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1 Inledning och syfte 

Inledning och syfte 
Cementa	AB	planerar	att	ansöka	om	tillstånd	för	befintlig	och	utökad	täkt	vid	File	hajdar	väster	
om	Slite,	Gotland.	En	av	de	frågor	som	behöver	hanteras	i	samband	med	ansökan	är	eventuell	
påverkan	på	ett	förslag	till	utvidgning	av	två	Natura	2000	områden,	det	vill	säga	två	områden	
som	ännu	inte	är	Natura	2000-områden	men	som	kan	bli	det	under	tillståndsprocessen.	
Cementa	har	anlitat	Calluna	AB	för	att	konsekvensbedöma	påverkan	på	de	naturmiljövärden	i	
form	av	arter	och	habitat	som	finns	inom	dessa	utökningsområden.	

De	aktuella	utökningsområdena	gäller	en	utvidgning	av	Hejnum	Kallgate	(SE0340147)	och	
Bojsvätar	(SE0340118),	se	figur	1.	Båda	områdena	domineras	av	våtmarker	med	rikkärrstyper	
(kalkrika)	och	den	påverkan	som	varit	aktuell	att	utreda	är	den	indirekta	hydrologiska	påverkan	
som	kan	ske	vad	gäller	grund	vatten	och	ytvatten.	Det	innebär	att	det	endast	är	arter	och	
naturtyper	som	kan	påverkas	hydrologiskt	som	tas	upp	i	detta	PM.	

Bakgrunden	till	utökningen	är	att	länsstyrelsen	under	2015	fick	i	uppdrag	av	regeringen	genom	
Naturvårdsverket	att	utreda	riksintresseområdet	File	hajdar,	Hejnum	hällar	och	Kallgatburg	
(NRO	09017)	inför	ett	förslag	till	nya	och	utvidgade	Natura	2000-områden	(Länsstyrelsen	
Gotlands	län	2015,	2016).	Länsstyrelsen	har	sedan	dess	tagit	ett	beslut	i	frågan	men	något	beslut	
av	regeringen	har	ännu	inte	tagits.	

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

I	länsstyrelsens	beslut	om	nya	och	utvidgade	Natura	2000-områden	finns	fler	som	inte	
behandlas	i	detta	PM	på	grund	av	att	det	i	tidiga	skeden	kunde	konstateras	att	dessa	låg	utanför	
influensområdet	för	grundvatten	och	utanför	avrinningsområden	som	påverkas	av	ansökt	
verksamhet	(Golder	2017).	
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Figur 1. Läget för utökningsområdena i förhållande till File hajdar täkten. Av figuren framgår också Bojsvätars 
avrinningsområde med de två delavrinningsområdena A och B. Bojsvätars avrinningsområde är i sin tur en del av 
Vikeåns avrinningsområde. 
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2 Allmän beskrivning av utökningsområden 

Utökningsområdet till Hejnum Kallgate 
Det	utökningsområde	av	Hejnum	Kallgate	som	kan	beröras	av	en	utökad	täkt	vid	File	hajdar	är	
ett	48	ha	stort	område	som	ansluter	till	nordöstra	delen	av	Hejnum	Kallgate	Natura	2000-
område.	Det	består	av	en	större	och	en	mindre	våtmark	och	är	i	övrigt	skogbevuxen	med	
talldominerad	skog	av	typisk	gotländsk	kalktallskog.	Våtmarksarealen	uppgår	till	totalt	12,2	ha.	I	
området	ingår	också	ett	äldre	brandområde	där	det	brann	2010	och	denna	skog	är	tydligt	
brandpåverkad.	Enetjärn	natur	AB	har	utfört	en	naturvärdesinventering	av	området	och	även	
klassat	och	delat	in	området	i	Natura	2000-naturtyper,	se	figur	2	samt	bilaga	1.	Beskrivningen	
nedan	bygger	bland	annat	på	Enetjärns	naturvärdesinventering.	

	
Figur 2. Karta över utökningsområdet för Hejnum Kallgate med Natura 2000-naturtyper inlagda. 

Utökningsområdet ligger helt inom delavrinningsområde A i Bojsvätars avrinningsområde. Namn och 
beskrivningar på kartan refererar till vad som är skrivet i texten. 

Det	stora	kärret	består	huvudsakligen	av	ett	sammanhängande	rikkärrsområde	med	spridda	
träd	och	mindre	skogsdungar	(figur	4).	Det	östra	”utstickande”	området	av	våtmarken	har	en	
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helt	annan	karaktär	och	är	inte	lika	fuktig	utan	består	av	kalkfuktäng	och	kalkfukthed	på	ett	tunt	
jordlager	av	kalkbleke	ovanpå	märgelkalksten.	Vegetationen	i	stora	kärret	domineras	av	axag,	
knappag,	olika	starrarter	och	blåtåtel.	På	flera	ställen	och	då	i	anslutning	till	axagkärr	finns	
tillfälliga	upprinnor.	Dessa	förses	sannolikt	med	vatten	från	Ancylusvallen	som	tangerar	
utökningsområdets	nordvästra	gräns	men	också	delvis	omsluter	nordöstra	delen,	se	figur	3	som	
är	en	topografisk	karta	och	där	Ancylusvallen	tydligt	kan	ses	i	norra	delen.	Ancylusvallen	ligger	
på	drygt	35	meters	höjd	över	havet.	I	samma	figur	kan	man	se	att	utökningsområdet	ligger	i	en	
sluttning	åt	sydost	och	att	själva	våtmarken	ligger	i	den	del	som	är	flackare	men	fortfarande	
sluttande.	Lutningen	ligger	kring	1%	och	som	helhet	ligger	våtmarken	i	höjdläget	24,5-30	meter	
över	havet.	I	figur	3	kan	också	den	största	bäckfåran	ses	och	som	har	en	annorlunda	lokalisering	
än	vad	som	framgår	av	den	vanliga	kartan	(figur	2).	Det	finns	dock	ett	biflöde	med	denna	
sträckning	genom	våtmarken	men	det	är	mindre	än	det	som	framgår	av	figur	3.	Strax	nedanför	
utökningsområdet	löper	ytterligare	en	strandvall,	Litorinavallen,	på	ca	21	meter	över	havet,	
sluttningen	är	dock	för	stark	för	att	denna	ska	ha	en	dämmande	effekt	för	våtmarkerna	i	
utökningsområdet.	

Rikkärret	i	stora	kärret	är	tuvigt	till	sin	karaktär	och	har	ett	tunt	torvlager	där	den	lerhaltiga	
blekejorden	ofta	går	i	dagen.	Längst	i	söder	har	delar	av	kärret	skadats	genom	den	avbaning	som	
gjordes	i	samband	med	att	brandgator	iordningställdes	2010	(figur	5).	En	följd	av	avbaningen	är	
att	bladvass	fått	fotfäste	och	på	sikt	kan	det	vara	ett	hot	mot	kärrets	vegetation	(figur	6).	
Bottenskiktet	domineras	av	brunmossor	av	olika	arter.	Genom	området	rinner	en	bäck	i	nord-
sydlig	riktning	vilket	också	framgår	av	figur	2.	Många	av	träden	som	finns	inom	objektet	bedöms	
vara	mycket	gamla	och	det	finns	även	en	del	döda	träd.	Förekomsten	av	spridda	träd	bidrar	till	
objektets	heterogenitet	och	skapar	ett	gynnsamt	mikroklimat.	Ett	äldre	dike	finns	i	objektets	
södra	del	och	ger	troligtvis	en	negativ	hydrologisk	påverkan.	Även	spår	av	en	gammal	körväg	
finns.	Bland	naturvårdsarter	kan	nämnas	sumpnycklar,	johannesnycklar,	flugblomster,	
kärrknipprot,	purpurknipprot,	tvåblad,	tätört,	fjälltätört,	krissla,	dvärgviol	och	ängsvädd.	
Rödlistade	arter	som	påträffats	är	majviva	NT	och	krisslesorgmott	NT.	

Den	utstickande	östra	delen	av	våtmarken	består	av	omväxlande	kalkfuktäng	och	kalkfukthed	
med	inslag	av	spridda	träd	och	mindre	dungar.	Våtmarken	bildar	en	glänta	med	solvarma	och	
väldefinierade	bryn	mot	den	omgivande	skogen.	Markvegetationen	domineras	av	lågstarr	såsom	
hirs-	och	slankstarr	och	ängsvädd.	Fläckvis	är	marken	helt	blottad	med	kalkblekejord	och	
närheten	till	märgelkalstensberggrunden	är	påtaglig.	Området	hålls	öppet	genom	torkstress	och	
frostsprängningar	under	vintern.	Bitvis	är	vegetationen	av	alvar-karaktär	och	gränsdragningen	
mot	omgivande	objekt	är	diffus.	I	kanterna	är	marken	mer	tuvig.	Ett	sort	antal	naturvårdarter	
finns,	bland	annat	flugblomster,	sankt	pers	nycklar,	tvåblad,	nattviol,	ängsnycklar,	kärrknipprot,	
klöverärt,	alvargräslök,	svinrot,	blodtopp,	tätört,	blåsippa,	skogsvisslare,	smultronvisslare,	
prydlig	pärlemorfjäril	och	gräsgrön	guldbagge.	Rödlistade	arter	som	påträffats	är	majviva	NT,	
honungsblomster	VU,	väddnätfjäril	VU	och	jungfrulinfly	NT.	

Det	lilla	kärret,	som	ligger	omgivet	av	gles	tallskog	inom	brandområdet	i	östra	delen	av	
utökningsområdet,	består	av	ett	rikkärr.	Enstaka	spridda	enbuskar	och	tallar	växer	även	i	den	
öppna	ytan.	Tydliga	spår	finns	efter	skogsbrand	med	bland	annat	många	döda	träd.	Tuvig	mark	
och	solbelysta	men	svagt	definierade	bryn	skapar	förutsättningar	för	ett	rikt	djur	och	växtliv.	
Bland	naturvårdsarterna	kan	nämnas	ängsvädd,	rosettjungfrulin,	prydlig	pärlemorfjäril,	nattviol,	
brunmossor	och	mindre	märgborre.	Rödlistade	arter	som	påträffats	är	majviva	NT,	jungfrulinfly	
NT,	väddnätfjäril	VU	och	honungsblomster	VU.	



PM Indirekt påverkan på naturvärden i utökningsområden för Natura 2000 20171226 

	

 8 

 

Figur 3. Topografisk karta över utökningsområdet för Hejnum Kallgate. Varje höjdkurva motsvarar 0,25 meter. I 
norra delen syns Ancylusvallen tydligt. 
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Figur 4. En typisk bild från det stora kärret i utökningsområdet för Hejnum Kallgate. Spridda, äldre tallar 
förekommer omväxlande med olika rikkärrstyper. I förgrunden rikkärr av starrtyp med mycket ängsstarr och i 
bakgrunden axagkärr. 

 

Figur 5. I södra delen av det stora rikkärret har det påverkats av den avbaning som gjordes för brandgator i 
samband med skogsbranden 2010. Delar av knappagkärret har därmed försvunnit. 
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Figur 6. En följd av avbaningen är att de fria jordblåttor som uppstått koloniserats av bladvass som med tiden kan 
bli ett hot mot rikkärrsvegetationen. 

	
Figur 7. En mindre våtmark i form av ett rikkärr och kalkfuktäng finns i västra delen av utökningsområdet i den del 
som brann 2010. 
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Utökningsområdet till Bojsvätar 
Utökningsområdet	är	ett	6,3	ha	stort	område	som	ansluter	till	den	norra	delen	av	Bojsvätars	
Natura	2000-område	(figur	8	och	9).	Det	består	av	ett	svagt	sluttande	våtmarksområde	på	14-16	
meter	över	havet	och	som	omges	av	företrädesvis	fuktiga	talldominerade	skogstyper	som	
genomkorsas	av	öppna	våtmarksstråk.	Huvuddelen	av	våtmarken	är	starkt	hydrologiskt	
påverkad	av	dikning	och	körskador	med	djupa	hjulspår	som	också	verkar	avvattnande	för	
våtmarken.	Dikningen	har	ägt	rum	i	sen	tid,	under	2010-talet,	och	har	utförts	ända	ner	till	
kalkberggrunden	(figur	10).	Körskadorna	kommer	från	en	avverkning	av	ett	skogsområde	
väster	om	utökningsområdet	och	där	skogsmaskinen	passerat	rakt	över	våtmarken	för	att	nå	
avverkningsytan	(figur	11).	Även	de	omfattande	körskadorna	är	uppkomna	i	sen	tid.	Båda	
aktiviteterna	med	dikning	och	körskador	har	gjort	att	vattnet	avrinner	i	en	delvis	ny	fåra	som	
istället	för	att	passera	våtmarken	löper	öster	om	området	i	skogsmark	(figur	12).	

Till	följd	av	de	dränerande	och	vattenomledande	aktiviteterna	är	våtmarksvegetationen	stadd	i	
kraftig	förändring.	Dikningen	fortsätter	också	uppströms	in	i	den	omgivande	fuktiga	
skogsmarken	utanför	utökningsområdet	(figur	13).	

	
Figur 8. Utökningsområdet för Bojsvätar genomkorsas av några våtmarker men till följd av dränerande aktiviteter 
är rikkärren stadda i negativ förändring. I förgrunden till höger i bild syns den gamla bäckfåran och i vänster syns 
den raka utdikning som skett. I bakgrunden axagkärr med stora tuvor. Våtmarkerna omges av sluten tallskog. 
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Figur 9. Karta över utökningsområdet för Bojsvätar med Natura 2000-naturtyper inlagda. 
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Ursprungligen	har	våtmarken	dominerats	av	ett	tuvigt	axag-	och	knappagkärr	men	nu	håller	
blåtåtel	på	att	ta	över	eller	har	redan	tagit	över	stora	delar	av	kärret	(figur	13),	men	ännu	finns	
det	rikligt	med	brunmossor	och	en	artrik	flora	med	brudsporre,	tätört,	ängsvädd,	svinrot,	
majviva	NT	och	blodtopp.	Den	bonitetshöjande	effekt	som	dikningen	haft	syns	på	skottillväxten	
på	tall.	I	södra	delarna	finns	dock	rikkärr	kvar	som	håller	tillräckliga	kvaliteter	för	att	motiveras	
till	Natura	2000-klassificering.	Rikkärren	består	av	tre	mindre	partier	som	domineras	av	
axagkärr	och	som	tillsammans	har	en	yta	på	0,3	ha.	En	liten	agmyr	ingår	också	i	det	östra	kärret.	
Tuvigheten	är	påtaglig	och	kärrtorv	finns	pålagrad.	

Utökningsområdet	för	Bojsvätar	förses	med	vatten	från	Hejnum	Kallgate	i	delavrinningsområde	
B	och	som	passerar	området	i	en	dikad	fåra,	samt	det	delavrinningsområde	A	som	kommer	från	
File	hajdar	där	det	transporteras	genom	den	fåra	som	framgår	av	figur	13.	Någon	strandvall	
finns	inte	i	våtmarkens	närhet	utan	den	närmaste	är	Litorinavallen	drygt	500	m	norr	om	
utökningsområdet.	

	
Figur 10. Utökningsområdet har under 2010-talet påverkats kraftigt av dikning ända ner till kalkberggrunden. 
Bilden är från norra delen av utökningsområdet som består av ett tidigare axagkärr under kraftig omvandling till 
blåtåtelkärr och där träd och buskar kraftigt expanderar. 
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Figur 11. Tvärs över utökningsområdet löper kraftiga 
hjulspår orsakade av skogsmaskiner i samband med en 
avverkning väster om våtmarken (ovan). Hjulspåren 
orsakar bland annat avledning av vatten (till höger). 

Figur 12. Genom dikning har den gamla 
bäckfåran torrlagts och vattnet omleds nu 
öster om våtmarkerna i 
utökningsområdet. 
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Figur 13. Dikningen fortsätter uppströms 
utökningsområdet i ett område som 
tidigare varit en fuktig barrskog. 
Dikningen har skett i samband med 
skapande av en körväg och vid 
nederbörd förvandlas körvägen till ett 
vattendrag. 
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Figur 14. Blåtåtel gynnas kraftigt av de avvattnande aktiviteterna och tar alltmer över det tidigare axagkärret i 
norra delen av utökningsområdet. 
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3 Habitat och arter som kan beröras 
I	rapporten	”PM	Natura	2000	–	indirekt	påverkan	på	naturvärden”	(Askling	2017)	finns	en	
grundlig	genomgång	och	avgränsning	av	habitat	som	kan	påverkas	av	förändrade	
grundvattenstånd	och	ytvattenflöden	till	följd	av	en	utökning	av	File	hajdar-täkten.	Denna	
avgränsning	tillämpas	även	i	denna	rapport	vilket	innebär	att	bakgrunden	till	avgränsningarna	
och	beskrivningen	av	naturtyper	inte	upprepas	i	denna	rapport.	

Eftersom	det	ännu	saknas	beslut	om	utökning	av	Natura	2000-områdena	innebär	det	att	det	
varken	listas	några	utpekade	arter	eller	typiska	arter	för	dessa.	Av	den	anledningen	lyfts	här	alla	
arter	som	finns	listade	i	habitatdirektivets	bilaga	2	och	4.	Utöver	dessa	behandlas	arter	som	
omfattas	av	fridlysningsbestämmelser	i	artskyddsförordningen	och	som	kan	tänkas	bli	listade	
som	typiska	arter	(även	om	någon	sådan	genomgång	ännu	inte	gjorts).	Dessa	arter	kan	redan	nu	
omfattas	av	dispenskrav	från	artskyddsförordningen.	Slutligen	listas	även	i	övrigt	rödlistade	
arter	som	bedömts	kunna	påverkas	hydrologiskt.	Dessa	kan	rent	allmänt	omfattas	av	
miljöbalkens	allmänna	hänsynsregler	och	har	av	den	anledningen	medtagits.	

Natura 2000-habitat 
I	tabell	1	redovisas	Natura	2000-habitat	som	kan	påverkas	av	ändrat	yt-	och/eller	
grundvattentillstånd.	Det	habitat	som	berörs	är	rikkärr	(7230)	och	gäller	för	båda	
utökningsområdena.	

Tabell 1. Redovisning av Natura 2000 habitat för varje utökningsområde av Hejnum Kallgate och Bojsvätar.  

Natura 2000-habitat (habitatkod) Utökningsområde 
Hejnum Kallgate 
(ha) 

Utökningsområde 
Bojsvätar (ha) 

Rikkärr (7230) 12,2 0,3 

Arter 
Eftersom	utökningsområdena	formellt	inte	är	Natura	2000-områden	ännu	saknas	utpekade	
arter.	Däremot	förekommer	flera	arter	som	omfattas	av	antingen	habitatdirektivet,	
artskyddsförordningen	eller	är	rödlistade	och	dessa	framgår	av	tabell	2.	Endast	arter	som	är	
hydrologiskt	känsliga	och	knutna	till	våtmarkerna	ingår	i	förteckningen.	Artutsök	från	
Artdatabanken	har	aktualitetsdatum	2017-12-15	och	gäller	fynd	de	senaste	15	åren.	
	  



PM Indirekt påverkan på naturvärden i utökningsområden för Natura 2000 20171226 

	

 18 

Tabell 2. Redovisning av arter som omfattas av habitatdirektivet (bilaga 2 eller 4), artskyddsförordningen eller i 
övrigt är rödlistade och som förekommer inom utökningsområdena för Hejnum Kallgate och Bojsvätar och som 
kan vara känsliga vid förändrat yt- och grundvattentillstånd. 

 
* Ett T anger att arten listas som typisk art i Naturvårdsverkets vägledning för naturtypen rikkärr (Naturvårdsverket 
2005). 

	

	  

Art (Natura 2000-kod)* Rödlistning Habitat-
direktivet 

Artskydds-
förordningen 

Utöknings-
område 
Hejnum 
Kallgate 

Utöknings-
område 
Bojsvätar 

Väddnätfjäril (1065) VU Bil 2 6 § X  

Flugblomster T VU  8 § X  

Luktsporre NT  8 § X  

Orkidéer: Bl a kärrknipprot 
T, sankt pers nycklar, 
tvåblad, ängsnycklar T, 
purpurknipprot, 
johannesnycklar, 
sumpnycklar T, brudsporre 
T 

–  8 § X X 

Krisslesorgmott NT – – X – 

Jungfrulinfly NT – – X  

Majviva T NT – – X X 
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4 Hydrologiska förhållanden och påverkan 
Detta	kapitel	är	i	huvudsak	en	sammanfattning	av	två	rapporter	som	behandlar	grund-	och	
ytvatten,	för	djupare	kunskap	hänvisas	därför	till	dessa	rapporter	(Golder	2017,	Bergab	2017).	

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

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

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

All	yta	inom	ett	avrinningsområde	kan	grovt	delas	in	i	in-	och	utströmningsområden	för	
grundvatten.	Ett	inströmningsområde	är	den	del	av	ett	avrinningsområde	där	det	sker	en	
påfyllnad	av	grundvattnet	(grundvattenbildning).	I	ett	inströmningsområde	strömmar	vatten	
från	markytan	till	grundvattenzonen.	Motsatsen	är	ett	utströmningsområde	där	det	istället	sker	
en	avtappning	av	grundvattnet	(grundvatten	flödar	ut	ur	grundvattenzonen).	Vattnets	väg	mot	
havet	är	dock	inte	två	skilda	system	utan	vattnet	kan	ömsom	vara	ytvatten	ömsom	vara	
grundvatten.	Områdets	grund-	och	ytvattenberoende	våtmarker	består	av	ett	komplicerat	
samspel	mellan	vattenförande	sprickor	i	kalkstenen,	grundvattennivåernas	stora	variationer	i	
kalkstenslagren	och	ytvattnets	förekomst	som	ytvatten	eller	ytligt	grundvatten	under	årets	olika	
månader,	se	figur	15.	

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

	

	
	
Figur 15. Principskiss på grundvattnets strömning genom området nedströms File hajdar-täkten under olika 
årstider. Den ljusblå ytan illustrerar grundvattennivån i kalkstenen. De blå linjerna visar några mer vattenförande 
spricksystem. Blå cirklar med uppåtriktade flöden. (Illustration hämtad ur Bergab 2017) 
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Påverkan på grundvatten 
Golder	(2017)	har	gjort	en	omfattande	grundvattenutredning	där	förändringar	i	
grundvattennivåer	modellerats	för	olika	scenarier.	Dessa	scenarier	inbegriper	både	
vinterhögvatten	och	sommarlågvatten.	Av	utredningen	framgår	också	att	grundvattennivåerna	
skiftar	mycket	under	året	och	efter	nederbörd,	avdunstning	och	avrinning.	Ett	exempel	är	
mätningarna	från	en	borrpunkt	söder	om	File	hajdar	som	visar	på	upp	till	30	meter	i	skillnad	i	
grundvattennivå	(borrpunkt	BH104,	figur	2-1	i	Golder	2017).		

En	utökning	av	File	hajdar	täkten	innebär	en	grundvattenavsänkning	och	den	ser	mycket	olika	
ut	beroende	på	årstiden.	I	figur	16	framgår	förändringen	för	Bojsvätar.	Någon	särskild	
modellering	för	utökningsområdet	har	inte	gjorts	men	eftersom	det	ligger	i	samma	bäcken	som	
Bojsvätar	bör	modellen	även	kunna	tillämpas	för	utökningsområdet.	Grundvattnet	ligger	relativt	
ytligt	under	sommaren	och	variationen	under	året	är	inte	stora.	Modellen	förutsäger	en	
ytterligare	avsänkning	av	medelgrundvattennivån	under	torrperioden	som	är	i	
storleksordningen	max	en	decimeter	från	-0.5	m	till	-0,6	m.	Detta	är	en	avsänkning	som	är	så	
liten	att	den	inte	kan	särskiljas	från	modellens	beräkningsnoggrannhet	(Bergab	2017).	

	

 

Figur 16. Medelgrundvattennivåer och ytvattenutflöde för Bojsvätar Natura 2000-område för nuläget (2021) 
respektive vid utökad täkt vid File hajdar (2041D). Observera att grafen även innehåller data över nettonederbörd 
(grafen hämtad ur Golder 2017). 
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För	utökningsområdet	Hejnum	Kallgate	redovisas	grundvattennivåerna	i	figur	17	och	den	visar	
att	grundvattennivåerna	ligger	lågt	sommartid	och	som	lägst	ungefär	fem	meter	under	
markytan.	Den	modellerade	avsänkningen	innebär	en	ytterligare	avsänkning	av	
medelgrundvattennivån	på	som	mest	ca	2,7	m	under	sommartorkan	i	slutet	av	juli.	

	

	
Figur 17. Medelgrundvattennivåer och ytvattenutflöde för utökningsområdet Hejnum Kallgate för nuläget (2021) 
respektive vid utökad täkt vid File hajdar (2041D). Observera att grafen även innehåller data över nettonederbörd 
(grafen hämtad ur Golder 2017). 

Påverkan på ytvatten 
Jämfört	med	modelleringen	av	grundvattennivåer	och	dess	variation	under	året	så	är	
ytvattenförekomster	mer	komplicerade.	Det	hänger	samman	med	att	ytvatten	består	både	av	
den	direkta	nederbörden	och	därmed	av	ett	avrinningsområdes	storlek	och	topografi	men	också	
av	in-	och	utströmning	av	grundvatten	från	grundvattensystemet.	Läget	i	höjdprofilen	för	de	två	
utökningsområdena	framgår	av	figur	18.	
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Figur 18. Höjdprofil från File hajdar-täkten till Bojsvätar via Hejnum Kallgates utvidgning av Natura 2000. 
(Illustration hämtad ur Bergab 2017). 

Utökningsområdena	berörs	av	två	delavrinningsområden	som	ingår	i	Bojsvätars	
avrinningsområde,	se	figur	1.	Våtmarkerna	i	utökningsområdet	för	Hejnum	Kallgate	ligger	helt	
inom	delavrinningsområde	A	medan	Bojsvätars	utökningsområde	omfattas	av	både	
delavrinningsområde	A	och	B.	

De	övre	delarna	av	delavrinningsområde	A,	det	vill	säga	ovanför	strandvallen	
(Ancylusstrandvallen),	är	i	huvudsak	ytvattenförsedda	men	nedanför	försörjs	de	också	av	
grundvattenutträngning.	Betydelsen	av	grundvattenutträngning	ökar	ju	lägre	i	topografin	man	
rör	sig.	Grundvattenutträngningen	är	starkt	beroende	av	årstid.	Under	sommaren	påverkas	inte	
alls	våtmarkerna	i	utökningsområdet	för	Hejnum	Kallgate	medan	det	i	Bojsvätar	förmodligen	
finns	grundvattenutträngning	året	runt.	Grundvattenutträngningen	har	beräknats	minska	med	
maximalt	1,2%	för	Bojsvätar	Natura	2000-område	(Askling	2017)	och	denna	siffra	tillämpas	
också	för	Bojsvätars	utökningsområde.	För	Hejnum	Kallgate	utökningsområde	sker	ingen	
minskning	alls.	

Ytan	som	tas	i	anspråk	för	utökning	av	täkten	kommer	efter	utbrytningen	att	utgå	från	
avrinningsområdet	eftersom	det	inläckande	vattnet	kommer	att	ledas	österut	till	ett	annat	
avrinningsområde.	Detta	innebär	att	Bojsvätars	avrinningsområde	blir	något	mindre	än	det	är	
idag.	I	dagsläget	består	avrinningsområdet	(A+B)	av	ca	1	090	ha	och	den	del	av	den	utökade	
täkten	som	berör	avrinningsområdet	innebär	en	minskning	med	20	ha	till	1	070	ha	totalt.	Det	
motsvarar	en	minskning	av	avrinningsområdet	med	1,8%.	

Avrinningsområdet	till	Hejnum	Kallgate	utökningsområde	är	ganska	litet	och	omfattar	ca	290	
ha.	Ett	bortfall	av	20	ha	vid	en	utökning	av	File	hajdar-täkten	motsvarar	knappt	7%	av	
avrinningsområdet.	

Hur	någon	av	våtmarkerna	i	utökningsområdena	i	praktiken	påverkas	av	en	minskning	av	
avrinningsområdet	beror	på	flera	faktorer	såsom	topografi	och	lutning,	infiltration	till	
grundvattnet,	förekomst	av	magasinerande	våtmarker	eller	svackor	som	verkar	fördröjande	på	
avrinning	och	avståndet	från	den	del	av	avrinningsområdet	som	försvinner	till	
utökningsområdet.	Exempelvis	kommer	långt	avstånd,	liten	lutning	och	magasinerande	
våtmarker	att	verka	fördröjande	på	avrinning	och	medföra	att	det	mesta	av	nederbörden	
kommer	att	avdunsta	eller	infiltreras	innan	den	når	ett	utökningsområde.	Bergab	(2017)	har	
utfört	en	ytvattenutredning	om	hur	vattnet	avrinner	inom	delavrinningsområde	A	(figur	19),	det	
vill	säga	det	delavrinningsområde	som	påverkas	av	en	utökning	av	File	hajdar-täkten.	
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Figur 19. Karta som redovisar ytvattenflöden vid nederbörd. I sektion D befinner sig utökningsområde Hejnum 
Kallgate och Bojsvätars utökningsområde i nedersta delen av sektion E samt i F (illustration hämtad ur Bergab 
2017). 
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Bergabs	ytvattenutredning	visar	att	för	utökningsområdet	för	Bojsvätar	kommer	ingen	
påverkan	att	ske	vad	gäller	den	direkta	ytvattenavrinningen.	Avståndet	är	nästa	tre	kilometer	till	
det	utökade	täktområdet	och	vattnet	som	rinner	från	täktområdet	hinner	upptas	av	vegetation,	
avdunsta	eller	infiltreras	till	grundvattnet	långt	innan	det	når	Bojsvätar.	Bortfallet	av	
avrinningsområde	är	i	sig	också	mycket	litet,	1,8%,	för	att	kunna	ha	någon	större	betydelse	för	
vattenförsörjningen	av	Bojsvätar	utökningsområde	även	om	ytvatten	skulle	kunna	nå	hit.	

För	utökningsområde	Hejnum	Kallgate	är	avståndet	1-1,5	km	till	den	utökade	täkten	och	
minskningen	av	avrinningsområdet	är	7%.	Av	figur	19	framgår	att	utökningsområdet	förses	med	
vatten	från	ett	dike	som	avvattnar	de	västra	och	centrala	delarna	av	delavrinningsområdet.	Den	
del	av	avrinningsområdet	som	försvinner	till	följd	av	den	utökade	täkten	avvattnas	vid	höga	
flöden	via	en	körväg	nära	täktområdet	och	sedan	mer	diffust	söderut	via	ett	system	av	
våtmarker.	Hela	området	inom	sektion	A	är	mycket	flackt	och	vid	normala	nederbördsmängder	
avdunstar	eller	infiltreras	regnvattnet.	Det	system	av	våtmarker	som	förekommer	begränsar	
också	avrinningen	från	sektion	A.	Med	tanke	på	avståndet,	den	svaga	lutningen	och	förekomsten	
av	magasinerande	våtmarker	är	det	mindre	troligt	att	vatten	når	fram	till	utökningsområdet	
ända	från	täktområdet	men	det	kan	inte	helt	uteslutas.	Osäkerheten	gäller	vid	större	
nederbördsmängder	men	bortfallet	kommer	oavsett	detta	att	vara	litet	i	jämförelse	med	det	
ytvatten	som	tillförs	via	nederbörden	direkt	till	våtmarken	eller	i	dess	omedelbara	närhet.	
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5 Påverkan och effekter på vattenregim 

Sammanfattning av påverkan 

Bojsvätars utökningsområde 
Under	sommarlågvattnet	minskar	medelgrundvattennivån	som	mest	med	en	decimeter	från	0,5	
m	till	0,6	m	under	marknivån	(tabell	3).	

Minskningen	av	ytvattenflöden	till	följd	av	minskad	grundvattenutträngning	är	maximalt	-1,2%	
för	Bojsvätars	utökningsområde.	

Minskningen	av	avrinningsområdet	är	1,8%	men	förlusten	innebär	inget	bortfall	av	ytvatten	då	
det	redan	i	nuläget	hinner	att	avdunsta	eller	infiltrera	innan	det	når	utökningsområdet	från	det	
utökade	täktområdet.	

Hejnum Kallgate utökningsområde 

En	utökning	av	File	hajdar-täkten	minskar	medelgrundvattennivån	ytterligare	med	som	mest	2,7	
m	under	senare	delen	av	juli	men	eftersom	grundvattnet	redan	befinner	sig	långt	under	den	
aktiva	rotzonen	sker	ingen	påverkan	på	våtmarken	till	följd	av	grundvattensänkningen.	

Ingen	minskning	av	ytvattenflöden	kommer	att	ske	till	följd	av	minskad	grundvattenutträngning.	

Minskningen	av	avrinningsområdet	är	knappt	7%	men	förlusten	innebär	vid	normala	
nederbördsmängder	inget	bortfall	av	ytvatten	då	det	redan	i	nuläget	hinner	att	avdunsta	eller	
infiltrera	innan	det	når	utökningsområdet	från	det	utökade	täktområdet.	Vid	kraftig	nederbörd	
kan	det	inte	uteslutas	att	nederbörd	från	det	utökade	täktområdet	skulle	kunna	nå	våtmarken.	
Minskningen	kommer	dock	att	vara	liten	i	jämförelse	med	det	ytvatten	som	tillförs	
utökningsområdet	genom	direkt	nederbörd	på	våtmarken	och	från	närområdet.	

Tabell 3. Sammanfattning av hydrologisk påverkan på utökningsområden. 

Utöknings-
område 

Grundvattensänkning 
(max sommarlågvatten) 

Minskning av 
avrinningsområde (%) 

Minskning ytvattenflöde 
under vegetationssäsong 
(apr-sep) 

Hejnum 
Kallgate -2,7 m (juli) -7% 0 

Bojsvätar -0,1 m (juli) -1,8% -1,2% 
	

Vattenregimer i utökningsområdena 
Typ	av	vattenregim	är	en	mycket	viktig	förutsättning	för	våtmarkerna	i	båda	
utökningsområdena.	I	Askling	(2017)	finns	fördjupande	texter	om	vattenregimer	och	
ekohydrologi	och	därför	rekommenderas	läsning	av	den	rapporten.		

Hejnum Kallgate utökningsområde 
Hejnum	Kallgate	utökningsområde	har	en	vattenregim	som	kallas	vattenmagasintypen	(se	
Askling	2017),	vilket	innebär	att	våtmarken	under	vegetationsperioden	förses	med	vatten	från	
strandvallar	utöver	den	direkta	nederbörd	och	tillrinning	som	sker	från	närområdet.	För	
utökningsområdet	är	det	Ancylusvallen	som	fungerar	som	vattenmagasin	och	den	kan	
magasinera	stora	mängder	vatten	efter	nederbörd	och	även	efter	vinterhögvattnet.	
Magasineringen	gör	att	vattentillförseln	jämnas	ut	och	kan	vara	under	längre	tid	under	
vegetationssäsong	vilket	är	en	viktig	förutsättning	för	att	rikkärr	ska	förekomma	och	då	särskilt	
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de	hydrologiskt	mer	känsliga	typerna	axagkärr	och	knappagkärr	som	båda	förekommer	i	
utökningsområdet.	

En	annan	viktig	förutsättning	för	utökningsområdet	är	att	berggrunden	inte	är	alltför	
dränerande	och	att	förekomsten	av	blekejord	verkar	som	ett	tätande	och	vattenhållande	skikt	
gentemot	berggrunden.	

Bojsvätar utökningsområde 

Bojsvätar	utökningsområde	har	en	vattenregim	som	kan	kategoriseras	till	yt-	och	
grundvattentypen	(se	Askling	2017)	och	består	av	svagt	sluttande	våtmarker	som	ligger	lägre	i	
terrängen	och	längre	ner	i	avrinningsområdet.	Under	sommaren	förekommer	viss	
grundvattenutträngning	i	sluttningarna	i	kombination	av	ytvattenflöden	från	omgivningen	och	
via	direkt	nederbörd.	Tack	vare	den	svagt	sluttande	terrängen	uppehåller	sig	vattnet	länge	i	
våtmarken	vilket	får	en	utjämnande	effekt	även	under	sommaren.	Tillflöde	av	vatten	sker	i	
princip	under	hela	året	vilket	gör	att	våtmarken	inte	helt	torkar	ut	utom	vid	torrår.	Viss	
torvbildning	kan	förekomma	men	den	är	svag	på	grund	av	det	rörliga	markvattnet.	Omfattande	
dränkning	är	också	ovanligt	eftersom	avrinning	alltid	sker	på	sluttande	mark	och	dessutom	
mycket	snabbare	vid	omfattande	nederbörd.	

Effekter av den utökade täkten 

Hejnum Kallgate utökningsområde 
Hejnum	Kallgate	utökningsområde	består	av	rikkärr,	kalkfuktängar	och	kalkfukthed.	Den	
hydrologiskt	känsligaste	vegetationstypen	utgörs	av	ax-	och	knappagkärr.	De	växtarter	som	
listats	hör	mer	eller	mindre	till	rikkärrsvegetationen	och	ingår	i	flera	fall	som	typiska	arter	för	
rikkärr.	En	förändring	av	förutsättningarna	för	rikkärrsvegetationen	förväntas	därmed	att	få	
liknande	effekter	för	de	enskilda	arterna	som	för	naturtypen	i	sin	helhet.	Utöver	växtarterna	
finns	tre	fjärilar	listade.	Dessa	är	knutna	till	lite	mindre	fuktiga	vegetationstyper	än	det	rena	
rikkärret	och	bedöms	därför	inte	påverkas	i	samma	utsträckning	som	rikkärr.	Krisslesorgmott	
förekommer	på	krissla	som	företrädesvis	hittas	i	kalkfuktängen	eller	kalkfuktheden	och	
väddnätfjäril	har	också	sin	huvudförekomst	i	dessa	vegetationstyper.	Jungfrulinfly	kan	
förekomma	både	på	alvarmark	och	liknande	torrare	vegetationstyper	där	värdväxten	jungfrulin	
trivs	men	arten	använder	också	rosettjungfrulin	som	förekommer	i	rikkärr.	Då	arten	är	både	
knuten	till	rikkärr	och	torrare	vegetationstyper	bedöms	den	inte	lika	hydrologiskt	känslig	som	
rikkärr	i	sig.	

De	hydrologiska	förutsättningarna	för	Hejnum	Kallgate	hänger	samman	med	en	vattenregim	av	
vattenmagasintypen	och	själva	vattenmagasinet	utgörs	i	detta	fall	av	Ancylusvallen.	Våtmarkens	
läge	högt	upp	i	terrängen	gör	att	den	inte	försörjs	av	grundvattenutträngning	under	
vegetationssäsong	utan	vattentillgången	beror	av	vad	som	magasinerats	i	Ancylusvallen	under	
vintern	samt	vad	som	tillförs	den	i	form	av	ytvatten	under	sommarhalvåret.	Direkt	nederbörd	på	
våtmarken	och	i	dess	direkta	omgivningar	är	också	av	betydelse	för	ytvattentillförseln.	Vid	stora	
nederbördsmängder	kan	det	inte	uteslutas	att	ytvatten	tillförs	även	från	området	för	den	
utökade	täkten	men	denna	tillförsel	kommer	att	vara	mycket	liten	i	jämförelse	med	det	ytvatten	
som	tillförs	utökningsområdet	genom	direkt	nederbörd	på	våtmarken	och	från	närområdet.	Vid	
kraftig	nederbörd	är	det	också	troligt	att	ytvatten	från	de	västra	och	centrala	delarna	av	
delavrinningsområdet	i	högre	grad	når	utökningsområdet	eftersom	det	till	stor	del	avrinner	i	ett	
befintligt	dike.	

Slutsatsen	är	att	de	hydrologiska	effekterna	är	små	för	Hejnum	Kallgate	utökningsområde	till	
följd	av	en	utökning	av	File	hajdar-täkten.	Avsaknad	av	grundvattenutträngning	under	
vegetationsperioden	och	att	Ancylusvallen	befinner	sig	på	långt	avstånd	från	det	
avrinningsområde	som	försvinner	innebär	att	utökningen	av	täkten	sannolikt	inte	har	några	
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eller	mycket	små	effekter	på	listade	naturtyper	och	arter.	Det	finns	dock	en	viss	osäkerhet	vad	
gäller	om	ytvattenavrinning	skulle	kunna	nå	utökningsområdet	och/eller	Ancylusvallen	vid	
kraftig	nederbörd.	

Bojsvätar utökningsområde 
Bojsvätars	utökningsområde	består	av	rikkärr	samt	rikkärr	som	degenererats	i	olika	omfattning	
till	följd	av	kraftig	dränering	i	sen	tid.	Den	hydrologiskt	känsligaste	vegetationstypen	utgörs	av	
ax-	och	knappagkärr	samt	en	mycket	liten	agmyr.	Den	totala	arealen	av	Natura	2000-naturtyper	
är	mycket	liten	och	uppgår	till	0,3	ha.	De	växtarter	som	listats	hör	mer	eller	mindre	till	
rikkärrsvegetationen	och	ingår	i	flera	fall	som	typiska	arter	för	rikkärr.	En	förändring	av	
förutsättningarna	för	rikkärrsvegetationen	förväntas	därmed	att	få	liknande	effekter	för	de	
enskilda	arterna	som	för	naturtypen	i	sin	helhet.		

Yt-	och	grundvattenregim	gäller	för	Bojsvätar	utökningsområde	och	vattenförsörjningen	under	
vegetationssäsong	kommer	från	direkt	nederbörd	och	från	två	bäckar	som	till	stora	delar	är	
omformade	till	avvattnande	diken.	Åt	nordväst	löper	den	utdikade	bäcken	som	avvattnar	
delavrinningsområde	B,	det	vill	säga	norra	delen	av	Hejnum	Kallgate	Natura	2000.	Flera	
sidodiken	gör	att	avvattningen	är	effektiv	och	därmed	transporteras	vattnet	snabbt	ner	till	
Bojsvätar	Natura	2000-område.	Även	diket/bäcken	som	löper	norrut	och	avvattnar	
delavrinningsområde	A	är	dikat	ner	till	kalkberggrunden	och	avvattnar	närområdet	effektivt.	
Mycket	av	dikningen	har	skett	i	sen	tid	under	2010-talet	och	medför	att	vattnets	uppehållstid	
minskar	inom	utökningsområdet.	Eftersom	förhållandena	med	stark	avvattning	råder	så	
beräknas	ytvattenutträngningen	ha	mindre	betydelse	för	området	och	minskningen	av	
ytvattenflödet	med	1,2%	är	helt	underordnad	avvattningsaktiviteterna.	Arealen	av	Natura	2000-
naturtyp	är	liten	vilket	gör	att	en	eventuell	förlust	på	grund	av	minskat	ytvattenflöde	är	
negligerbart.	

Avstånden	är	för	stora	till	de	20	ha	av	avrinningsområdet	som	försvinner	för	att	ytavrinningen	
skulle	påverkas.	Vattnet	som	rinner	av	vid	täktområdet	hinner	upptas	av	vegetation	eller	tillförs	
grundvattnet	långt	innan	det	når	Bojsvätar.	Vad	gäller	grundvattensänkningen	är	bedömningen	
att	effekten	är	minimal	då	den	grundvattenberoende	vegetationstypen	agmyr	bara	upptar	några	
kvadratmeter.	

Slutsatsen	är	att	det	inte	kommer	att	uppstå	några	negativa	effekter	på	utökningsområdet	
Bojsvätar.	
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6 Konsekvensbedömning 

Konsekvensbedömning 

Utökningsområde Hejnum Kallgate 
I	tabell	4	sammanfattas	konsekvenser	för	naturtyper	och	arter	inom	utökningsområdet	Hejnum	
Kallgate	i	samband	med	utökning	av	File	hajdar-täkten.	

Slutsatsen	är	att	inga	eller	små	negativa	konsekvenser	uppstår	för	naturtypen	rikkärr.	Detta	
hänger	samman	med	att	vattenregimen,	som	är	en	förutsättning	för	rikkärrsvegetationen,	är	
beroende	av	tillförsel	från	Ancylusvallens	vattenmagasinering	samt	nederbörd	under	
vegetationsperioden.	Vattentillgången	styrs	alltså	av	vatten	från	ett	begränsat	område	kring	
strandvallen.	Viss	osäkerhet	finns	dock	om	ytvatten	skulle	kunna	nå	ända	hit	vid	kraftig	
nederbörd	men	denna	mängd	vatten	kommer	att	vara	jämförelsevis	liten	och	därför	är	
bedömningen	att	det	endast	kan	ge	små	negativa	konsekvenser.	

För	de	växtarter	som	har	listats	gäller	att	de	antingen	ingår	som	en	del	i	
vegetationssammansättningen	för	naturtypen	rikkärr	eller	tillhör	vegetationstyper	som	inte	är	
lika	hydrologiskt	beroende.	För	de	växtarter	som	tillhör	rikkärrsvegetationen	är	bedömningen	
att	de	förväntas	få	likartade	konsekvenser	som	för	naturtypen	som	helhet.	Det	innebär	inga	eller	
små	konsekvenserna	för	de	listade	växtarterna.	För	väddnätfjäril,	jungfrulinfly	och	
krisslesorgmott	kan	konstateras	att	de	i	mindre	utsträckning	än	rikkärren	är	hydrologiskt	
beroende	och	framför	allt	återfinns	i	kalkfuktäng,	kalkfukthed	och	alvarmark.	Dessa	
vegetationstyper	påverkas	inte	då	de	hydrologiskt	försörjs	av	nederbörd	i	ett	begränsat	
avrinningsområde	i	omgivningen.	

Tabell 4. Sammanfattning av konsekvensbedömning för utökningsområde Hejnum Kallgate. 

Bedömda 
naturtyper/arter 

Konsekvensbedömning Kommentar 

Rikkärr - 
extremrikkärr 
(7230) 

Ingen eller liten negativ 
konsekvens – Gynnsam 
bevarandestatus påverkas 
inte negativt 

• Grundvattennivåer påverkar inte 
• Ytvattenflöden minskar inte vid normal nederbörd 
• Vid kraftig nederbörd kan små negativa effekter uppstå 
 

Väddnätfjäril Ingen konsekvens – 
Gynnsam bevarandestatus 
påverkas inte negativt 

• Arten knuten till kalkfuktäng/kalkfukthed och är inte 
beroende av ytvattenflöden från File hajdar utan försörjs av 
nederbörd från närområdet 

Orkidéer och 
majviva 

Ingen konsekvens – 
Gynnsam bevarandestatus 
påverkas inte negativt 

• Bedömningen är att effekterna är desamma som för rikkärr, 
se ovan 

Jungfrulinfly Ingen eller negligerbar 
konsekvens – Gynnsam 
bevarandestatus påverkas 
inte negativt 

• Arten knuten till alvar och rikkärr 
• Effekterna bör vara ännu mindre än för rikkärr och rena 
rikkärrsarter 
• Vid kraftig nederbörd kan små negativa effekter uppstå 

Krisslesorgmott Ingen konsekvens – 
Gynnsam bevarandestatus 
påverkas inte negativt 

• Arten knuten till kalkfuktäng/kalkfukthed och är inte 
beroende av ytvattenflöden från File hajdar utan försörjs av 
nederbörd från närområdet 

	

Utökningsområdet Bojsvätar 

I	tabell	5	sammanfattas	konsekvenser	för	naturtyper	och	arter	inom	utökningsområdet	
Bojsvätar	i	samband	med	utökning	av	File	hajdar-täkten.	
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Slutsatsen	är	att	inga	negativa	konsekvenser	uppstår.	Arealen	Natura	2000-naturtyp	är	mycket	
liten,	0,3	ha,	området	är	starkt	påverkat	av	dikning	som	helt	överskuggar	eventuellt	minskat	
ytvattenflöde.	

För	orkidéer	och	majviva	som	kan	påverkas	hydrologiskt	gäller	att	de	är	en	del	av	naturtypen	
rikkärr	och	påverkas	inte	naturtypen	kommer	ej	heller	förutsättningarna	för	orkidéer	och	
majviva	att	förändras.		

Tabell 5. Sammanfattning av konsekvensbedömning för utökningsområde Bojsvätar. 

Bedömda 
naturtyper/arter 

Konsekvensbedömning Kommentar 

Rikkärr-
extremrikkärr 
(7230) 

Ingen eller negligerbar 
konsekvens – Gynnsam 
bevarandestatus påverkas 
inte negativt 

• Mycket liten minskning av ytvattenflöden som berör en 
mycket liten areal 
 

Orkidéer och 
majviva 

Ingen eller negligerbar 
konsekvens – Gynnsam 
bevarandestatus påverkas 
inte negativt 

• Inga effekter i rikkärr, därmed inga vad gäller orkidéer 

	

Uppföljning och åtgärder 

Uppföljning 

Då	det	råder	en	viss	osäkerhet	huruvida	utökningsområdet	Hejnum	Kallgate	kan	påverkas	av	
minskad	ytavrinning	vid	exempelvis	kraftig	nederbörd	har	det	under	2017	påbörjats	en	
uppföljning.	Den	består	av	att	grund-	och	ytvattenrör	satts	ut	vid	våtmarken	samt	att	kärlväxter,	
mossor	och	landsnäckor	inom	rikkärrsvegetation	följs	upp.	Uppföljningen	är	kvantitativ	och	
genomförs	i	permanenta	provrutor	och	med	en	motsvarande	referensyta	i	ett	liknande	rikkärr	
som	inte	påverkas	av	en	minskning	av	avrinningsområdet.	

Åtgärder 
Den	osäkerhet	som	finns,	om	än	liten,	gör	att	Cementa	planerar	åtgärder	för	att	öka	arealen	
rikkärr.	Strategin	för	detta	är:	

• att	utföra	åtgärderna	högt	uppe	i	avrinningsområdet	för	att	få	en	så	stor	
vattenfördröjande	effekt	som	möjligt	

• att	utföra	åtgärderna	på	mark	man	har	rådighet	över,	det	vill	säga	inom	den	egna	
fastigheten	

• att	inom	dessa	områden	sätta	igen	diken	eller	utföra	andra	åtgärder	som	minskar	
avrinningen	och	ökar	magasineringen	av	vatten	

• att	restaurera	rikkärr	genom	olika	röjnings-	och	återskapandemetoder	och	som	mer	
utförligt	beskrivs	i	Askling	et	al.	(2017).	
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Bilaga 1. Naturvärdesinventering – NVI 
Enetjärn	natur	AB	har	utfört	en	naturvärdesinventering	enligt	standarden	för	SIS-NVI	och	nedan	
följer	kartor	och	områdesbeskrivningar.	I	denna	bilaga	beskrivs	endast	de	objekt	som	vid	
naturvärdesinventeringen	bedömdes	ha	ett	högre	naturvärde.	
	

Hejnum Kallgate utökningsområde 

	

Karta över Hejnum Kallgate utökningsområde där objektsnummer och naturvärdesklassning framgår. 
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Naturvärdesobjekt	

1	Tallskog	

Beskrivning:	Talldominerad	skog	med	inslag	av	enstaka	granar.	Riktigt	gamla	träd	saknas	och	det	finns	vissa	spår	efter	

plockhuggning.	I	delar	av	objektet	är	trädskiktet	relativt	glest	med	en	del	mindre	och	solvarma	gläntor.	I	andra	delar	är	

undervegetation	mycket	tät	med	enbuskar,	idegran,	oxel,	rönn,	brakved	och	skogstry.	Det	finns	enstaka,	företrädelsevis	

stående,	döda	träd.	Genom	objektet	rinner	en	mindre	bäck	som	vid	båda	fältbesöken	var	uttorkad.	En	rödlistad	art,	en	

sjungande	gulsparv	VU,	noterades	inom	objektet.	De	naturvårdsarter	som	observerats	här	är	tvåblad,	sankt	pers	nycklar,	

blåsippa,	tätört,	fjälltätört,	ormbär,	kärrlilja,	brudsporre	och	blåsippa.	Sedan	tidigare	finns	dessutom	en	observation	av	en	

spelande	pärluggla.	

Natura	2000-naturtyp:	-	

Naturvärdesklass:	3	Påtagligt	naturvärde		

Motivering:	Ett	flertal	naturvårdsarter	och	en	rödlistad	art	ger	ett	visst	artvärde.	Förekomst	av	solvarma	gläntor	och	enstaka	

död	leder	till	ett	visst	biotopvärde.	

2	Tallskog	

Beskrivning:	Äldre	tallskog	med	enstaka	granar	och	tämligen	god	tillgång	på	död	ved.	Mosaikartad	struktur	med	ett	flertal	

öppnare	partier	och	gläntor.	Undervegetationen	består	huvudsakligen	av	enar.	I	de	öppnare	partierna	dominerar	blåtåtel	

vegetationen	men	det	finns	också	inslag	av	mer	artrik	flora.	Naturvårdarter	som	hittades	är	sankt	pers	nycklar,	tvåblad,	

blåsippa,	klöverärt,	svinrot,	blodtopp	och	gammelgranslav.	Rödlistade	arter	som	observerades	inom	objektet	är	majviva	NT,	

gotlandssnok	NT,	svävdagsvärmare	NT	och	kungsfågel	VU.	

Natura	2000-naturtyp:	Taiga	9010	

Naturvärdesklass:	2	Högt	naturvärde		

Motivering:	Flera	naturvårdsarter	och	enstaka	rödlistade	arter	ger	ett	påtagligt	artvärde.		Förekomst	av	hotad	Natura	2000-

naturtyp	och	strukturer	som	luckighet,	gamla	träd	och	död	ved	ger	ett	högt	biotopvärde.	

3	Rikkärr	

Beskrivning:	Mindre	rikkärr	omgivet	av	gles	tallskog.	Enstaka	spridda	enbuskar	och	tallar	även	i	den	öppna	ytan.	Tydliga	spår	

efter	skogsbrand	med	bland	annat	många	döda	träd.	Tuvig	mark	och	solbelysta	men	svagt	definierade	bryn	skapar	

förutsättningar	för	ett	rikt	djur	och	växtliv.	Bland	naturvårdsarterna	kan	nämnas	ängsvädd,	rosettjungfrulin,	prydlig	

pärlemorfjäril,	nattviol,	brunmossor	och	mindre	märgborre.	Rödlistade	arter	som	påträffats	är	majviva	NT,	jungfrulinfly	NT,	

väddnätfjäril	VU	och	honungsblomster	VU.	

Natura	2000-naturtyp:	Rikkärr	7230	

Naturvärdesklass:	1	Högsta	naturvärde	

Motivering:	Ett	stort	antal	naturvårdsarter	och	flera	rödlistade	arter,	varav	två	hotade,	ger	ett	högt	artvärde.	Strukturer	som	

tuvighet,	död	ved	och	spår	av	skogsbrand	ger	ett	högt	biotopvärde.	

4	Brandpåverkad	tallskog	

Beskrivning:	Öppen	och	mosaikartad	tallskog	med	stora	mängder	döda	och	skadade	träd	efter	en	skogsbrand	2010.	Både	

stående	och	liggande	död	ved	finns	i	stor	omfattning	och	mycket	av	denna	är	solbelyst.	Inslag	av	en	del	gamla	granar	och	

undervegetation	med	enstaka	enar.	Området	avgränsas	i	norr	och	öster	av	en	brandgata.	Under	fältbesöket	hittades	bland	
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annat	naturvårdsarterna	johannesnycklar,	tvåblad,	sankt	pers	nycklar,	kattfot	och	mindre	märgborre.	Rödlistade	arter	som	

hittades	är	majviva	NT,	backtimjan	NT	och	kötticka	NT.	Sedan	tidigare	finns	rapporter	på	artportalen	om	ett	mycket	stort	antal	

rödlistade	skalbaggar	som	är	knutna	till	död	ved	och	brandskadade	träd.	

Natura	2000-naturtyp:	Taiga	9010	

Naturvärdesklass:	1	Högsta	naturvärde		

Motivering:	Ett	flertal	naturvårdsarter	och	ett	stort	antal	rödlistade	arter	ger	ett	högt	artvärde.	Förekomst	av	stora	mängder	

döda	och	brandskadade	träd	i	kombination	med	ett	mosaikartat	landskap	bidrar	till	biotopvärdet.	Trots	förekomst	av	

brandgata	och	avsaknad	av	riktigt	gamla	träd	så	bedöms	biotopvärdet	som	högt.	

5	Rikkärr	

Beskrivning:	Ett	stort	sammanhängande	rikkärrsområde	med	spridda	träd	och	mindre	skogsdungar.	Vegetationen	domineras	

av	axag,	knappag,	olika	starrar	och	blåtåtel.	Bottenskiktet	domineras	av	brunmossor	av	olika	arter.	Genom	området	rinner	en	

bäck	i	nord-sydlig	riktning.	Många	av	träden	som	finns	inom	objektet	bedöms	vara	mycket	gamla	och	det	finns	även	en	del	

döda	träd.	Förekomsten	av	spridda	träd	bidrar	till	objektets	heterogenitet	och	skapar	ett	gynnsamt	mikroklimat.	Ett	äldre	

dike	finns	i	objektets	södra	del	och	ger	troligtvis	en	negativ	hydrologisk	påverkan.	Även	spår	av	en	gammal	körväg	finns.	

Bland	naturvårdsarterna	kan	nämnas	sumpnycklar,	johannesnycklar,	flugblomster,	kärrknipprot,	purpurknipprot,	tvåblad,	

tätört,	fjälltätört,	krissla,	dvärgviol	och	ängsvädd.	Rödlistade	arter	som	påträffats	är	majviva	NT	och	krisslesorgmott	NT.	

Natura	2000-naturtyp:	Rikkärr	7230	

Naturvärdesklass:	2	Högt	naturvärde		

Motivering:	Ett	flertal	naturvårdsarter	och	ett	par	rödlistad	arter	ger	ett	påtagligt	artvärde.	Ett	stort	sammanhängande	

rikkärr	med	viktiga	strukturer	som	tuvighet,	förekomst	av	död	ved	och	riktigt	gamla	träd,	solbelysta	bryn	och	gradienter	

mellan	fuktigare	och	torrare	partier	ger	ett	högt	biotopvärde.	Förekomst	av	dike	sänker	biotopvärdet	till	påtagligt.	

6	Tallskog	

Beskrivning:	Ett	mindre	område	med	talldominerad	skog	i	anslutning	till	rikkärr	och	produktionsskog.	Viss	luckighet	och	

gruppställda	träd	skapar	varma	gläntor	och	bryn.	Gamla	träd	saknas	i	stor	utsträckning	och	det	finns	spår	av	äldre	

avverkningar.	Inslag	av	enstaka	granar	och	oxlar.	Relativt	gles	undervegetation	med	enbuskar,	brakved	och	rönn.	Några	

naturvårdsarter	som	hittades	är	blåsippa,	sankt	pers	nycklar,	tvåblad	och	bergskrabba.	

Natura	2000-naturtyp:	-	

Naturvärdesklass:	3	Påtagligt	naturvärde		

Motivering:	Förekomst	av	en	handfull	naturvårdsarter	ger	ett	visst	artvärde.	Luckighet	och	gruppställda	träd	skapar	

strukturer	som	ger	ett	visst	biotopvärde.	

7	Tallskog	

Beskrivning:	En	relativt	tät	talldominerad	skog	med	inslag	av	gran	och	idegran.	Framför	allt	i	de	norra	delarna	av	objektet	

finns	inslag	av	riktigt	gamla	tallar	med	pansarbark.	Marken	är	i	stora	delar	blöt	och	tuvig	och	undervegetationen	är	bitvis	

mycket	tät.	Död	ved	finns	i	viss	utsträckning.	Enstaka	öppna	gläntor	finns	och	solvarma	bryn	mot	angränsande	rikkärr.	

Antalet	påträffade	naturvårdsarter	är	ganska	lågt	men	sannolikt	finns	här	en	rik	svampflora.	De	naturvårdsarter	som	

påträffades	är	gammelgranslav,	kattfotslav,	granbarkgnagare,	tvåblad	och	blåsippa.	

Natura	2000-naturtyp:	-	

Naturvärdesklass:	3	Påtagligt	naturvärde		
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Motivering:	Förekomsten	av	ett	antal	naturvårdsarter	ger	ett	visst	artvärde.	Biotopvärdena	är	knutna	till	förekomst	av	gamla	

tallar,	död	ved,	solbelysta	bryn,	tuvighet	och	hög	markfuktighet	vilket	ger	ett	visst	biotopvärde.	

8	Tallskog	

Beskrivning:	En	i	stora	delar	mycket	tät	tallskog	med	inslag	av	äldre	granar	och	enstaka	ekar.	Undervegetationen	är	också	

mycket	tät	och	domineras	av	idegran,	enar	och	rönn.	Fläckvis	gott	om	död	ved	med	flera	naturvärden	knutna	till	sig.	Gamla	

träd	förekommer	bitvis	men	det	finns	spår	efter	äldre	plockhuggning	och	riktigt	gamla	träd	saknas	i	naturlig	omfattning.	

Objektet	gränsar	mot	öppnare	områden	och	här	bidrar	de	solbelysta	brynen	till	biotopvärdet.	Bland	naturvårdsarterna	kan	

nämnas	tvåblad,	sankt	pers	nycklar,	blåsippa,	kattfotslav,	gammelgranslav,	knölticka	och	mindre	märborre.	Rödlistade	arter	

som	påträffades	är	reliktbock	NT,	backsmörblomma	NT,	kungsfågel	VU,	kötticka	NT	och	kristallticka	VU.	Här	kan	särskilt	nämnas	

att	kristallticka	utgör	första	fyndet	för	Gotland.	

Natura	2000-naturtyp:	-	

Naturvärdesklass:	2	Högt	naturvärde		

Motivering:	Förekomst	av	ett	flertal	naturvårdsarter	och	fem	rödlistade	arter	ger	ett	högt	artvärde.	Ett	påtagligt	biotopvärde	

knyts	främst	till	förekomst	av	gamla	tallar	och	granar,	död	ved	och	solbelysta	bryn	mot	omgivande	marker.	

9	Tallskog	

Beskrivning:	Ett	mindre	objekt	med	gles	olikåldrig	tallskog.	Skogen	är	luckig	med	gruppställda	träd	men	riktigt	gamla	träd	

saknas.	Spår	finns	efter	plockhuggning.	Enstaka	inslag	av	gran,	oxel	och	ek.	Undervegetation	av	företrädelsevis	enar	och	

rönn.	Solbelysta	bryn	mot	omgivande	objekt.	Naturvårdsarter	som	finns	i	objektet	är	tvåblad,	sankt	pers	nycklar,	

flugblomster	och	blåsippa.	

Natura	2000-naturtyp:	-	

Naturvärdesklass:	3	Påtagligt	naturvärde		

Motivering:	Ett	flertal	naturvårdsarter	ger	ett	visst	artvärde.	Förekomst	av	luckor,	gruppställda	träd	och	solbelysta	bryn	ger	

ett	visst	biotopvärde.	

10	Tallskog	

Beskrivning:	Ganska	gles	talldominerad	skog	med	inslag	av	ek,	gran,	oxel	och	idegran.	Bitvis	tät	undervegetation	med	

enbuskar.	Ett	par	senvuxna	ekar	finns	i	objektet	med	flera	naturvärden	knutna	till	sig.	Diffus	övergång	mot	omgivande	

kalkfuktäng.	Luckighet,	enstaka	död	ved	och	solbelysta	bryn	mot	omgivande	mark	bidrar	till	biotopvärdet.	Naturvårdsarter	

som	påträffats	är	blåsippa,	tvåblad,	havstulpanlav	och	gammelgranslav.	

Natura	2000-naturtyp:	-	

Naturvärdesklass:	3	Påtagligt	naturvärde		

Motivering:	Förekomst	att	flera	naturvårdsarter	ger	ett	visst	artvärde.	Strukturer	som	luckighet,	solbelysta	bryn,	enstaka	

äldre	senvuxna	träd	och	död	ved	ger	ett	visst	biotopvärde.	

11	Rikkärr	

Beskrivning:	Stort	mosaikartat	rikkärr	med	inslag	av	spridda	träd	och	mindre	dungar.	Solvarma	och	väldefinierade	bryn	mot	

omgivande	skog.	Markvegetationen	domineras	av	starrar	och	ängsvädd.	Fläckvis	är	marken	helt	blottad	med	kalkjord.	

Objektet	hålls	öppet	genom	torkstress	och	frostsprängningar	under	vintern.	Bitvis	är	vegetationen	av	alvar-karaktär	och	

gränsdragningen	mot	omgivande	objekt	är	diffus.	I	kanterna	är	marken	mer	tuvig.	Ett	sort	antal	naturvårdarter	finns,	bland	

annat	flugblomster,	sankt	pers	nycklar,	tvåblad,	nattviol,	ängsnycklar,	kärrknipprot,	klöverärt,	alvargräslök,	svinrot,	
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blodtopp,	tätört,	blåsippa,	skogsvisslare,	smultronvisslare,	prydlig	pärlemorfjäril	och	gräsgrön	guldbagge.	Rödlistade	arter	

som	påträffats	är	majviva	NT,	honungsblomster	VU,	väddnätfjäril	VU	och	jungfrulinfly	NT.	

Natura	2000-naturtyp:	Rikkärr	

Naturvärdesklass:	1	Högsta	naturvärde		

Motivering:	Ett	mycket	stort	antal	naturvårdsarter	och	flera	rödlistade	arter	ger	ett	högt	artvärde.	Väddnätfjäril	finns	i	en	

livskraftig	population	inom	objektet.	Ett	högt	biotopvärde	knyts	främst	till	mosaikartad	miljö,	blottad	kalklera,	tuvighet,	

solbelysta	bryn	samt	inslag	av	äldre	träd.	

Bojsvätar (både utökningsområde och Natura 2000-område) 

Naturvärdesobjekt	

12	Rikkärr	

Beskrivning:	Rikkärr	på	tuvig	mark	som	domineras	av	knappag,	axag	och	blåtåtel.	Rikligt	med	brunmossor	i	bottenskiktet.	

Tämligen	artrik	vegetation	med	bland	annat	ängsvädd,	svinrot,	majviva	NT,	blodtopp,	tätört	och	brudsporre.	I	objektet	finns	

spridda	senvuxna	tallar	och	solvarma	bryn	mot	omgivande	skog	skapar	ett	gynnsamt	mikroklimat.	Genom	objektet	går	djupa	

körspår	från	en	skogsmaskin	i	öst-västlig	riktning	vilket	sannolikt	påverkar	hydrologin	i	närområdet.	

Natura	2000-naturtyp:	Rikkärr	7230	

Naturvärdesklass:	3	Påtagligt	naturvärde		

Motivering:	Förekomst	av	ett	flertal	naturvårdsarter	och	en	rödlistad	art	ger	ett	visst	artvärde.	Påtagligt	biotopvärde	knutet	

till	Natura	2000-biotop	med	spridda	senvuxna	tallar	och	bryn	som	skapar	en	gradient	mot	omgivande	skog.	

13	Tallskog	

Beskrivning:	Mosaikartat	objekt	som	till	större	delen	består	av	tallskog	med	inslag	av	björk,	oxel	och	enstaka	granar.	Skogen	

är	tämligen	tät	och	saknar	äldre	träd.	Enstaka	döda	träd	förekommer.	Undervegetationen	är	bitvis	mycket	tät	och	domineras	

av	enbuskar	och	idegran.	Utöver	detta	finns	mindre	gläntor	med	tuvig	rikkärrsvegetation	vilket	ökar	mångfalden	i	objektet.	

Naturvårdsarter	som	förekommer	är	ängsnycklar,	tvåblad,	sankt	pers	nycklar,	blodtopp,	ängsvädd,	knappag	och	blåsippa.	

Djupa	körspår	efter	skogsmaskin	går	genom	objektet	och	vilket	påverkar	hydrologin	i	närområdet.	Här	har	även	skog	

avverkats	längs	körvägen.	

Natura	2000-naturtyp:	-	

Naturvärdesklass:	3	Påtagligt	naturvärde		

Motivering:	Förekomst	av	ett	flertal	naturvårdsarter	ger	ett	visst	artvärde.	Biotopkvaliteterna	är	huvudsakligen	knutna	till	de	

mer	öppna	partierna	och	ger	ett	visst	biotopvärde.	

14	Tallskog	

Beskrivning:	Mosaikartat	objekt	med	företrädesvis	yngre	tallskog	men	även	delar	med	äldre	träd	förekommer.	Död	ved	finns	

i	mindre	omfattning.	Inslag	av	öppna	partier	med	tuvig	rikkärrsvegetation	och	brunmossor.	Objektet	gränsar	i	väster	mot	ett	

kalhygge.	Även	genom	detta	objekt	finns	spår	efter	en	skogsmaskin	vilket	påverkar	hydrologin	i	närområdet.	Förekommande	

naturvårdsarter	är	tvåblad,	brudsporre,	ängsvädd,	tätört,	knappag	och	blåsippa.	

Natura	2000-naturtyp:	-	
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Naturvärdesklass:	3	Påtagligt	naturvärde		

Motivering:	Förekomst	av	ett	flertal	naturvårdsarter	ger	ett	visst	artvärde.	Omväxlande	slutna	och	öppna	partier	skapar	

förutsättningar	för	en	större	mångfald.	Öppna	partier	med	tuvighet	och	glesa	äldre	träd	bidrar	till	ett	visst	biotopvärde.	

	

Karta över Bojsvätar där objektsnummer och naturvärdesklassning framgår. 
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15	Tallskog	

Beskrivning:	Tät	tallskog	med	enstaka	mindre	luckor.	Tät	undervegetation	med	björk,	oxel,	rönn	och	enbuskar.	Naturliga	

bryn	med	tuvig	markvegetation	mot	det	omgivande	rikkärret	skapar	strukturer	i	objektet.	Förekommande	naturvårdsarter	

är	ängsnycklar,	tvåblad,	blåsippa	och	ängsvädd.	

Natura	2000-naturtyp:	-	

Naturvärdesklass:	3	Påtagligt	naturvärde		

Motivering:	Förekomst	av	ett	antal	naturvårdsarter	ger	ett	visst	artvärde.	Bryn	mot	omgivande	rikkärr	bidrar	till	ett	visst	

biotopvärde.	

16	Tallskog	

Beskrivning:	Tallskog	med	gott	om	äldre	träd.	Riktigt	gamla	träd	saknas	dock.	Död	ved	förekommer	tämligen	allmänt	av	både	

grova	och	klena	dimensioner.	Inslag	av	gran,	ek,	björk	och	oxel.	Undervegetation	av	bland	annat	brakved,	rönn	och	enbuskar.	

Marken	är	tuvig	och	fuktig	och	enstaka	mindre	gläntor	finns.	Genom	objektet	går	ett	stängel	i	öst-västlig	riktning	längs	

gränsen	för	det	befintliga	Natura	2000-omådet.	Söder	om	detta	staket	betas	marken	och	undervegetationen	är	därmed	

betydligt	lägre.	Skogen	övergår	diffust	i	rikkärr.	Brynen	är	breda.	Förekommande	naturvårdsarter	är	majviva	NT,	ängsvädd,	

svinrot,	knappag,	axag,	blodtopp,	blåsippa,	tvåblad	och	sankt	pers	nycklar.	

Natura	2000-naturtyp:	Taiga	9010	

Naturvärdesklass:	2	Högt	naturvärde		

Motivering:	Ett	flertal	naturvårdsarter	och	en	rödlistad	art	ger	ett	visst	artvärde.	Gammal	skog	med	tämligen	gott	om	död	ved	

och	förekomst	av	hotad	Natura	2000-naturtyp	ger	ett	högt	biotopvärde.	

17	Rikkärr	

Beskrivning:	Stort	sammanhängande	rikkärr	med	spridda	gamla	tallar	och	glesa	dungar.	Även	döda	stående	träd	finns	i	stora	

delar	av	objektet.	Ett	par	mindre	bäckar	genomkorsar	området	och	bidrar	till	en	gradient	mellan	fuktigare	och	torrare	

partier.	I	öster	gränsar	objektet	mot	ett	agkärr	och	i	övriga	delar	mot	skogsbevuxen	mark.	Gränserna	mot	omgivande	mark	

är	tämligen	diffusa.	I	söder	gränsar	objektet	mot	ett	mindre	körspår	och	även	inom	objektet	finns	äldre	körspår.	Området	är	i	

stora	delar	dominerat	av	axag	och	knappag	men	här	finns	även	partier	med	glesare	vegetation	och	små	ytor	med	blottad	

kalkjord.	Artrikedomen	bedöms	som	mycket	hög	och	bland	påträffade	naturvårdarter	finns	ängsnycklar,	flugblomster,	

brudsporre,	blodtopp,	klöverärt,	tätört,	alvargräslök	och	ängsvädd.	Rödlistade	arter	är	majviva	NT	och	ängsstarr	NT.	

Natura	2000-naturtyp:	Rikkärr	7230	

Naturvärdesklass:	1	Högsta	naturvärde		

Motivering:	Förekomst	av	ett	stort	antal	naturvårdsarter	och	ett	par	rödlistade	arter	ger	ett	högt	artvärde.	Ett	högt	

biotopvärde	knutet	till	flera	värdefulla	strukturer,	stor	areal	och	lång	kontinuitet.	Förekomst	av	gamla	senvuxna	tallar	och	

döda	träd	skapar	förutsättningar	för	många	hotade	arter.	

18	Tallskog	

Beskrivning:	Relativt	tät	tallskog	med	enstaka	granar.	Riktigt	gamla	träd	saknas.	En	del	död	ved	finns	men	företrädesvis	klen	

sådan.	Tydliga	spår	av	pågående	bete.	Markvegetationen	är	fuktig	och	tuvig.	Tät	undervegetation	med	bland	annat	en,	

idegran,	björk,	salix,	oxel	och	ek.	Enstaka	öppnare	gläntor	finns	i	kanterna	mot	omgivande	mark.	Naturvårdsarter	som	finns	

är	tvåblad,	sankt	pers	nycklar,	blåsippa	och	majviva	NT.	

Natura	2000-naturtyp:	-	
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Naturvärdesklass:	3	Påtagligt	naturvärde		

Motivering:	Enstaka	naturvårdsarter	och	en	rödlistad	art	ger	ett	visst	artvärde.	Strukturer	som	tuvighet	och	öppna	solbelysta	

partier	mot	omgivande	mark	ger	ett	påtagligt	biotopvärde.	

19	Agkärr	

Beskrivning:	Agkärr	med	öppna	vattenytor	och	partier	med	blottad	lera.	Omgivet	av	rikkärr	och	skog	vilket	skapar	lä	och	

värme.	De	öppna	vattenytorna	ger	objektet	en	unik	karaktär	i	landskapet	och	skapar	förutsättningar	för	en	hög	artdiversitet.	

Rödbena	och	enkelbeckasin	förekommer	och	häckar	med	stor	sannolikhet.	Anträffade	naturvårdsarter	är	axag,	majviva	NT,	

och	tätört.	Sedan	tidigare	finns	rapporter	om	väddnätfjäril	VU	och	ett	flertal	arter	trollsländor.	

Natura	2000-naturtyp:	Agkärr	7210	

Naturvärdesklass:	2	Högt	naturvärde		

Motivering:	Enstaka	naturvårdsarter	och	ett	par	rödlistade,	varav	en	hotad	art,	ger	ett	påtagligt	artvärde.	Värdefulla	och	för	

området	unika	strukturer	ger	ett	högt	biotopvärde.	

20	Kalkfuktäng	

Beskrivning:	En	mindre	fuktäng	med	spridda	enbuskar	och	tallar.	Även	enstaka	döda	tallar.	Objektet	är	tydligt	präglat	av	bete	

och	har	partier	av	blottad	kalk	omväxlat	med	tuvig	markvegetation.	Välutvecklade	bryn	mot	omgivande	skog	skapar	lä	och	

värme.	Rödlistade	arter	som	påträffats	är	väddnätfjäril	VU,	jungfrulinsfly	NT	och	majviva	NT.	Bland	naturvårdsarterna	kan	

nämnas	tvåblad,	flugblomster,	ängsnycklar,	nattviol,	johannesnycklar,	klöverärt,	ängsvädd	och	knagglestarr.	

Natura	2000-naturtyp:	Fuktängar	6410	

Naturvärdesklass:	1	Högsta	naturvärde		

Motivering:	Rik	förekomst	av	naturvårdsarter	och	ett	flertal	rödlistade	arter	ger	ett	högt	artvärde.	Högt	biotopvärde	som	är	

knutet	till	fuktängsvegetation,	blottad	kalkbleke	och	solbelysta	bryn.	

21	Rikkärr	

Beskrivning:	Mycket	stort	sammanhängande	rikkärr	med	stor	diversitet	och	ett	flertal	värdefulla	strukturer.	I	delar	av	

objektet	finns	spridda	tallar,	flera	av	dessa	mycket	gamla,	och	även	gott	om	döda	tallar.	Mindre	dungar	med	träd	och	

enbuskar	förekommer	i	objektets	västra	delar.	Stora	delar	domineras	av	axag	och	knappag	samt	brunmossor	av	olika	arter.	

Här	finns	även	partier	med	glesare	vegetation	och	fläckar	med	blottad	kalkbleke.	En	naturligt	meandrande	bäck	rinner	i	

nord-sydlig	riktning	och	skapar	en	gradient	mellan	blöta	och	torrare	partier.	Ett	flertal	av	brynen	mot	omgivande	skog	är	

mycket	väldefinierade	och	skapar	ett	gynnsamt	klimat	för	ett	stort	antal	arter.	Stora	delar	av	objektet	betas.	Rödlistade	arter	

som	har	anträffats	är	väddnätfjäril	VU,	jungfrulinfly	NT,	mindre	mårfältmätare	NT,	svävdagsvärmare	NT,	majviva	NT,	

honungsblomster	VU,	ängsstarr	NT	och	gotlandssnok	NT.	Bland	övriga	naturvårdsarter	kan	nämnas	ängsnycklar,	sumpnycklar,	

flugblomster,	nattviol,	ängsvädd,	tätört,	hagtornsfjäril,	blodtopp,	krissla,	alvargräslök	och	åkergroda.	

Natura	2000-naturtyp:	Rikkärr	7230	

Naturvärdesklass:	1	Högsta	naturvärde		

Motivering:	Ett	stort	antal	naturvårdsarter	och	ett	stort	antal	rödlistade	arter	ger	ett	högt	artvärde.	Biotopvärdet	är	högt	och	

knutet	till	lång	kontinuitet,	solbelysta	bryn,	gamla	träd	och	ett	stort	mångformigt	område.	

22	Kalkfuktäng	

Beskrivning:	Kalkfuktäng	med	tydlig	påverkan	av	bete.	Spridda	gruppställda	träd	och	enbuskar.	Det	finns	bara	ett	fåtal	riktigt	
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gamla	träd	och	andelen	död	ved	är	tämligen	låg.	Särskilt	värda	att	nämna	är	ett	antal	senvuxna	ekar	och	bland	dem	en	

mycket	gammal	ihålig	gammelek	med	mulm	och	rik	lavflora.	Objektet	övergår	gradvis	och	diffust	mot	omgivande	rikkärr.	De	

rödlistade	arter	som	är	funna	är	gul	dropplav	NT,	majviva	NT	och	ljus	solvända	NT.	Naturvårdsarter	att	nämna	är	kärrlilja,	

ärtstarr,	knagglestarr,	tvåblad,	rosettjungfrulin,	brudsporre,	tätört,	svinrot	och	slät	lönnlav.	

Natura	2000-naturtyp:	Fuktängar	6410	

Naturvärdesklass:	2	Högt	naturvärde		

Motivering:	Ett	påtagligt	artvärde	knutet	till	ett	stort	antal	naturvårdsarter	och	ett	mindre	antal	rödlistade	arter.	Högt	

naturvärde	knutet	till	hotad	Natura	2000-naturtyp,	öppna	artrika	miljöer	och	enstaka	riktigt	gamla	träd.	

23	Rikkärr	

Beskrivning:	Tuvigt	rikkärr	med	kraftig	dominans	av	axag,	knappag	och	blåtåtel.	Mindre	områden	med	ag	finns	också	inom	

objektet.	Enstaka	senvuxna	myrtallar.	Vissa	tendenser	till	igenväxning	kan	skönjas,	möjligen	beror	den	på	det	stora	dike	som	

finns	ett	par	hundra	meter	österut.	Två	rödlistade	arter,	majviva	NT	och	jungfrulinfly	NT,	har	påträffats.	Bland	övriga	

naturvårdsarter	kan	svinrot,	blodtopp	och	ängsvädd	nämnas.	

Natura	2000-naturtyp:	Rikkärr	7230	

Naturvärdesklass:	3	Påtagligt	naturvärde		

Motivering:	Två	rödlistade	arter	och	ett	fåtal	naturvårdsarter	ger	ett	visst	artvärde.	Solbelysta	bryn	och	spridda	senvuxna	

tallar	bidrar	till	biotopvärdet.	Viss	igenväxning	drar	ner	biotopvärdet	till	visst.	

24	Agkärr	

Beskrivning:	Stort	sammanhängande	agkärr	med	skarp	avgränsning	mot	omgivande	objekt.	Enstaka	senvuxna	tallar	och	

enbuskar	i	objektets	södra	del.	Ett	stort	dike	finns	i	direkt	anslutning	åt	öster	och	har	med	all	sannolikhet	en	kraftig	

hydrologisk	påverkan.	I	kantzonen	mot	omgivande	rikkärr	finns	naturvårdsarter	som	tätört,	ängsvädd	och	blodtopp.	

Natura	2000-naturtyp:	Agkärr	7210	

Naturvärdesklass:	3	Påtagligt	naturvärde		

Motivering:	Förekomst	av	enstaka	naturvårdsarter	ger	ett	visst	artvärde.	Ett	välutvecklat	agkärr	med	spridda	senvuxna	träd	

ger,	trots	hydrologisk	påverkan,	ett	visst	biotopvärde.	

25	Rikkärr	

Beskrivning:	Ett	stort	och	mångformigt	objekt	med	stora	partier	av	blottad	kalklera.	Enstaka	gamla	och	senvuxna	granar	och	

tallar	och	även	enstaka	döda	träd.	Bland	kärlväxterna	dominerar	axag	och	knappag	men	det	finns	också	partier	med	artrik	

vegetation.	Terrängen	var	vid	fältbesöket	mycket	torr	och	det	var	svårt	att	säkert	avgöra	hur	mycket	som	beror	på	den	

långvariga	torkan	och	hur	stor	inverkan	det	intilliggande	diket	har.	Bedömningen	är	dock	att	diket	har	en	kraftig	negativ	

inverkan.	Torkan	gjorde	också	vegetationen	svårinventerad	men	de	naturvårdsarter	som	hittades	var	blodtopp,	krissla,	

ängsnycklar,	kalklungmossa,	tätört,	knagglestarr,	alvargräslök	och	brunmossor	av	olika	arter.	Majviva	NT	var	den	enda	

rödlistade	arten	som	hittades.	

Natura	2000-naturtyp:	Rikkärr	7230	

Naturvärdesklass:	3	Påtagligt	naturvärde		

Motivering:	Ett	flertal	naturvårdsarter	och	en	rödlistad	art	ger	ett	visst	artvärde.	Förekomst	av	strukturer	som	blottad	kalk,	

senvuxna	träd	och	enstaka	död	ved	bidrar	till	biotopvärdet.	Diket	som	finns	i	anslutning	drar	ner	biotopvärdet	till	påtagligt.	
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26	Igenväxande	åkermark	

Beskrivning:	Gammal	långsamt	igenväxande	åkermark.	Spår	finns	efter	gamla	diken	och	objektet	gränsar	mot	ett	stort	dike	i	

öster.	Vegetationen	domineras	av	blåtåtel	och	igenväxningen	kan	ses	som	förekomst	av	unga	björkar	och	vide-arter.	Två	

rödlistade	arter	hittades	inom	objektet,	majviva	NT	och	väddnätfjäril	VU.	Bland	naturvårdsarterna	kan	nattviol,	flugblomster,	

ängsnycklar,	blodtopp	och	krissla	nämnas.	

Natura	2000-naturtyp:	-	

Naturvärdesklass:	3	Påtagligt	naturvärde		

Motivering:	Två	rödlistade	arter,	varav	väddnätfjäril	är	hotad,	samt	ett	flertal	naturvårdsarter	ger	ett	påtagligt	artvärde.	

Trots	stor	hydrologisk	påverkan	och	rester	av	gamla	diken	bedöms	biotopvärdet	som	visst.	Solbelysta	bryn	mot	omgivande	

skog	och	kantzoner	mot	intilliggande	rikkärr	bidrar	till	detta.	Inom	objektet	finns	dessutom	ett	flertal	döda	enbuskar	som	

bidrar	till	biotopvärdet.	
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