fastställde Sveriges vattenmyndigheter miljökvalitetsnormer (MKN) för 
landets samtliga vattenförekomster. Dessa miljökvalitetsnormer är juridiskt bindande. 
Målet är att alla Sveriges vattenförekomster ska ha uppnått minst god vattenstatus år 
2021 och att det inte ska ske en försämring av statusen. I de fall detta inte är möjligt 
kan undantag medges och tiden för när MKN följs kan förskjutas, dock som längst till 
år 2027. Miljökvalitetsnormerna omfattar ekologisk och kemisk ytvattenstatus samt 
kemisk och kvantitativ grundvattenstatus. Den ekologiska statusen bedöms i en 
femgradig skala: hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig medan den kemiska 
ytvattenstatusen har två klasser: god eller uppnår ej god. 

Arbetet med att implementera vattendirektivet på Gotland drivs av vattenråden, LRF, 
Region Gotland och Länsstyrelsen och sammanfattas i Lokalt åtgärdsprogram, Norra 
Gotlands åtgärdsområde (Länsstyrelsen i Gotlands län 2015). 

Ytvattenförekomster i området kring Cementas verksamhet i Slite kan ses i figur 16 
nedan. 
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Figur 16. Översiktskarta över ytvattenförekomster kring Slite. 
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Sjöar 

Tingstäde träsks (SE640431-166731) ekologiska status klassas som god. För 
kvalitetskravet god kemisk ytvattenstatus uppnås ej god status. Dock ges undantag i 
form av mindre stränga krav för kvicksilver och bromerad difenyleter (PBDE) 
eftersom det bedöms vara tekniskt omöjligt att sänka halterna till de nivåer som 
motsvarar god kemisk ytvattenstatus. Problemen bedöms komma från långväga 
atmosfärisk deposition. Fastställda miljökvalitetsnormer beslutades 2017-02-23. 
Enligt dessa ska vattenförekomsten ha god ekologisk status 2027 och god kemisk 
ytvattenstatus. För kvalitetskravet god kemisk ytvattenstatus ges undantag i form av 
mindre stränga krav för kvicksilver och bromerad difenyleter (PBDE). 

Tingstäde träsk bedöms inte beröras av den ytvattenpåverkan som nuvarande eller 
planerad utökning av täktverksamheten innebär. Detta beror på att ytvatten från 
nuvarande och planerat täktområde avvattnas i andra riktningar. 

Vattendrag 

Aneråns (Laxarveån SE640357-167483) ekologiska status klassas som måttlig. 
Anledningen till att god ekologisk status inte uppnås är främst att hydrologin är störd 
pga. av kanalisering och rätning. Den kemiska statusen uppnår ej god status. 
Anledningen till statusklassningen är industriell påverkan från långväga atmosfärisk 
deposition i form av kvicksilver och bromerad difenyleter (PBDE). Likt Tingstäde träsk 
ges undantag i form av mindre stränga krav för kvicksilver och bromerad difenyleter 
(PBDE) eftersom det bedöms vara tekniskt omöjligt att sänka halterna till de nivåer 
som motsvarar god kemisk ytvattenstatus. Problemen bedöms komma från långväga 
atmosfärisk deposition. Fastställda miljökvalitetsnormer beslutades 2017-02-23. 
Enligt dessa ska vattenförekomsten ha god ekologisk status 2027 och god kemisk 
ytvattenstatus. 

Anerån är i nuläget recipient för länshållningsvatten från File hajdar-brottet. Anerån 
berörs både av den ytvattenpåverkan som nuvarande och ansökt täktverksamheten 
innebär. 

Kustvatten 

Bogevikens (SE640066-167754) ekologiska status klassas som dålig. 
Vattenförekomsten har övergödningsproblem, de fysikaliska/kemiska parametrarna 
siktdjup och näringsämnen uppvisar dålig status. Bogeviken bedöms ej uppnå god 
kemisk ytvattenstatus. Anledningen till statusklassningen är industriell påverkan från 
långväga atmosfärisk deposition i form av kvicksilver och bromerad difenyleter 
(PBDE) som sprids via läckage från varor och avfallsupplag samt långväga 
atmosfärisk deposition. Dessutom har Polyaromatiska kolväten (PAH) hittats i 
sedimenten. Fastställda miljökvalitetsnormer beslutades 2017-02-23. Enligt dessa 
ska vattenförekomsten ha god ekologisk status 2027 och god kemisk ytvattenstatus. 
För kvalitetskravet god kemisk ytvattenstatus ges undantag i form av mindre stränga 
krav för kvicksilver och bromerad difenyleter (PBDE). Även här ges undantag i form 
av mindre stränga krav för kvicksilver och bromerad difenyleter (PBDE) eftersom det 
bedöms vara tekniskt omöjligt att sänka halterna till de nivåer som motsvarar god 
kemisk ytvattenstatus. 

Bogeviken är recipient för vatten från Spillingsån och Anerån. 
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Ö Gotlands n kustvatten (SE574170-190001) är en större vattenförekomst på 215 
km2 som täcker hela området utanför Slite upp mot Fårö sund. Vattenförekomstens 
ekologiska status klassas som måttlig. Inflödet av näringsämning från omgivande 
vattenförekomster samt atmosfärsdeposition bidrar mest till påverkan på kväve- och 
fosfor halterna. Men även jord- och skogsbruket bidrar. Enskilda avlopp bidrar med 
en betydande påverkan på fosfathalten i vattenförekomsten. Det aktuella kustvattnet 
bedöms ej uppnå god kemisk status. Anledningen till statusklassningen är industriell 
påverkan från långväga atmosfärisk deposition i form av kvicksilver och bromerad 
difenyleter (PBDE) som sprids via läckage från varor och avfallsupplag samt 
långväga atmosfärisk deposition. Fastställda miljökvalitetsnormer beslutades 2017-
02-23. Enligt dessa ska vattenförekomsten ha god ekologisk status till 2027 och god 
kemisk ytvattenstatus. För kvalitetskravet god kemisk ytvattenstatus ges undantag i 
form av mindre stränga krav för kvicksilver och bromerad difenyleter (PBDE). Även 
här ges undantag i form av mindre stränga krav för kvicksilver och bromerad 
difenyleter (PBDE) eftersom det bedöms vara tekniskt omöjligt att sänka halterna till 
de nivåer som motsvarar god kemisk ytvattenstatus. 

Vattenförekomsten Ö Gotlands n kustvatten är idag recipient för länshållningsvatten 
från Västra brottet och indirekt från File hajdar-täkten via Anerån och Bogeviken.. . 

5.5.3  Övriga närliggande vattendrag och golfbanans bevattning 

Utöver nämnda skyddade områden och vattenförekomster med miljökvalitetsnormer 
finns det ytterligare några känsliga objekt eller intressen som kan komma att 
påverkas eller beröras av den planerad utökning av täktverksamheten.  

Inom vattenförvaltningen har grundvatten, sjöar, vattendrag och kustvatten delats in i 
enheter. Enheterna kallas vattenförekomster och indelningen har bland annat skett 
utifrån storlekskriterier. Oavsett om ett vatten uppfyller storlekskriterierna för att 
utgöra en vattenförekomst eller inte omfattas alla vatten av vattenförvaltningen. 
Vatten som inte är vattenförekomster benämns inom vattenförvaltning som övrigt 
vatten. 

Spillingsån 

Spillingsån1 är inom vattenförvaltningen klassificerad som ett övrigt vatten. 
Spillingsån har ingen statusklassning eller fastställda MKN.  

Spillingsån berörs indirekt av både den ytvattenpåverkan som nuvarande och 
planerad utökning av täktverksamheten innebär p.g.a magasinering i 
Spillingsdammen och den planerade omledningen. 

 

 

 

                                                 

 

 
  1 Spillingsån benämning i VISS Bandshagå NW639541-167592, NW639802-167439, NW640063-167370,  

  NW640098-167291, NW640201-167103 
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Vikeån 

Vikeån2 är inom vattenförvaltningen klassificerad som ett övrigt vatten. Vikeån har 
ingen statusklassning eller fastställda MKN. Vikeån (se beteckning ovan) kan komma 
att påverkas med avseende på ytvatten av den planerade utökningen av 
täktverksamheten. Detta beskrivs mer detaljerat under avsnitt 7.3. 

Bevattning Slite Golfbana 

Slite golfklubb tar vatten ur Anerån (Golfdammen) för bevattningsändamål. Anerån är 
i nuläget recipient för länshållningsvatten från File hajdar-brottet. Anerån berörs både 
av den ytvattenpåverkan som nuvarande och planerad utökning av täktverksamheten 
innebär, dock inte i den omfattningen att bevattningskapaciteten bedöms påverkas. 

 

  

                                                 

 

 
2 Vikeån benämning i VISS Bandshagå NW639541-167592, NW639802-167439, NW640063-167370, 

NW640098-167291, NW640201-167103 
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6  VATTENBALANSER FÖR AVRINNINGSOMRÅDEN OCH VATTENDRAG 

 
Karakteristisk vattenföring för Spillingsån, Anerån och Vikeån har hämtats från 
SMHI:s hydrologiska modell S-hype och kan ses i tabell 3 (SMHI 2017a). Modelldata 
utgörs av modellerat flöde varje dag under åren 1999-2016. Angivna 
vattenföringsdata för Spillingsån och Anerån avser vattendragens mynningar i 
Bogeviken, avseende Vikeån avses vattendragets anslutning till Bandhagsån. 

Tabell 3. Vattenföringsdata för Anerån, Spillingsån och Vikeån från SMHI:s 
hydrologiska modell S-hype 

 Spillingsån Anerån Vikeån (anslutning 
Bandhagsån) 

Avrinningsområdesarea (km2) 16,5 21,5 26,5 

HHQ, Högsta högvattenföring (l/s) 946 1490 2310 

MHQ, Medelhögvattenföring (l/s) 690 1100 1560 

MQ, Medelvattenföring (l/s) 80 111 129 

MLQ, Medellågvattenföring (l/s) 2,4 2,4 4,9 

LLQ, Lägsta vattenföring (l/s) 0 0 3 

 
I likhet med andra mindre vattendrag på Gotland uppvisar samtliga ovan nämnda 
vattendrag kraftiga vattenföringsvariationer under året och även under en månad. 
Under torrperioder är vattenföringen i praktiken noll och under våta perioder kan den 
uppgå till kubikmeter per sekund. Därför är det viktigt att kunna studera flödet i 
mindre tidshorisonter för att kunna detektera under vilka årstider som en eventuell 
påverkan är som störst. Som exempel på flödesvariationen under ett år har flödet 
mätts i Spillingsån vid inloppet till Spillingsdammen mellan juni 2016 och juni 2017 
(figur 17). Mätning har skett med tryckgivare vid ett rektangulärt överfall. Mätningarna 
visar att ån ofta är torr under sommarhalvåret men att det vid kraftig nederbörd flödar 
ganska mycket vatten under en kort period även under sommarmånaderna.  
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Figur 17. Översiktlig vattenföring i Spillingsån vid inloppet till Spillingsdammen mellan 

 2016-06 och 2017-06 

 
Vattenföringsuppgifterna i tabell 3 avser opåverkade (oreglerade) förhållanden, dvs. 
tillskott av länshållningsvatten respektive bortfall genom uttag av processvatten är 
inte medräknade. I och med det processvattenuttag som görs från Spillingsdammen, 
har Spillingsån i verkligheten ett bortfall av vatten även om Närsbäcken tillförs 
Spillingsdammen. Genom att länshållningsvatten i nuläget leds från File hajdar-täkten 
till Anerån har Anerån i verkligheten ett tillskott av vatten. Länshållningsbehovet och 
processuttaget varierar över året (tabell 4). Mer detaljerad vattenbalans för respektive 
avrinningsområde kan ses i avsnitt 6.1. 
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Tabell 4. Översiktlig beskrivning av alla medelpumpflöden inom Cementas 
 verksamhet  mellan 2011-2016 

  
Västra brottet 
länshållning 

File Hajdar- täkten 
länshållning 

Processvatten 
fabrik 

  [l/s] [l/s] [l/s] 

Jan 48 31 18 

Feb 45 26 15 

Mar 44 17 19 

Apr 41 16 22 

Maj 30 9 19 

Jun 36 4 23 

Jul 20 4 33 

Aug 29 15 22 

Sep 26 10 27 

Okt 25 16 26 

Nov 30 28 24 

Dec 44 32 23 

Medel 35 17 23 

 

6.1  Nuvarande vattenhantering och vattenbalanser 

Inom berörda avrinningsområden sker för närvarande följande vattenhantering. 

Spillingsåns avrinningsområde 

 Närsbäcken mynnar i ett anlagt vattenmagasin benämnt Närsdammen strax 
norr om Västra brottet. Från Närsdammen pumpas vatten till 
Spillingsdammen men detta sker mycket sällan då flödena i Närsbäcken är 
oregelbundna och i normalfallet inte påverkar nivån i Närsdammen. 

 Cementa använder idag Spillingsdammen, som försörjs av vatten från 
Spillingsån, för uttag av processvatten till i huvudsak kylning och rökgasrening 
i fabriken. Processvattenuttaget uppgår till ca 657 000 m3/år. När dammen är 
full breddas överskottet ut till Spillingsån som senare mynnar i Bogeviken. 

 Uppsamlat länshållningsvatten i Västra brottet pumpas till Östra brottet och 
vidare till Östersjön via hamnbassängen. Volymen länshållningsvatten uppgår 
till ca 1 100 000 m3/år (medel under åren 2011-2016). Sedan vattenfyllning av 
pall 2 (2017) inletts har volymen minskat kraftigt. 

Aneråns avrinningsområde 

 Uppsamlat länshållningsvatten i File hajdar-täkten pumpas till Anerån som 
mynnar i Bogeviken. Volymen länshållningsvatten uppgår till ca 550 000 m3/år 
(medel under åren 2011-2016). 
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Bojsvätars avrinningsområde 

 

 Ingen vattenhantering sker inom Bojsvätars avrinningsområde. 

För att beräkna vattenföring inom berörda avrinningsområden har 
vattenbalansmodellen för Orgvätar (bilaga 1) tillämpats. Modellberäkningarna har 
kompletterats med tillskott och bortfall av vatten som sker genom nuvarande 
vattenhantering. För att en koppling skall kunna göras till verksamheten har 
tidsperioden 2011-2016 valts. Tidsperioden har valts utifrån kvalitet på pumpdata 
samt att täkternas utbredning är mest representativ för dessa årtal. 

6.1.1  Vattenföring inom Spillingsåns avrinningsområde 

Vattenföringen i Spillingsån har beräknats för 2011-2016 i en punkt, vid 
Spillingsdammens utlopp. I figur 11 kan avrinningsområdet till respektive 
beräkningspunkt ses. Resultatet från utförd vattenföringsberäkning för 
avrinningsområdet uppströms Spillingsdammens utlopp kan ses i tabell 5.  
 
Flödesdata för Spillingån och Närsbäcken har beräknats i vattenbalansmodellen 
(bilaga 1) och skalats om till gällande storlek vid inloppet vid Spillingsdammen och 
utloppet vid Bogeviken respektive Närsdammen. Detta beräkningsresultat får ses 
som en grov uppskattning på inflöde. Från de beräknade flödena har 
processvattenuttaget subtraherats (ej Närsdammen eftersom inget processvatten tas 
därifrån). 
 
Vattenivån i Spillingsdammen har lodats under många år med ett intervall på ca 4 
gånger i månaden. Nivån i dammen skiljer sig åt mellan åren men kan generellt 
beskrivas som att november-april är uppfyllnadstid och maj-oktober är tömningstid. 
Nivån i dammen kan skilja ca 10 meter under ett år. Om vattennivån i dammen är 
under utskovets nivå flödar inget vatten från Spillingsdammen och Spillingsån får då 
ett mycket reducerat flöde. 
 
Spillingsdammens diffusa läckage av grundvatten genom dess sidor har uppskattats 
utifrån de torrare månaderna år 2016 då nivån i dammen i princip endast var 
påverkad av processvattenuttaget, d.v.s. inget tillflöde eller utflöde från Spillingsån 
skedde under hela månaden (direkt nederbörd och direkt avdunstning i dammen är 
försumbara). Läckaget av grundvatten från dammen uppskattas då ca 2,3 l/s under 
juli månad och ca 1,7 l/s under september månad i riktning mot Västra brottet. 
Noterbart är att det sannolikt läcker in grundvatten till dammen norrifrån men det 
totala läckaget blir alltså en mindre förlust av vatten. Det går dock inte att särskilja 
storleken på in- och utläckage av grundvatten under övrig tid av året eftersom in- och 
utflödesberäkningarna blir för grova. Storleken på läckaget varierar också med 
vattennivån i Spillingsdammen eftersom högre nivå ger större tryckpotential. 
 
Från Närsdammen pumpas vatten till Spillingsdammen men detta sker mycket sällan 
då flödena i Närsbäcken är oregelbundna och i normalfallet inte påverkar nivån i 
Närsdammen. 
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Tabell 5. Beräkning av vattenflöden 2011-2016 i Spillingsdammen 

  
Spillingsån 2011-2016 
vid Spillingsdammen 

Processvatten 
2011-2016 

Närsbäcken 
2011-2016 

  Q [l/s] Q [l/s] Q [l/s] 

Jan 134 18 17 

Feb 106 15 14 

Mar 89 19 12 

Apr 126 22 16 

Maj 10 19 3 

Jun 0 23 3 

Jul 0 33 5 

Aug 0 22 2 

Sep 4 27 3 

Okt 34 26 7 

Nov 106 24 15 

Dec 158 23 20 

Medel 64 23 10 

Vinter 120 20 16 

Sommar 8 25 4 

 

 

6.1.2  Vattenföring inom Aneråns avrinningsområde 

Vattenföringen i Anerån har beräknats vid Aneråns passage under Golfbron. 
Uppgifterna om länshållningsvattnet kommer från avläsning av pumparna i File 
hajdar-täkten. I figur 11 kan avrinningsområdet till beräkningspunkt ses. Resultatet 
från utförd vattenföringsberäkning vid Aneråns passage under bron vid Golfbanan 
kan ses i tabell 6.  
 
Under sommarmånaderna är vattendraget oftast torrlagt. Vatten flödar i ån endast vid 
tillfällen vid kraftig nederbörd likt Spillingsåns flöde, se figur 17. Det är dessa 
nederbördstillfällen som ger det redovisade medelvattenflödet under 
sommarmånaderna. 
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Tabell 6. Beräkning av vattenflöden 2011-2016 i Anerån 

  
Anerån 2011-2016 

vid Golfbron 

File hajdar-täkten 
Länshållningsvatten 

2011-2016 

  Q [l/s] Q [l/s] 

Jan 151 31 

Feb 121 26 

Mar 108 17 

Apr 147 16 

Maj 29 9 

Jun 23 4 

Jul 41 4 

Aug 21 15 

Sep 31 10 

Okt 60 16 

Nov 130 28 

Dec 180 32 

Medel 87 17 

Vinter 139 25 

Sommar 34 10 

 

6.1.3  Vattenföring inom Bojsvätars avrinningsområde 

Vattenföringen vid Bojsvätar Natura 2000 har beräknats med den förenklade 
modellen (se bilaga 1). I figur 11 kan beräkningspunkten för vattenföringen ses. 
Medelvattenföringen har beräknats till ca 86 l/s, resultatet från beräkningen kan ses i 
tabell 7. 
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Tabell 7. Beräknade vattenflöden vid Bojsvätar 

  1971-2016 

  Bojsvätar modell 

  Q [l/s] 

Jan 146 

Feb 125 

Mar 139 

Apr 117 

Maj 27 

Jun 16 

Jul 38 

Aug 17 

Sep 32 

Okt 62 

Nov 140 

Dec 175 

Medel 86 

Vinter 140 

Sommar 32 

 
 
 

6.2  Vattenkvalitet 

Pågående vattenhantering för täktverksamheten som bl.a. innehåller utsläpp till 
vatten beskrivs i avsnitt 2.1. Cementa provtar regelbundet vattenkvaliteten i 
länshållningsvatten, vattendrag och recipienter i närheten av täkterna. Resultatet av 
vattenprovtagningar från utvalda provtagningspunkter redovisas i tabell 8. 
Provtagningspunkternas läge framgår av figur 18. 
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Tabell 8. Vattenkvalitet i länshållningsvatten vid File hajdar-täkten, Västra 
 brottet och  i vattendraget Anerån 

  
2011-
2017     

2014-
2017     

2015-
2017     

  
File Hajdar Pumpstation  

mg/l 
Västra brottet pumpstation 

mg/l 
Anerån Bron 

 mg/l 

Fraktion Max Median Antal Max Median Antal Max Median Antal 

Suspenderat 
mtrl 21 6,0 26 11 3,5 13 19 5,9 11 

Klorid 150 9,9 24 2000 950 13 13 11 11 

Totalkväve 6,1 2,3 16 6,8 2,3 17 3,5 1,5 11 

Nitrat 23,5 7,8 18 28 4,6 17 14 <0,44 9 

Ammonium 2,0 0,071 18 0,22 0,080 17 0,31 0,051 9 

Alkalinitet 230 170 2 260 220 10 - - - 

Totalfosfor 0,014 0,0087 13 0,07 0,0091 17 0,066 0,032 11 

TOC - - - 6 5 10 - - - 

Oljeindex - - - 0,29 <0,10 9 9,7 3,8 11 

Koppar, Cu 0,0017 0,00076 15 0,0031 0,0011 17 - - - 

Krom, Cr <0,0010 <0,00020 15 0,0022 0,00047 17 - - - 

Vanadin, V <0,00050 0,00022 13 0,0020 0,0004 17 - - - 

Nickel, Ni 0,011 0,0052 15 0,0029 0,0013 17 - - - 

Bly, Pb 0,00039 0,000091 15 0,0026 <0,00025 17 - - - 

Kadmium, Cd <0,00010 <0,000020 15 <0,0004 <0,00004 17 - - - 

Tallium, Tl - - - 0,00022 0,00012 10 - - - 

Zink, Zn 0,0029 0,0016 13 0,034 <0,0050 17 - - - 

Kvicksilver, Hg <0,00010 <0,00010 15 <0,00010 <0,00010 17 - - - 

NH4-N 1,2 0,056 15 0,17 0,089 13 0,24 0,063 11 

NO3-N 5,3 1,7 25 5,9 0,20 13 3,1 0,77 9 

Barium, Ba 0,21 0,031 13 0,11 0,059 13 - - - 

Kobolt, Co 0,00093 <0,00040 13 <0,0020 <0,0010 13 - - - 

Arsenik, As 0,0008 0,00048 15 <0,0020 <0,00050 13 - - - 

Uran, U 0,017 0,0081 15 0,0037 0,0023 13 - - - 

DOC 8,1 4,1 13 7,2 5,3 13 - - - 
Konduktivitet 
mS/m 190 82 15 650 470 13 - - - 

Kalcium, Ca 250 120 15 340 190 13 - - - 
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Figur 18. Översiktskarta för övervakning av vattenkvalitet. 

För täktverksamheter likt den Cementa bedriver i File hajdar-täkten och Västra brottet 
är förhöjda halter av kväve och suspenderat material (mått på grumling) i 
länshållningsvatten, jämfört med bakgrundshalter i recipient, vanligt förekommande. 
Uppmätta kvävehalter är något förhöjda jämfört med opåverkade vattendrag, kvävet 
härrör huvudsakligen från odetonerade sprängämnesrester. Stenbrytningen i täkterna 
samt truckvägen mellan täkterna är de största källorna till suspenderat material från 
verksamheten. Det suspenderade material som tillförs från truckvägen uppkommer 
genom damning och avspolning via nederbörd som faller på vägkroppen. 
Vägkroppen är uppbyggd av kalkstenskross. Genom trucktransporterna på 
truckvägen sker en kontinuerlig krossning/malning av kalkstenen i vägkroppen vilket 
ger upphov till mer finkorniga partiklar som kan transporteras ut till främst Anerån 
med nederbörd. Tillförsel av suspenderat material till recipient sker i princip bara vid 
kraftig eller långvarig nederbörd, övrig tid är dikena torra. 

För att minska halten suspenderat material i länshållningsvattnet och i recipienterna 
har ett antal åtgärder vidtagits genom åren. I pumpgropar i respektive täkt sker 
urgrävning av sedimenterat material med jämna mellanrum. I Spillingsån, mellan 
Spillingsdammen och Bogeviken, finns en anlagd sedimenteringsdamm och en 
anlagd översvämningsyta (föryngringsområde för gädda). I Anerån finns den anlagda 
Golfdammen samt ett flertal mindre anlagda dammar på golfbanan. Under 2016 
anlades en sedimenteringsdamm sydost om Golfdammen som tar emot vatten från 
stora delar av truckvägen innan utflöde sker till Anerån. 
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Sedan 2001 finns ett riktvärde framtaget för fiskvatten genom förordning om 
miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. Även om denna förordning inte är 
tillämplig på det aktuella vattendraget kan konstateras att detta riktvärde (25 mg/l) 
inte överskridits vid provtagningstillfällena i Västra brottet, File hajdar-täkten eller 
Anerån. Det bör dock tilläggas att tillförsel av suspenderat material till recipienterna i 
princip bara sker vid kraftig eller långvarig nederbörd vilket innebär att halten 
suspenderat material varierar kraftigt. 
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7  PÅVERKAN PÅ YTVATTEN VID ANSÖKT TÄKTVERKSAMHET 

 

7.1  Vattenföring inom Spillingsåns avrinningsområde 

Vattenföringen inom Spillingsåns avrinningsområde kommer att förändras genom att 
Spillingsån kommer att ledas förbi Spillingsdammen. Processvatten kommer i 
framtiden inte att tas från Spillingsdammen utan detta kommer istället att tas från den 
vattenfyllda pall 2 i Västra brottet (se kapitel 2.2). Den förhållandevis lilla 
utvidgningen av Västra brottet kommer inte att ge upphov till ett ökat inläckage och 
därmed kommer heller inte Spillingsån att påverkas. 

I och med att Spillingsån leds förbi dammen kommer denna troligtvis att fyllas upp av 
inläckande grundvatten och direkt nederbörd. Spillingsån kommer därmed att återgå 
till ett vattenflöde som inte påverkas av verksamheten. Det betyder att det vid större 
nederbördsmängder kan komma att finnas vatten i ån även under de torra 
sommarmånaderna. Tidigare har allt vatten under sommarmånaderna i princip 
endast verkat för att fylla upp dammen. Medelvattenföringen förväntas därför att öka 
från ca 64 l/s till 87 l/s i Spillingsån vid Spillingsdammen, se tabell 9.  

Vattenföringen i Närsbäcken förväntas att bli oförändrad. Bäcken kommer dock att 
vid höga nivåer i Närsdammen att breddas till Västra brottet istället för 
Spillingsdammen.  
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Tabell 9. Beräknade framtida månadsmedelvattenföring inom Spillingsåns 
 avrinningsområde 2041 

  
Spillingsån 2041 vid 

Spillingsdammen 
Närsbäcken 

2041 

  Q [l/s] Q [l/s] 

Jan 152 17 

Feb 121 14 

Mar 108 12 

Apr 148 16 

Maj 29 3 

Jun 23 3 

Jul 42 5 

Aug 21 2 

Sep 31 3 

Okt 60 7 

Nov 130 15 

Dec 181 20 

Medel 87 10 

Vinter 140 16 

Sommar 34 4 

7.2  Vattenföring inom Anerån avrinningsområde 

 

Vattenföringen inom Aneråns avrinningsområde kommer att förändras genom att det 
länshållna vattnet från File hajdar-täkten kommer att pumpas till pall 2 i Västra brottet 
(se figur 6) istället för att som i dagsläget släppas till Anerån. Länshållningsbehovet i 
File hajdar-täkten förväntas att öka med ca 30 % till ca 191 000 m3 per år eller ca 6 
l/s.  

Av det ökade länshållningsbehovet till år 2041 beräknas ca 37 % komma från 
Aneråns avrinningsområde och resterande 63 % härstammar från Bojsvätars 
avrinningsområde. Det betyder att Aneråns flöde kommer att minska dels p.g.a. att 
länshållningsvattnet pumpas till Västra brottet (som ligger i ett annat 
avrinningsområde) dels p.g.a. täktutvidgningen bidrar till ett något ökat bortfall av 
nettonederbörd inom Aneråns avrinningsområde. 

Sammanfattningsvis visar beräkningarna att årsmedelflödet i Anerån kommer att 
minska med ca 18 l/s, se tabell 10. Det bör dock nämnas att Anerån flödesregim 
återgår till en vattenföring som inte påverkas av täktverksamheten. 

Vid Aneråns utflöde vid Bogeviken sker i praktiken inget flöde under 
sommarmånaderna. Detta beror på att det lilla flöde som skapas under 
sommarmånaderna tas upp av växtlighet, avdunstar, används till golfbanebevattning 
m.m. 



 PM Ytvatten 42 (71) 
   

   

   

   
 

 

 

 

   Uppdragsnummer 
Datum 
 

US16022 
2017-12-21 

 

 

  

     
 

 

Tabell 10. Beräknade framtida månadsmedelvattenföring inom Aneråns 
 avrinningsområde 2041 

  

 
Anerån 2011-2016 

vid Golfbron 

Anerån 2041 vid 
Golfbron 

File hajdar-täkten 
Länshållningsvatten 2041 

  Q [l/s] Q [l/s] Q [l/s] 

Jan 151 120 40 

Feb 121 95 34 

Mar 108 90 23 

Apr 147 131 13 

Maj 29 20 8 

Jun 23 18 6 

Jul 41 37 5 

Aug 21 6 9 

Sep 31 21 16 

Okt 60 44 30 

Nov 130 102 46 

Dec 180 148 45 

Medel 87 69 23 

Vinter 139 114 33 

Sommar 34 24 12 

 

7.3  Vattenföring inom Bojsvätar avrinningsområde 

Det föreslagna utökade täktområdet vid File hajdar ger upphov till förändrade 
förutsättningar för ytvattnet söder om täkten. File hajdar- täkten ligger högt upp i 
topografin (täktkanterna i väster ca + 40-50 m.ö.h) medan Bojsvätar (+13 m.ö.h) och 
Hejnum Kallgate (+35 m.ö.h) ligger längre ner i topografin. I utredningen har även 
hänsyn tagits till de förslag på mindre utökningar av Natura 2000 områden som är 
lokaliserade sydöst om Hejnum Kallgate och strax norr om Bojsvätar (figur 19). 
Vilken faktisk påverkan som det indirekta bortfallet av nettonederbörden får på 
naturmiljön har utretts i Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om tillstånd för 
fortsatt täktverksamhet och vattenbortledning, Bilaga 11 PM Natura 2000 – indirekt 
påverkan på naturvärden. 
 
I området precis intill File hajdar-täkten är terrängen genomskuren av många 
småvägar och maskinspår vilket påverkar områdets hydrologi. Vid mycket vatten 
flödar och kanaliseras det mesta vattnet av via dessa vägar och hjulspår. För att 
reducera flödeshastigheterna från området kan t.ex. avgränsande diken fördela ut 
vattnet på de olika våtmarkerna. 
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Figur 19. Översiktskarta över Bojsvätar Natura 2000 områdes avrinningsområde. I 
 figuren redovisas också delavrinningsområden utifrån de förslagen på utvidgning av 
 Natura 2000 områdena Hejnum Kallgate och Bojsvätar som ligger för beslut hos 
 regeringen. 

 
Om endast topografin kring File hajdar-täkten studeras resulterar detta i att 
avrinningsområdena nedströms i princip endast påverkas motsvarande täktens 
utvidgning inom avrinningsområdet (0,20 km2), se figur 19. Det procentuella bortfallet 
av nederbörd vid täktutvidgning som potentiellt kan bilda ytvatten redovisas i tabell 
11. 
 
Tabell 11. Beskrivning av förändrat avrinningsområde vid utvidgning av File hajdar-

 täkten. 

Benämning 
2021 
[km2] 

2041 
[km2] Arealminskning 

Bojsvätar Natura 2000 11,9 11,7 -  1,7 % 

Bojsvätar utvidgning 4,0 3,8 - 5,3 % 

Hejnum Kallgate utvidgning 2,9 2,7 - 6,9 % 
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I och med att täktdjupet i File hajdar-täkten ökar kommer inläckaget av grundvatten 
också att öka. Det betyder att vatten kommer att läcka in via täktens sidor som också 
bidrar till att minska ytvattentillgången nedströms, se kap 5.3 för en mer detaljerad 
beskrivning. För att kunna bedöma hur stor den sammanlagda påverkan på 
ytvattenflödena även utifrån grundvattenpåverkan har beräknade flöden från 
grundvattenmodellen använts. 
 

7.3.1  Påverkan på Bojsvätar Natura 2000-område 

Enligt grundvattenmodellen är nettonederbörden vid Bojsvätar Natur 2000 ca 
2 700 000 m3/år. Nettonederbörden är detsamma som nederbörden minus 
avdunstningen och motsvarar den maximala mängd vatten som kan bilda yt- och 
grundvatten. Nettonederbörden på ca 2 700 000 m3/år kan jämföras med det 
beräknade potentiella bortfallet vid fullt utbruten täkt från Bojsvätars Natura 2000-
områdes avrinningsområde, ca 120 000 m3/år (ca 4,4 % av nettonederbörden).  

Sammanfattat motsvarar bortfallet (120 000 m3/år) ca 3-8 l/s under höst-vinter och ca 
1-2 l/s under vår-sommar på ytvattentillgången vid Bojsvätar Natura 2000, d.v.s. en 
ringa påverkan på flödet. Se tabell 12 för flödets storlek uppdelat per månad vid 
Bojsvätar Natura 2000.  

För beslut hos regeringen ligger även ett förslag på utvidgning av Bojsvätar Natura 
2000, område markerat som nr 2 i figur 19. Detta område kommer att få en likartad 
påverkan (ca 4,4 %) som det befintliga Natura 2000 området vid Bojsvätar eftersom 
de vattendrag som försörjer våtmarken rinner ihop precis uppströms. 

  



 PM Ytvatten 45 (71) 
   

   

   

   
 

 

 

 

   Uppdragsnummer 
Datum 
 

US16022 
2017-12-21 

 

 

  

     
 

 

Tabell 12. Beräknad framtida månadsmedelvattenföring vid Bojsvätar Natura 2000 

  Bojsvätar 2021 Bojsvätar 2041 

  Q [l/s] Q [l/s] 

Jan 146 140 

Feb 125 120 

Mar 139 135 

Apr 117 114 

Maj 27 25 

Jun 16 15 

Jul 38 37 

Aug 17 16 

Sep 32 29 

Okt 62 59 

Nov 140 132 

Dec 175 167 

Medel 86 82 

Vinter 140 135 

Sommar 32 30 

 

   

 

7.3.2  Påverkan på Hejnum Kallgate Natura 2000-område respektive Hejnum 
kallgate utökning 

Grundvattenmodellen redovisar ett bortfall på 120 000 m3/år från Bojsvätar Natura 
2000 avrinningsområde. Grundvattenmodellen betraktar dock ytvattenflödena 
uppströms i avrinningsområdet som en sammanhängande enhet, och för att mer 
detaljerat klargöra påverkan i dessa områden så har fältstudier av vattenflödena 
utförts. Området uppströms Bojsvätar Natura 2000-område delas in i två 
delavrinningsområden, se Figur 20. Delavrinningsområde B ligger längst bort från 
täkten och innefattar Hejnum Kallgate Natura 2000. Delavrinningsområde A ligger 
närmast täkten och innefattar föreslagen utökning av Hejnum Kallgate Natura 2000. 
Enligt grundvattenmodellen är grundvattenytan i områdena (Hejnum Kallgate Natura 
2000 och dess föreslagna utökning) avsänkt under sommarmånaderna maj-augusti. 
Det betyder att täktens framtida influensområde sträcker sig längre ut från täkten 
under dessa månader, se grå linje i figur 20. Det betyder i sin tur att täktens påverkan 
även innefattar delavrinningsområde B under maj-augusti och därmed även Hejnum 
Kallgate Natura 2000 område. Under månader med höga grundvattennivåer (jan-apr 
samt sep-dec) befinner sig täktens influensområde däremot till största del inom 
delavrinningsområde A. Dock ska påtalas att i verkligheten är utbredningen av 
påverkan inte en lika skarp månadsbaserad gräns utan mer flytande. 
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För att uppskatta hur stor del av bortfallet av ytvatten (120 000 m3/år) som 
procentuellt fördelas inom delavrinningsområde A (utökning av Hejnum Kallgate 
Natura 2000) samt inom delavrinningsområde B (befintlig Hejnum Kallgate Natura 
2000) under de två olika influensområdenas utbredning så jämförs den areella 
utbredningen av område A respektive område B inom influensområdet, se figur 20. 
Detta innebär att under lågflödesperioden med låga grundvattennivåer (maj-aug) tas 
ca 33 % från delavrinningsområde B respektive ca 67 % från delavrinningsområde A. 
Under högflödesperioden med höga grundvattennivåer (jan-mars respektive okt-dec) 
härstammar däremot ca 100 % från delavrinningsområde A. Under 
övergångsmånaderna (april respektive september) mellan högflödes- och 
lågflödesperioderna ansätts att 84 % härstammar från delavrinningsområde A 
respektive 16 % från delavrinningsområde B. Detta för att efterlikna den naturliga mer 
flytande gränsen för influensområdet under dessa månader. 

 

Figur 20. Översiktskarta för influensområde för grundvatten för hög- och 
 lågsituation samt delavrinningsområden för ytvatten för Bojsvätar Natura 2000. 

För att utreda hur de 120 000 m3/år, som beräknas försvinna från Bojsvätar Natura 
2000-område, fördelar sig under året används grundvattenmodellen igen som i sin tur 
bygger på uppmätta pumpdata. Det totala ökade länshållningsbehovet beräknas till 
ca 191 000 m3/år till vid 2041. I tabell 13 redovisas hur denna volym fördelas 
månadsvis efter totala årsbehovet. 
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Tabell 13. Procentuell fördelning av totala länshållningsbehovet år 2041 vid File 
 hajdar-täkten 

 

Fördelning 
länshållningsvatten [%] 

Jan 14 

Feb 11 

Mar 8 

Apr 6 

Maj 4 

Jun 3 

Jul 3 

Aug 4 

Sep 6 

Okt 10 

Nov 15 

Dec 16 

 

Om den procentuella fördelningen av länshållningsbehovet vid File hajdar-täkten från 
tabell 13 fördelas på de 120 000 m3/år som beräknats bidra från Bojsvätar Natura 
2000-områdes totala avrinningsområde blir bortfallet uppdelat till 
delavrinningsområde A ca 93 % och delavrinningsområde B ca 7 %, se tabell 14. 
Den stora skillnaden i fördelningen beror på att endast vattenflöden inom 
delavrinningsområde A påverkas vid höga grundvattennivåer. Vid låga 
grundvattennivåer är fördelningen mellan påverkan på delavrinningsområdena mer 
jämn fördelade (67 % område A respektive 33 % område B) men eftersom det 
naturliga flödet under dessa månader är lågt blir den totala årspåverkan mycket 
mindre, se tabell 14. 
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Tabell 14. Beräknad fördelning av flödespåverkan från File-hajdar- täkten mellan 
 delavrinningsområde A och B 

  Delavrinningsområde A Delavrinningsområde B Delavrinningsområde A Delavrinningsområde B 

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

Jan 100 0 16840 0 

Feb 100 0 13318 0 

Mar 100 0 9809 0 

Apr 84 16 6159 1173 

Maj 67 33 3291 1650 

Jun 67 33 2588 1298 

Jul 67 33 2183 1095 

Aug 67 33 2822 1415 

Sep 84 16 5763 1098 

Okt 100 0 12496 0 

Nov 100 0 17987 0 

Dec 100 0 19016 0 

    Summa 112271 7729 

    Fördelning 93 % 7 % 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att Hejnum Kallgate Natura 2000-område har 
en beräknad nettonederbörd på ca 1 700 000 m3/år. Påverkan från File hajdar-täkten 
har beräknats till ca 7 700 m3/år för delavrinningsområde B vilket motsvarar ca 0,5 % 
av nettonederbörden, en försumbar påverkan. 

Motsvarande för delavrinningsområde A visar med en beräknad nettonederbörd på 
ca 918 000 m3/år en påverkan på ca 12 %. Det område som ligger för beslut hos 
regeringen som en utökning av Hejnum kallgate Natura 2000-område har en 
beräknad nettonederbörd på ca 616 000 m3/år. Påverkan från File hajdar-täkten har 
beräknats till ca 112 000 m3/år vilket motsvarar 18 % av nettonederbörden för 
området. En fördjupad studie av ytvattenflöden i delavrinningsområde A för Bojsvätar 
Natura 2000-område kan ses i bilaga 2.  
 
Det största bortfallet (ca 80-90 %) sker under månaderna då det finns ett stort 
överskott av vatten. 

7.3.3  Påverkan på File hajdar Natura 2000 område 

Påverkan på File hajdar Natura 2000 område från den utökade täktverksamheten vid 
File hajdar-täkten har beräknats i grundvattenmodellen till mindre än 1 % av 
nettonederbörden, en ringa mängd. 
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7.4  Vattenkvalitet 

Vattenkvalitén i länshållningsvattnet i täkterna kommer inte att förändras nämnvärt till 
följd av den ansökta verksamheten. Vattenkvalitén i nuvarande recipienter kan dock 
komma att förändras till följd av ändrad vattenhantering. Recipient för 
länshållningsvattnet från Västra brottet är Östersjön, kustvattnet vid Slite hamn. 
Hamnområdet ingår i kustvattenförekomsten Ö Gotlands n kustvatten. Recipienten 
för länshållningsvattnet från File hajdar-täkten är idag Anerån. Då den ansökta 
verksamheten innefattar nyttogörande av länshållningsvatten i både process- och 
dricksvattensyften finns det fördelar med att leda länshållningsvattnet från File 
hajdar-täkten till Västra brottet. Fördelarna är främst att möjliggöra påfyllning av 
Spillingsdammen samt förbättra vattenkvaliteten i pall 2. Vidare får 
länshållningsvattnet en avsevärt längre uppehållstid i och med denna 
vattenhantering. Cementas plan i ansökt verksamhet är därför att leda 
länshållningsvattnet från File hajdar-täkten till Västra brottet och därefter vidare till 
Östersjön, tillsammans med länshållningsvattnet från Västra brottet. Anerån kommer 
därför inte längre att vara recipient för länshållningsvatten, belastningen på 
Bogeviken kommer därmed också att minska. Belastningen på Östersjön vid 
hamnområdet bedöms som oförändrad eller minskad på grund av uttaget av vatten 
till processändamål som beräknas uppgå till minst 700 000 m3, vilket innebär att 
länshållningen till Östersjön vid hamnområdet är i samma storleksordning som i 
nuläget. 
 
Den utökade täktverksamheten i File hajdar-täkten kommer att ge upphov till ett ökat 
inläckage av grundvatten. Halterna av olika ämnen bedöms inte öka i och med att 
verksamheten kommer att bedrivas på ett likartat sätt som befintlig verksamhet. I och 
med det ökade inläckaget kan halterna av vissa ämnen komma att minska till följd av 
utspädning. Halterna av kväve och suspenderat material bedöms bli liknande dagens 
halter då brytmängden i File hajdar kommer att öka, vilket innebär förbrukning av mer 
sprängämne och hantering av mer sten i brottet, medan mindre sprängämnen 
används i Västra brottet för att på sikt helt upphöra.  
 
Vattenkvalitén i Anerån kommer vid ansökt verksamhet till stor del att bli opåverkad 
av täktverksamheten. Den påverkan som kvarstår är tillförsel av dagvatten från en 
mindre del av truckvägen. Detta dagvatten innehåller tidvis förhöjda halter av 
suspenderat material till följd av kraftig eller långvarig nederbörd. Total mängd tillfört 
suspenderat material till Anerån kommer att minska till följd av den ansökta 
verksamheten. Tillskottet av dagvatten från truckvägen riskerar inte att försämra 
Aneråns kemiska status. 
 
Vattenkvalitén i Spillingsån kommer vid ansökt verksamhet i princip att bli densamma 
som i nuläget. Ansökt verksamhet innebär liksom befintlig verksamhet att inget 
länshållningsvatten tillförs Spillingsån. Omledningen av Spillingsån innebär att 
Spillingsån inte passerar Spillingsdammen. Den påverkan som kvarstår är tillförsel av 
dagvatten från en mycket liten del av truckvägen med tidvis förhöjda halter av 
suspenderat material.  
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Ansökt verksamhet innebär att inget länshållningsvatten kommer att tillföras 
Bogeviken. Dagvatten från små delar av truckvägen kommer fortsatt att tillföras 
Bogeviken via både Anerån och Spillingsån. Genom att inget länshållningsvatten 
släpps till Anerån, vilken mynnar i Bogeviken, kommer inget tillskott av 
näringsämnen, suspenderade ämnen eller annat från länshållningsvattnet via Anerån 
till Bogeviken. Både Anerån och Spillingsån kommer att återgå till en mer naturlig 
flödesregim vilket innebär att tillskottet av vatten till Bogeviken kommer att öka från 
Spillingsån men minska från Anerån. Kustvattenförekomsten Bogevikens 
statusklassning eller möjlighet att uppnå MKN kommer inte att påverkas av 
täktverksamheten. 
 
Östersjön är redan idag recipient för länshållningsvatten från Västra brottet. 
Länshållningsvattnet i File hajdar-täkten respektive Västra brottet har liknande 
vattenkvalitet avseende de flesta provtagna parametrar. Länshållningsvattnet som 
tillförs Östersjön i hamnbassängen kommer därför ha liknande halter som befintlig 
verksamhet. Utsläppet av länshållningsvatten sker i kustvattenförekomsten Ö 
Gotlands n kustvatten, vilket omfattar ett område på 215 km2 som sträcker sig söder 
om Slite upp till Fårösund. Eftersom processvatten även kommer att tas från 
länshållningsvattnet blir volymen överskottsvatten som leds till kustvattenförekomsten 
mindre än idag. Vattenförekomstens status eller MKN kommer därför inte att 
påverkas av ansökt verksamhet.   
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  Bilaga 1 Vattenbalansmodell 
 

Vattenbalansen i ett avrinningsområde kan beskrivas som förhållandet mellan 
nederbörd, avdunstning och avrinning. Detta förhållande bestämmer storleken på 
grundvattenbildning och magasinering. Detta kan uttryckas med 
vattenbalansekvationen:  

 

𝑃 = 𝐸 + 𝑄 + ∆𝑆 (1) 
 
P = nederbörd [mm] 
Q = avrinning [l/s] 
E = avdunstning [l/s] 

DS = förändring av lagring [-] 

 

DS kan delas upp interception, snötäcke, markvatten, grundvatten och ytvatten. Över 

långa tidsperioder kan lagringen antas vara försumbar (Grip & Rodhe, 1994). Om 

lagringen (DS) antas vara försumbar under ett helt år ges: 

 

𝐹 =  
𝑄

𝑃𝐴
  (2) 

 
F = Fördelning mellan avrinning och potentiell avrinning [%] 
A = Avrinningsområdets area [m2] 
PA = Potentiell avrinning [l/s] 
 
Nederbörd multiplicerat med avrinningsområdesstorlek ger potentiell avrinning, dvs. 
hur mycket avrinning som kan ske om all nederbörd avrinner och ingen nederbörd 
evapotranspirerar eller magasineras. Uppmätt avrinning (Q) dividerat med potentiell 
avrinning (PA) ger fördelningen F. F beskriver alltså den procentuella fördelningen 
mellan uppmätt avrinning och uppmätt nederbörd inom ett avrinningsområde. 
 

Beräkningsmetoder och antaganden 
Cirka 2 km sydväst om File hajdar-täkten har SMHI en vattenföringsstation benämnd 
Orgvätar som är i drift. Vattenföringsdata från mätstationen finns tillgänglig från år 
1979 (SMHI 2016a). Mätstationen tillhör Bojsvätars/Vikeåns avrinningsområde men 
berörs inte av det delavrinningsområde som den planerade täktverksamheten 
påverkar. I och med att mätstationen är lokaliserad nära berörda avrinningsområden 
har dess representativitet för berörda avrinningsområden studerats genom att 
jämföra bl.a. markanvändning, se tabell 1.  
 

  



 PM Ytvatten 53 (71) 
   

   

   

   
 

 

 

 

   Uppdragsnummer 
Datum 
 

US16022 
2017-12-21 

 

 

  

     
 

 

Tabell 1. Jämförelse mellan markanvändningen för olika avrinningsområden. Den 
 procentuella fördelningen har hämtats från SMHI:s modell S-hype. 

  Anerån Spillingsån 
Vikeån 

(Bandhagsån) Orgvätar Bångån Hörsne 

Avrinningsområde 
[km2] 21,5 16,5 26,5 3,07 29,8 349 

              

Skogsmark 66 % 58 % 72 % 100 % 54 % 51 % 

Jordbruksmark 24 % 27 % 22 % 0 % 31 % 49 % 

Urbant 7 % 13 % 0 % 0 % 0 % 1 % 

Kärr 0 % 0 % 4 % 0 % 4 % 0 % 

Sjö 0 % 2 % 0 % 0 % 12 % 0 % 

Övrig mark 2 % 1 % 2 % 0 % 0 % 0 % 

 
Meteorologiska data från SMHI:s mätstationer Hejnum (nederbörd) och Ar 
(temperatur) antas vara representativ för både vattenföringsstationens 
avrinningsområde och berörda avrinningsområden. Utifrån jämförelsen i tabell 
1anses stationens avrinningsområde vara representativ med berörda 
avrinningsområden med avseende på markanvändning, växtlighet, våtmarker och 
nederbörd. Detta innebär att evapotranspirationen inom mätstationens 
avrinningsområde kan antas vara densamma som i berörda avrinningsområden. 
Ovanstående antaganden innebär att den procentuella fördelningen mellan uppmätt 
avrinning i Orgvätars vattenföringsstation och uppmätt nederbörd i Hejnums 
mätstation kan antas gälla även för berörda avrinningsområden. I tabell 2 har 
månadsmedelvärdet för uppmätt vattenföring (mätstation Orgvätar), nederbörd 
(mätstation Hejnum), potentiell avrinning samt fördelning mellan uppmätt avrinning 
och potentiell avrinning sammanställts för perioden 1979-2016.  
 
Tabell 2. Fördelning (F) mellan uppmätt avrinning (Q) vid Orgvätar 
vattenföringsstation och potentiell avrinning (PA) i form av nederbörd över området. 
Stations Orgvätars avrinningsområdesstorlek är 3,07 km2 

Månad Q  
[l/s] 

P  
[mm] 

PA 
 [l/s] 

F  
( %) 

Jan 37,6 59,4 68,1 55 
Feb 32,3 45,3 57,4 56 
Mar 35,7 40,9 46,9 76 
Apr 30,1 34,9 41,3 73 
Maj 7,1 33,9 38,8 18 
Jun 4,2 45 53,3 8 
Jul 9,7 67,3 77,1 13 
Aug 4,5 61 69,9 6 
Sep 8,1 61,1 72,4 11 
Okt 16,0 62,2 71,2 23 
Nov 36,1 70,7 83,7 43 
Dec 45,0 68,9 78,9 57 
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Genom att ansätta fördelningen F på berörda avrinningsområden kan 
månadsmedelvattenföring beräknas i önskade beräkningspunkter, detta då den 
potentiella avrinningen är känd. Beräknad månadsmedelvattenföring i berörda 
avrinningsområden behöver dock även korrigeras utifrån ev. vattenhantering som 
påverkar aktuell beräkningspunkt.  
 

Verifiering av vattenbalansmodell 
För att verifiera att vattenföringsdata från Orgvätars mätstation kan användas för att 
beräkna vattenföring i berörda avrinningsområden har mätdata från station Orgvätar 
jämförts med två andra vattenföringsstationer på nordöstra Gotland. Utöver Orgvätar 
mäter SMHI även vattenföring i mätstationerna Hellvi 2 (Bångån) och Hörsne 
(Hörsneån) på nordöstra Gotland. Vattenföringsmätningar har utförts i Bångån sedan 
1971 och i Hörsneån sedan 1984. Hörsenåns avrinningsområde uppgår till 349 km2 
och Bångåns till 29,8 km2, vilket är betydligt större än Orgvätars avrinningsområde 
som uppgår till 3,07 km2. 

Meteorologiska data från SMHI:s mätstationer Hejnum (nederbörd) och Ar 
(temperatur) antas i jämförelsen vara representativa även för avrinningsområdena 
tillförande vattenföringsstationerna Hellvi 2 och Hörsne. Jämförelsen mellan 
mätstationerna har utförts genom att jämföra fördelningen (F) mellan uppmätt 
avrinning vid respektive station och potentiell avrinning vid respektive station. I tabell 
3 respektive figur 1 har månadsmedelvärdet för fördelningen mellan uppmätt 
avrinning och potentiell avrinning sammanställts för den gemensamma mätperioden 
1984-2016.  
 
Tabell 3. Fördelning (F) mellan uppmätt avrinning och potentiell avrinning vid 
vattenföringsstationerna Hörsne, Bångån och Orgvätar. 

Månad Hörsne  
F ( %) 

Bångån  
F ( %) 

Orgvätar  
F ( %) 

Medel  
F ( %) 

Jan 72 51 55 59 
Feb 77 59 56 64 
Mar 95 68 76 80 
Apr 84 90 73 82 
Maj 27 52 18 32 
Jun 6 16 8 10 
Jul 4 5 13 7 
Aug 3 5 6 5 
Sep 5 6 11 7 
Okt 11 10 23 14 
Nov 29 20 43 31 
Dec 56 37 57 50 
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Figur 1. Fördelning (F) mellan uppmätt avrinning och potentiell avrinning vid 
vattenföringsstationerna Hörsne, Bånga och Orgvätar. 
 
Jämförelsen visar att vattendragen uppvisar liknande årstidsvariationer i uppmätt 
avrinning relativt potentiell avrinning. Nederbörd och temperatur kan också ha lokala 
avvikelser då avståndet mellan stationerna Orgvätar och Hellvi 2 är ca 16 km och 
avståndet mellan Orgvätar och Hörsne är ca 18 km. Eventuella avvikelser bedöms 
dock maximalt vara av storleksordningen att mindre skillnader i samvariation 
uppkommer. Vattenföringsdata från Orgvätars mätstation bedöms därför vara 
representativt för att beräkna vattenföring i berörda avrinningsområden. 
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  Bilaga 2 Fördjupad studie av ytvattenflöden i  
  delavrinningsområde för Bojsvätar Natura   
  2000 
 

 
Grundvattenmodellen har beräknat att ca 120 000 m3/år av nettonederbörden 
kommer att försvinna från hela Bojsvätar natura 2000-område och istället behöva 
länshållas från täkten i File hajdar. Enligt resonemanget i kapitel 7 PM ytvatten 
beräknades att ca 112 000 m3/år härstammar från delavrinningsområde A (figur 1) 
och resterande från delavrinningsområde B. Eftersom den största påverkan från 
denplanerade täktverksamheten förekommer inom delavrinningsområde A har en 
fördjupad utredning kring hur vattnet rör sig igenom delavrinningsområdet 
genomförts. Utredningen gjordes genom att delavrinningsområdet delades upp i olika 
sektioner efter bedömda flödesregimer. Syftet med uppdelningen har varit att öka 
kunskapen om hur vattnets väg genom naturen ser ut och hur samspelet mellan 
vegetationen och ytvattentillgången fungerar. Med ökad kunskap om systemet kan 
också relevanta och mest effektiva kompensationsåtgärder föreslås. 
 
Stora delar av delavrinningsområde A från täktområdet på File hajdar ner till 
Bojsvätar Natura 2000-område är tydligt påverkat av dikningar och 
körvägar/skogsbilvägar som både har en kanaliserande effekt i nord-sydlig riktning 
och en dämmande hindrande effekt i ost-västlig riktning. Vägdragningar kan få precis 
samma effekt som en kraftig dikning eller ännu större om de som ofta dras vinkelrätt 
mot vattnets rörelseriktning. Dikningspåverkan är tydligast i de flacka delarna där det 
är svårast att avvattna markerna. Syftet med de flesta avvattningarna är att förbättra 
produktionen för skogsbruk och tillgängligheten till skogsbruk genom transporter. 

För att få en bättre bild på hur markytan varierar gjordes en profil i nord-sydlig 
riktning, se figur 2. Markytan omkring File Hajdar-täkten ligger på ca +44 m medan 
täktens botten ligger på +20 m (2021) respektive +5 m (2041). Nedströms avtar 
markytans nivå och vattnet passerar genom en del våtmarker. Några av dem har 
föreslagits till nya, respektive utvidgningar, av befintliga Natura 2000-områden i 
Hejnum Kallgate och Bojsvätar, se Figur 2 och 3. 
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Figur 1. Översiktskarta för influensområde för grundvatten för hög- och  
 lågsituation samt delavrinningsområden för ytvatten för Bojsvätar Natura 2000. 



 PM Ytvatten 58 (71) 
   

   

   

   
 

 

 

 

   Uppdragsnummer 
Datum 
 

US16022 
2017-12-21 

 

 

  

     
 

 

 

Figur 2. Översiktskarta höjdprofil mellan File hajdar-täkten och Bojsvätar Natura 
2000-område. 
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Figur 3. Höjdprofil från File hajdar-täkten till Bojsvätar Natura 2000-område. 

Sektioner 

Eftersom topografin, vegetationen och tillgången på vatten varierar kraftigt inom 
Bojsvätar natura 2000 delavrinningsområde har området delats upp och studerats 
mer noggrant i sektioner med olika hydrologiska egenskaper, se figur 4.  
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Figur 4. Översiktskarta för beskrivning av hydrologin inom olika sektioner. Den del av 
avrinningsområdet som försvinner direkt p.g.a. täktutvidgningen redovisas som blått. 
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Sektion A 

Högst upp i avrinningsområdet ligger sektion A, se figur 4 och 5. Den västra och 
nordvästra delen av sektionen är områdets högsta punkt på ca +60 m. Vattnet flödar 
där i en sydöstlig riktning. I det område som omfattas av täktutvidgningen, och på så 
sätt faller bort vid fullt utbruten täkt, är topografin några meter lägre och flackare. 
Sektionen är genomskuren av många småvägar och maskinspår vilket påverkar 
områdets hydrologi. Vid mycket vatten flödar och kanaliseras det mesta vattnet av via 
dessa vägar och hjulspår. 
 
Terrängen är generellt mycket flack och avrinningen är otydlig. Endast när det är 
mycket vatten i terrängen finns en tydlig riktning på flödet av vattnet och då mot 
sydost.  
 
Området utgörs främst av alvarmarker och hällmarksskog. I de nordöstra delarna av 
sektionen finns en mindre våtmark som under vissa delar av året är vattentäckta. 
Vegetationen inom sektion A försörjs med vatten genom nederbörd som faller direkt i 
området och inte av tillrinnande vatten. Mitt i sektionen finns en våtmark som 
avvattnas söderut via en trumma under en skogsväg som går i en öst-västlig riktning. 
Allt vatten norr trumman avvattnas genom denna, förutom delen längst i öst. Den 
östra delen avvattnas istället rakt söderut via en nord-sydlig skogsväg. 
 
Utifrån terrängens form görs bedömningen att vegetationen inte har formats av 
eventuella översvämningar längs fuktstråket. Här förekommer körskador efter 
terrängkörning. Dessa påverkar markens hydrologi lokalt och därmed även 
artsammansättningen i vegetationen. Körskadorna kan till del vara orsak till en 
långsam igenväxning genom att den lilla ytliga vattenrörelse som finns på fuktmarken 
avrinner vinkelrätt mot körspåren som stoppar upp/kanaliserar vattenflödet. 
 
I sektionens södra del, återfinns ett tydligt grävt dike som leder vattnet in i sektion B 
men även från vägen öster om diket kanaliseras en del vatten söderut rakt söder om 
den planerade täkten. Nedom vägen ligger några minder våtmarker och alvarsmarker 
som tar emot delar av det kanaliserade vattnet. 
 
I sektion A bedöms ett minskat tillflöde av ytvatten på grund av den utökade täkten, 
medföra enbart en marginell påverkan på naturmiljö och naturvärden i övriga delar av 
sektionen. Området avvattnas främst av de småvägar och hjulspår som finns i 
närheten av täkten. Dessa kan med ganska enkla medel avskärmas för att hålla kvar 
ytvatten vid behov. Däremot sker en direkt påverkan i form av den yta som används 
för den utökade täktverksamheten och som försvinner. 
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Figur 5. Beskrivning av hydrologin inom sektion A. Den del av avrinningsområdet 
som försvinner direkt p.g.a. täktutvidgningen redovisas som blått. 

 

Sektion B 

Genom sektion B, se figur 4 och 6, rinner vattnet i en tydlig fåra som längs hela 
sträckan är grävd och uträtad. Terrängen är generellt lite brantare än i sektion A och 
därför finns det färre våtmarker inom denna sektion. Jordlagret har grävts bort och 
dikets botten utgörs av kalkstenshäll. Fåran är tydlig med breda kanter och vatten 
verkar inte svämma över ens under vårvintern när det är mycket vatten i terrängen. I 
sektionens södra del passerar diket i en trumma under en skogsbilväg.  
 
Efter trumman blir diket mycket diffust. I denna del av diket är jordlagret ovanpå 
kalkstenen tjockare och vattnet rinner bitvis genom i jordlagren under markytan. I 
svackor i terrängen kan vatten bli stående periodvis efter högre vattenflöden och 
våtmarksvegetation förekommer i en mosaik mellan högre liggande skogsmark. I 
södra delen av sektionen, väster om diket, finns ytterligare två mindre trummor under 
skogsbilvägen som avvattnar två mindre våtmarker. Dikena efter dessa trummor blir 
också mycket diffusa efter att de passerat vägen. Vid sektionens sydöstra del 
återfinns ett stort kalhygge vars södra del gränsar mot en brandgata (upptagen i 
samband med branden 2011). 
 
Sektionen utgörs av skog på frisk fuktig mark och på vintern fläckvis blöt mark. 
Trädskiktet domineras av tall, gran och idegran. I blötare delar finns sumpskog med 
högväxta tuvor av gräs och halvgräs i markvegetationen. Marken är dikad med ett 
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flertal diken som påverkar hydrologin genom snabbare avvattning/kanalisering av 
vattnet söderut. 
 
Skogsmarken vattenförsörjs av den nederbörd som faller i området, inte av 
tillrinnande vatten eftersom detta kanaliserats bort via diken. Våtmarken i östra delen 
av sektionen har dock ett mindre tillflöde norrifrån av ett diffust ytvattenflöde som är 
vattenförande utanför växtsäsongen under perioder med högre flöden (regnperioder). 
Utifrån terrängens form görs bedömningen att markvegetationen i skogens fuktiga 
och blöta delar inte har formats av eventuella översvämningar längs vattendraget, 
utan av ytvatten genom nederbörd eller magasinerat ytvatten i marklagren. Den lilla 
ytliga vattenrörelse som finns går mot sydost d.v.s. längs med vattendraget.  
 
En indirekt men mycket svag påverkan föreligger i form av minskat ytvattenflöde för 
den utökade täktverksamheten. De östligt liggande våtmarkerna i sektionen är det 
enda som skulle kunna få något minskat tillflöde. I sektion B bedöms ett marginellt 
minskat ytvattenflöde norrifrån inte medföra någon negativ påverkan på naturmiljö 
eller naturvärden. 
 

 

Figur 6. Beskrivning av hydrologin inom sektion B. 
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Sektion C 

I sektionens norra kant går en gammal strandvall (Ancylusvallen) vinkelrätt mot 
vattnets riktning, se figur 4 och 7. Här försvinner det ytliga vattnet helt och rinner rakt 
igenom vallen eller magasineras där beroende på hur stora flöden som föreligger 
(årstidsvariation). Det ytliga grundvattnet övergår senare i en bäck som rinner vidare 
ner i sektion D och grenar ut sig över den våtmark som återfinns i den sektionen. 
Vattnet förekommer i övrigt som ytligt grundvatten i de tunna jordlagren. Sektionen 
utgörs även här av skog på frisk- fuktig och periodvis blöt mark. Trädskiktet 
domineras av tall, gran och idegran. 
 
En indirekt men mycket svag och allt svagare påverkan med anledning av minskad 
ytvattenavrinning söderut till sektionen. I sektion C bedöms därför ett marginellt 
mindre vattenflöde inte medföra någon negativ påverkan alls på naturmiljö eller 
naturvärden. 

Figur 7. Beskrivning av hydrologin inom sektion C. Brandgator är markerade med 
gula linjer. 
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Sektion D 

I sektion D återfinns ett flertal mindre våtmarksområden och ett större, se figur 4 och 
figur 8-9. Det vatten som infiltrerat tidigare i strandvallen i sektion C framträder som 
ytvatten igen över den större våtmarken centralt i sektionen. I våtmarkens norra del 
fortsätter sedan bäcken med en tydlig fåra men lägre ner sprids vattnet fritt över hela 
våtmarksområdet och hela våtmarken översvämmas vid höga flöden och nederbörd, 
d.v.s. under höst och vinter eller vid stora regn sommartid. Våtmarksområdet 
fungerar då som ett utströmningsområde och har ett stort överskott av ytvatten. 
Under låga flöden fungerar våtmarken som ett inströmningsområde (jämför kap 5.3 i 
Pm ytvatten). 

I våtmarkens södra del återfinns ett gammalt grävt dike som dränerar hela 
våtmarksområdet. Detta dike fortsätter ner i nästa sektion (E). Även inom den 
aktuella våtmarken återfinns små grävda dräneringsdiken som påverkar och 
påskyndar avrinningen. Troligtvis har våtmarken tidigare dränerats för att förbättra 
skogsbruket i kantzonerna mot våtmarken och kring skogsholmar ute i våtmarken. 
Våtmarkens södra delar korsas även av flertalet brandgator som skapades till följd av 
den brand som skedde år 2011 i västra delen av våtmarksområdet (se figur 8 och 9). 

Den planerade täktverksamheten på File hajdar förväntas att påverka ytvattenflödena 
i sektion D något p.g.a. ökat inläckage i täkten. Den största påverkan kommer att ske 
då det ändå finns ett stort överskott av vatten. Under lågflödesperioder finns inget 
synligt ytvatten utan växligheten påverkas endast av direkt nederbörd. 
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Figur 8. Beskrivning av hydrologin inom sektion D. Brandgator är markerade med 
gula linjer. 

 
Figur 9. En av ett flertal brandgator som genomskär terrängen. 
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Sektion E 

Vattnet inom sektion E, se figur 4 och 10, rinner här i en tydlig bäckfåra som bitvis 
har breddats och rensats under de senaste åren. Bäckbotten utgörs av ren barspolad 
kalkhäll. Efter att vattendraget korsat den stora brandgatan, som löper i nordöstlig 
riktning över sektionen, går diket över till en naturlig bäckfåra och slingrar fram 
genom den omgivande skogen som här är mycket tät och sumpig. 
 
Ungefär mitt i sektionen ansluter vattendraget till den breddade och rensade 
bäckfåran som troligtvis skapats för att dränera området för att påskynda 
skogstillväxt. Bäckfåran är breddad och rensad med ner till kalkhällen (3-5 meter 
bred ”gata”). Vattenflödet sker uteslutande på dessa bräddade fåror i en sydlig 
riktning (se figur 10 och figur 11). Här ansluter också en mindre bäckfåra från Hejnum 
Kallgates östra delar som också är breddad på samma vis. 
 
I sektionens södra del sammanflyter ett dike västerifrån från Hejnum Kallgate. Detta 
dike ansluter till bäckfåran mot Bojsvätar. Även detta dike är tillskapat för att avvattna 
området för skogsbruket och har i sin tur ett flertal dränerande smådiken som 
ansluter längs vägen uppströms. 
 
Den omgivande skogen är sumpig och det ytliga vattenflödet i skogen har en tydlig 
riktning mot de dikade vattendragen och breda schaktvägarna. Skogen vattenförsörjs 
inte av bäcken utan av nederbörd och tillrinning från öster och väster. 
 
I denna sektion bedöms ett marginellt minskat vattenflöde norrifrån inte medföra 
någon negativ påverkan alls på naturmiljö eller några naturvärden. Denna bedömning 
grundar sig på hur terrängen lutar och hur det ytliga vattnet i området kanaliseras 
snabbt till tydliga dikade bäckar och breda schaktdiken. 
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Figur 10. Beskrivning av hydrologin inom sektion E. Brandgator är markerade med 
gula linjer och breddade bäckfåror är markerade med rött. 
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Figur 11. Rensade och kraftigt breddade diken/bäckar för dränering av skog. Den 
övre bilden visar diket under sommartid och den undre bilden diket under vintertid. 
Schaktningen är gjord ner till kalkhällen i alla delar. 
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Sektion F 

Vattnet i denna sektion, se Figur 4 och figur 12, flödar söderut i ett tydligt grävt dike 
som fylls på från den västligt liggande skogsmarken. Strax norr om sektionen har 
avrinningen från hela västra delen av Bojsvätar natura 2000 avrinningsområde 
(Orgvätar, Hejnum Kallgate) anslutit till diket. Topografin i området är mycket flack 
vilket gör att bäcken omges av våtmarksområden som under delar av året är mycket 
blöta. Flödet i denna sektion är inte bara lokaliserat till diket utan passerar också via 
omgivande våtmarkerna söderut. Våtmarkerna har i denna sektion också mycket 
maskinspår från olika tidsåldrar vilket påverkar vattnets flödesvägar. 

I södra delen av sektionen finns ett långt, smalt och nyligen avverkat skogsskifte som 
löper i öst-västlig riktning och i detta har stora skogsmaskiner kört på otjälad mark 
och skapat stora djupa körspår som går genom våtmarkens södra del, och som löper 
vinkelrätt mot avrinningsriktningen, se Figur 13. 

Bojsvätar natura 2000 områdes avrinningsområde avslutas sedan med en mycket 
stor våtmark, Bojsvätar, som under höga vattennivåer är vattenfylld och under torrare 
perioder mer liknar en fuktäng. Det tydliga diket från sektion F upphör vid 
anslutningen till Natura 2000 området Bojsvätar. 

I denna sektion bedöms ett något minskat vattenflöde inte medföra någon negativ 
påverkan på naturmiljö eller naturvärden. Denna bedömning grundar sig på hur det 
ytliga vattnet i området rör sig snabbt till diken och vidare via den dikade huvudfåran 
till Bojsvätar där diket mynnar blint i norra delen av våtmarken och vattnet sprids 
söderut över våtmarken. Eftersom en stor del av vattnet i sektion F tillkommer från 
det västra delavrinningsområdet (Hejnum-Kallgate) och står för en stor del av det 
tillrinnande vattnet till Bojsvätar, så blir effekterna av en planerad täktverksamhet på 
File hajdar obefintliga eller högst minimala i denna del. 
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Figur 12. Beskrivning av hydrologin inom sektion F. 

 

 

Figur 13. Den horisontella skogsmaskinsvägen, som centralt i bilden går rakt genom 
våtmarkens södra del. Notera att ett brett rensat dike rensat löper nästan rakt genom 
våtmarken åt nordost.  

 
 


