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Sammanfattning
Cementa AB planerar för fortsatt täktverksamhet vid befintlig täkt på File hajdar. I samband med 

tillståndsansökan för utökningen har bolaget tagit fram ett förslag till ekologisk kompensation för den 

skada som uppstår.

Målsättningen är att så långt möjligt gottgöra den skada som Cementas planerade verksamhet medför 

på naturmiljö och biologisk mångfald. 

En kompensationsutredning har gjorts för att utreda möjligheten att genom naturvårdsåtgärder till-

skapa motsvarande värden på andra platser. Ett stort antal platser med liknande förutsättningar som 

det område där verksamhet planeras har besökts och fyra geografiska områden med förbättringspo-

tential har sållats fram. 

Av alla de aspekter som bidrar till naturvärdet i det område som kommer att tas i anspråk är det dock 

inte alla som går att kompensera för. I skogsmiljöer är det möjligt att genom riktade åtgärder öka 

mängden naturskogsstrukturer i skog där detta är en bristvara. Det är också möjligt att öka ljusinsläpp 

och mängden gläntor och att stärka nipsippans förekomst. I öppen mark är det möjligt att genom rik-

tade åtgärder öka mängden öppen mark med alvarvegetation där detta är en bristvara och även att öka 

blomrikedomen. Det är också möjligt att etablera ett vindskyddande träd- och buskskikt där sådant 

saknas. Därför har kompensationsåtgärderna i denna plan fokuserats till dessa aspekter. 

Aspekter som lång kontinuitet, förekomst av riktigt gamla träd, förekomst av gamla grankloner är 

sådant som inte går att tillskapa inom en överblickbar tidshorisont. Ytlig märgelbleke och vittringsgrus, 

naturlig torkstress och froströrelser och den speciella hydrologin som finns på märgelalvar är svårt 

eller omöjligt att tillskapa. Med dagens kunskapsläge är det inte heller möjligt att göra åtgärder för att 

kompensera för bortfallet av de många sällsynta mykorrhiza-svamparna. Därför föreslås inga åtgärder 

för att kompensera förlusten av dessa aspekter.

Ekologisk kompensation

Genom ekologisk kompensation, kan den som kommer att skada naturmiljöer som utgör allmänna resurser, 

såsom arter, naturtyper, ekosystemfunktioner och upplevelsevärden, gottgöra detta genom att tillföra nya 

värden med ambitionen att det inte ska kvarstå någon nettoförlust (SOU 2013:68). Ekologisk kompensation 

utförs först efter det att all rimlig hänsyn har tagits för att undvika och minimera skada. Nyttjandet av ekologisk 

kompensation ökar runt om i världen och kvantitativa metoder för värdering av naturvärden utvecklas hela 

tiden. 
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Utredningen har gjorts enligt metodik som rekommenderas av Business and Biodiversity Offsets Pro-

gram. Stor vikt har lagts vid att resultatet av åtgärderna ska vara mätbart och att kompensationsvär-

det ska kunna jämföras med skadevärdet. Ett detaljerat förarbete har gjorts där ett antal variabler har 

mätts i både det område som kommer att tas i anspråk och i de föreslagna kompensationsområdena. 

Detta för att objektivt kunna  följa upp resultatet av åtgärderna. 

Utredningen lägger fast en tydlig inriktning avseende vilka åtgärder som ska vidtas och storleken på 

kompensation. I ett senare skede kommer en mer detaljerad genomförande- och förvaltningsplan tas 

fram.
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Inledning

Bakgrund
Cementa AB planerar för fortsatt kalkstensbrytning vid befintlig täkt på File hajdar. I samband med 

tillståndsansökan för utökningen har bolaget tagit fram ett förslag till ekologisk kompensation för den 

skada på naturmiljöer och biologisk mångfald som uppstår. 

För detaljerade beskrivningar av verksamheten, dess lokalisering, historia, påverkan och pågående 

prövning hänvisas till MKB för den planerade utökningen.

Vid samråd med kommun och länsstyrelse hösten 2016 informerade bolaget om att en plan för ekolo-

gisk kompensation kommer tas fram. Bolaget åtar sig således att vidta åtgärder i enlighet med 16 kap 

9§ punkt 3 miljöbalken för att kompensera det ianspråktagande av värdefulla naturtyper och arter som 

verksamheten medför. 

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

kring koncernens täkter. Cementa AB har under lång tid upprätthållit en hög ambitionsnivå vad gäller 

verksamhetens samexistens med platsens höga naturvärde och biologiska mångfald. Engagemanget 

i mer än 10 års forskning, kunskapsuppbyggnad och praktiska försök kring nipsippans ekologi visar 

Cementas ambitionsnivå.

Syfte
Syftet med denna utredning är att redovisa hur Cementa, så långt möjligt, ska kunna kompensera den 

skada som den planerade verksamheten vid File hajdar kommer medföra på naturmiljö och biologisk 

mångfald. 

Avgränsning
Kompensationsplanen är begränsad till att omfatta naturmiljö och biologisk mångfald. Andra allmänna 

intressen, t ex naturen som plats för rekreation, dricksvattnet som resurs och andra ekosystemtjänster 

omfattas inte av denna plan..
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Metodik

I detta kapitel beskrivs hur kompensationsutredningen har gjorts. Här redovisas bland annat 

vilka principer som varit vägledande vid val av åtgärder och områden och hur skadevärde och 

kompensationsvärde har beräknats.

Tillvägagångssätt
När arbetet med denna plan för ekologisk kompensation påbörjades hade redan omfattande inven-

teringar av det planerade verksamhetsområdet och ett större referensområde utförts. Inventeringarna 

omfattade naturtypskartering, naturvärdesinventering och inventering av fridlysta arter, rödlistade arter 

och andra naturvårdsintressanta arter. Resultaten finns beskrivna i rapporten Biologisk mångfald och 

naturvärde på Filehajdar - ett kunskapsunderlag inför fortsatt kalkbrytning. Därmed fanns ett gediget 

kunskapsunderlag om den naturmiljö och biologiska mångfald som skulle komma att påverkas av den 

utökade kalkbrytningen. 

Under 2016 gjordes en första översyn av möjliga kompensationsområden och åtgärder. Bland annat be-

söktes alla Cementas fastigheter på norra Gotland för att bedöma huruvida områdena lämpade sig för 

kompensationsåtgärder. Flera av fastigheterna visade sig ha naturmiljöer liknande dem på File hajdar 

och i några av områdena fanns förbättringspotential. Under 2017 besöktes ytterligare områden, både 

bolagets egna fastigheter och annan mark, främst på File hajdar.

Vid framtagandet av detta förslag till ekologisk kompensation har både kvantitativa beräkningsmeto-

der och kvalitativa bedömningar använts.

Under 2017 gjordes mer detaljerade studier av påverkansområdet, ett par referensområden samt po-

tentiella kompensationsområden. Detta för att kvantitativt kunna jämföra skada och kompensation. 

Vid formulering av föreslagna kompensationsåtgärder har dialog förts med olika experter inom natur-

vård. Vid formulering av mätbara mål för kompensationen har data från intilliggande referensområden 

med högt naturvärde samt bevarandeplaner för intilliggande Natura 2000-områden varit vägledande.

Ansökningsområde  Geografiskt område som bolagets tillståndsansökan omfattar. Här avses endast 

den del som inte redan omfattas av ett täkttillstånd. Ett 53 ha stort område väs-

ter och norr om befintlig täkt. Ansökningsområdet omfattar dels ett brytområde 

och dels en zon där en del verksamhet associerad till täktverksamheten kommer 

att bedrivas.

Verksamhetsområde  Geografiskt område där bolaget planerar att bedriva verksamhet. Motsvarar i det 

här ärendet ansökningsområdet.

Brytområde  Geografiskt område där bolaget planerar kalkstensbrytning. I det här ärendet ett 

41 ha stort område. 

Påverkansområde  Geografiskt område som kommer att ianspråktas för eller på annats sätt påver-

kas av den planerade verksamheten.
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1 Vid en första översyn av möjliga kompensationsområden besöktes ett stort antal områden på norra Gotland.
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Principer

Generellt

Metodiken för att värdera den ekologiska kompensationen tar sin utgångspunkt i den standard som ta-

gits fram inom BBOP, Business and Biodiversity Offsets Programme. Standarden slår fast tio principer 

med tillhörande kriterier och indikatorer (se faktaruta). Vid utformandet av kompensationsförslag för 

File hajdar har arbetet anpassats till dessa tio principer där det varit möjligt och principerna löper därför 

som en tråd genom kompensationsutredningen.

BBOP:s grundläggande principer

1. Att tillämpa skadelindringshierarkin – att kompensation aktualiseras först om oacceptabla skador uppstår 

eller kvarstår trots att man vidtagit lämpliga åtgärder för att i första hand undvika, i andra hand minimera och 

avhjälpa skada (ibland även benämnd hänsynshierarkin och med begrepp som undvika-mildra-restaurera-

kompensera).

2. Att det finns situationer där kompensation inte är tillämpbart på grund av naturmiljöns känslighet eller 

oersättlighet.

3. Att ekologisk kompensation ska tillämpas i ett landskapssammanhang där kompensationens förväntade 

effekter stödjer en ekosystemansats och tar hänsyn till den biologiska mångfaldens biologiska, sociala och 

kulturella dimensioner.

4. Att ekologisk kompensation ska tillämpas med utgångspunkten att mätbara naturvårdsnyttor ska leda till en 

nettoökning av biologisk mångfald, eller åtminstone till att nettoförluster uteblir.

5. Att ekologisk kompensation ska leda till positiva naturvårdsnyttor utöver det som skulle ha skett om kom-

pensationen hade uteblivit (additionalitet). Kompensationen får inte ske så att skadliga verksamheter flyttas 

och påverkar biologisk mångfald någon annan stans.

6. Att olika intressenter ska ges möjlighet till delaktighet i utformandet av kompensationen.

7. Att kompensationsåtgärder ska utformas så att fördelningen av ansvar, skyldigheter, risker och nyttor sker 

rättvist och balanserat med hänsyn till lagstiftning och tradition. Särskild hänsyn ska tas till ursprungsbefolk-

ningar och lokalsamhällen.

8. Att kompensationens utformning och genomförande ska omfatta ett adaptivt angreppssätt med skötsel, 

uppföljning och utvärdering, med syftet att kompensationens varaktighet ska vara minst lika lång som den 

verksamhet den kompenserar för.

9. Att kompensationens utformning och genomförande samt resultatförmedling ska ske på ett transparent 

sätt.

10. Att kompensationens utformning och genomförande ska ske på vetenskaplig grund, med lämplig hänsyn till 

traditionell kunskap.

Filehajdar NV
Filehajdar O

Vnf D
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Specifikt i den här utredningen 

Målet i den här utredningen har varit att i första hand hitta åtgärder som gynnar och nyskapar de 

aspekter som bidrar till naturvärdet i påverkansområdet, dvs att kompensationen ska vara lika för lika. 

Dock har planen behövt begränsas till att omfatta endast en del av de aspekter som bidrar till naturvär-

det. Detta då en del aspekter inte går att nyskapa eller att det idag inte finns tillräckligt kunskap för att 

utforma träffsäkra åtgärder. 

Kompensation i form av förbättrad skyddsstatus har övervägts men inte bedömts ge tillräcklig additio-

nalitet för att kunna räknas som kompensation.

Vid utformandet av åtgärder har åtgärder som förväntas göra stor nytta för biologisk mångfald priorite-

rats. Åtgärder där det finns en större osäkerhet kring resultatet, t ex för att det saknas tillräcklig erfaren-

het, har valts bort. 

Geografiska områden

Vid valet av geografiska områden där kompensationsåtgärderna ska genomföras har en målsättning 

varit att i första hand stärka naturvärdet på File hajdar, dvs i närheten av påverkansområdet. I andra 

hand har områden med liknande naturmiljöer längre bort från påverkansområdet utretts. Samtliga 

områden som har studerats ligger på norra Gotland. Det är platser där det finns goda förutsättningar 

att förbättra förutsättningarna för biologisk mångfald. 

För att kompensationen ska tillmötesgå kravet på additionalitet har områden där naturskydd och na-

turvårdsåtgärder inte redan är ett fokus prioriterats. Flera områden som redan ingår i naturreservat och 

områden som ligger högt i myndigheternas prioriteringar för skydd eller naturvårdsskötsel har avförts 

från utredningen av det skälet. I en del fall kan kompensationsåtgärder även i skyddade områden ge 

additionalitet förutsatt att det är åtgärder som inte ingår i skötselplanen eller bevarandeplanen för 

området. 

Ytterligare en aspekt vid urvalet har varit möjligheten till långsiktig förvaltning, dvs att det finns goda 

förutsättningar för att få, eller för att bibehålla rådighet över marken.

Skadevärde och kompensationsvärde
För att få en uppfattning om erforderlig omfattning av ekologisk kompensation har påverkansområdet 

och de övervägda kompensationsområdena analyserats med avseende på aspekter som bidrar till 

naturvärdet. Analysen ligger till grund för beräkning av skadevärde och kompensationsvärde.

Inom den BBOP-standard för kompensation som tillämpats inom projektet används begreppet ”ha-

bitat hectares” (hädanefter benämnt habitathektar), ett poängvärde som beror av areal och kvalitet 

hos en naturtyp. Kvaliteten är knuten till de variabler som valts för att på ett robust men förenklat sätt 

beskriva naturvärde. Arealen multipliceras med ett mått på habitatkvalitet för att resultera i en viss 

summa habitathektar. 

Baserat på uppgifter från påverkansområdet kan ett skadevärde mätt som habitathektar beräknas. Ett 

motsvarande kompensationsvärde i habitathektar kan beräknas för övervägda kompensationsområ-

den med de kompensationsåtgärder som planeras. 
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Tillvägagångssättet för beräkning av skade- och kompensationsvärde är i sig inte standardiserat, utan 

kan räknas fram på olika sätt, dock alltid med beräkningsgrunder som knyter an till de ekologiska för-

utsättningarna. Denna kompensationsutredning följer en beräkningsmetod som tidigare använts som 

underlag för beräkningarna av ekologisk kompensation vid LKAB:s gruva i Mertainen. 

För att beräkna skadevärdet och kompensationsvärdet genomförs följande steg:

1. En avgränsning och indelning av påverkansområdet i olika påverkanszoner. Påverkan 

från verksamheten klassificeras som antingen direkt eller diffus. Skillnaden handlar 

snarast om fysisk närhet till verksamheten. Med direkt påverkan åsyftas direkt ian-

språktagande av mark, dvs där natur omförs till annan markanvändning. Med diffus 

påverkan åsyftas indirekta effekter av verksamheten på naturtyper och arter, dvs där 

verksamheten medför ändrade förutsättningar utan att markanvändningen föränd-

ras.

2. En avgränsning och indelning av påverkansområdet i naturtyper, i det här fallet skog 

och öppen mark.

3. Urval av lämpliga mätbara variabler för beskrivning av naturtypernas kvalitet och 

viktning i förhållande till deras generella betydelse för naturtypen (se bilaga 2).

4. Lokalisering och inventering av referensområden som avses spegla högsta möjliga 

värde för respektive naturtyp. Även litteraturstudier för att identifiera ett högsta vär-

de, t ex referensvärden som hämtas i bevarandeplaner för närliggande och liknande 

Natura 2000-områden.

5. Beräkning av påverkansområdets habitatkvalitet utifrån de utvalda variablerna. 

Denna beräkning görs för skog respektive öppen mark.

6. Summan av variablernas kvalitetsvärden enligt punkt 5 ovan multipliceras sedan 

med påverkansområdets areal och med en viktning av skadevärdet enligt bedömd 

påverkansgrad för arealer med direkt respektive diffus påverkan. Resultatet blir det 

så kallade skadevärdet för verksamheten.

7. Kompensationsvärdet beräknas för de planerade kompensationsområdena. Kom-

pensationsvärdet baseras på data från samma mätbara variabler, viktning och 

referensvärden som använts vid beräkning av skadevärde. Summan av variablernas 

kvalitetsvärde multipliceras med kompensationsområdenas areal (per naturtyp). 

Den siffra som erhålls kallas för startvärde. Med startvärdet som grund jämförs 

sedan nollalternativet, dvs vad som skulle hända med området om det inte blir 

kompensationsområde, med vad som skulle tillföras om området får ett långsiktigt 

skydd och/eller blir föremål naturvårdande skötselåtgärder. Till beräkningen adderas 

även parametrar som grad av tillförlitlighet i resultat samt leveranstid för ekologiska 

värden. Slutligen erhålls ett kompensationsvärde. 

8. Skadevärdet jämförs sedan med kompensationsvärdet för att säkerställa att respek-

tive kompensationsalternativ innebär vinster som motsvarar förlusten av naturvär-

dena i påverkansområdet, dvs att förväntad kvarstående påverkan på naturmiljöerna 

kan gottgöras. Dock görs detta med ödmjukheten att det finns naturmiljöer som inte 

fullt ut går att kompensera för.
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I den här utredningen har påverkansområdet delats in i naturtyperna skog respektive öppen mark. I på-

verkansområdet utgörs skogen av det som vid naturtypskarteringen karterades som Taiga. Öppen mark 

utgörs av naturtyperna Alvar, Rikkärr, Fuktängar, Enbuskmark och Basiska berghällar. Mark som karterats 

som Övrig mark (avverkad och avbanad mark) ingår inte i kompensationsplanen och anses inte behöva 

kompenseras för. Alvar utgör 91 % av den öppna marken. Därför har referensvärden för de två naturty-

perna sökts i taiga och alvar.

Referensvärden för de variabler som använts (se punkt 4 ovan) har hämtats dels genom fältinvente-

ringar i närliggande skyddade naturområden (File hajdar, Forsviden och en nyckelbiotop vid Kyllaj) med 

den inom projektet använda metoden, dels från bevarandemål i bevarandeplaner för närliggande och 

liknande Natura 2000-områden. 

En anpassad beräkningsmodell för File hajdar har tagits fram. Denna har använts för att räkna fram 

skadevärde enligt punkt 6 ovan. Beräkningsmodellen för skadevärde beskrivs närmare i bilaga 3.

Vidare har en beräkningsmodell för att räkna på vinster från kompensationsområdena tagits fram, 

enligt punkt 7 ovan. Denna bygger på samma mätbara variabler som beräknats för påverkansområdet. 

Modellen beskrivs närmare i bilaga 3. 

Förutom indata för de valda variablerna bygger beräkningarna på expertbedömningar för att uppskatta 

och bedöma vilka potentiella vinster kompensationsalternativen medför. Detta baseras på en jämfö-

relse mellan två olika scenarier med en tidshorisont på 50 år framåt i tiden:

Scenario 0: Framtida förändring av kvalitet (för biologisk mångfald) i området om detta inte blir ett 

kompensationsområde. Här vägs in faktorer som redan befintligt skydd (t ex Natura 2000) och san-

nolikhet för påverkan från olika markanvändningar (t ex skogsbruk och täktverksamhet).

Scenario 1: Framtida förändring i kvalitet (för biologisk mångfald) i området om detta blir ett kompen-

sationsområde. Detta är bland annat kopplat till vilken grad av förbättrad skyddsstatus kompensatio-

nen innebär samt vinster som kan tillkomma genom kompensationsåtgärder.

Skillnaden mellan de två scenarierna ger en uppskattning på potentiell vinst. Till detta vägs även en 

osäkerhetsfaktor in i beräkningen. Genom detta steg tas höjd för oförutsägbara händelser och andra 

osäkerhetsparametrar i bedömning av de olika scenarierna. Detta kan bland annat handla om möjlig-

heterna att utföra naturvårdsbränning, utfallet av olika åtgärder osv.

Kvantitativa data
För att kvantitativt kunna jämföra skada och kompensation behövs data om både påverkansområdets 

och kompensationsområdets kvalitet ur ett naturvårdsperspektiv. Därför har detaljerade studier gjorts 

av påverkansområdet, ett par referensområden samt potentiella kompensationsområden (figur 2).  

Data samlades in i fält under sommaren 2017. Inventeringen gjordes i provytor som lades ut systema-

tiskt i provyteblock. Ett block består av koncentriska provytor med radier på 3 m och 10 m. Dessutom 

finns i varje block 5 småprovytor (0,25 m2) för inventering av bl a indikatorarter. Det antal provytor 

som inventerades inom varje område redovisas i tabell 2. För flera av områdena är det ett för lågt antal 
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provytor för att kunna ge ett tillförlitligt data. Vi rekommenderar därför att fler provytor läggs ut innan 

åtgärderna utförs.

I varje provyta har ett antal variabler registrerats (Tabell 1). Dessa variabler är noga utvalda för att be-

skriva de aspekter av naturvärdet som är speciella för de miljöer på File hajdar där verksamhet plane-

ras, främst taiga och alvar. Det är kvantitativa variabler som har betydelse för naturmiljöns naturvärde 

och bevarandestatus, t ex mängd död ved i skog. Variablerna är utvalda för att minimera behovet av 

subjektiva bedömningar.

Vid val av variabler har stöd tagits i metoder från NILS (Nationell inventering av landskapet i Sverige), 

Naturvårdsverkets uppföljning av skyddade områden samt en metodik för biogeografisk uppföljning av 

alvar som utvecklas av SLU (Anders Glimskär muntligt).

En anpassad inventeringsmetodik för just det här uppdraget har tagits fram (Enetjärn Natur, 2017-06-

30). 

Tabell 1. De variabler som registrerats i fält. De variabler som är angivna för skog registrerades endast i provytor där det 

förekom träd, övriga variabler registrerades i samtliga provytor. De variabler som anges under öppen mark var dock i 

första hand utvalda för att karaktärisera öppna marker.

Naturtyp Variabel

Skog Grundyta levande träd, Medelålder, Medelhöjd, Volym död ved

Öppen mark Solexponering fältskikt och mark, Täckningsgrad blottad sten, Täckningsgrad blottad jord/grus, 
Täckningsgrad vittringsmaterial, Polygonstrukturer

Samtliga Träd- och buskskiktstäckning (per art), Täckning fältskikt, Täckning bottenskikt, Täckning mjölon, 
Indikatorarter kärlväxter, lavar och mossor, Störning, Upplag
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2 Detaljerade studier har gjorts i ett antal provytor i påverkansområdet, ett par referensområden samt potentiella kompensa-
tionsområden. 

Tabell 2. Antal provytor som inventerades i respektive område. *Fyra av provytorna som inventerades på Kyllaj ligger 

inom nyckelbiotop och uteslöts därför ur kompensationsberäkningarna, eftersom skogen där bedömdes vara av  

annan karaktär än i övriga delar av området.

Område Antal provytor Skog Antal provytor Öppen mark

Påverkansområdet 19 7

File hajdar NV 13 6

File hajdar O 3 1

File hajdar Natura 2000 3 1

Forsvidar 7 3

Kyllaj 9* 3

Smöjen 1 4
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Skada på natur och biologisk mångfald

I detta kapitel beskrivs översiktligt naturvärdet i påverkansområdet och hur Cementa har arbetat 

enligt skadelindringshierarkin för att i möjligaste mån undvika och minimera skada. Därefter 

beskrivs den påverkan verksamheten kommer medföra på naturmiljöer och biologisk mångfald, 

den kvarstående skadan efter det att skadebegränsande åtgärder vidtagits samt en kortfattad 

konsekvensbedömning kring vad detta innebär i ett större perspektiv. Notera att beskrivningarna 

av naturvärde, påverkan och konsekvenser i detta kapitel är kortfattade sammanställningar av 

det som presenteras utförligare i rapporten Naturvärde och biologisk mångfald på File hajdar 

samt i MKB för projektet.

Naturvärde i ansökningsområdet
Större delen av ansökningsområdet har i tidigare inventeringar bedömts till högt eller högsta naturvär-

de. Det är främst i områdets nordvästra del det finns områden med högsta naturvärde. Det rör sig om 

naturskog med mycket lång kontinuitet, fuktiga gläntor och mosaikmark där agkärr, fuktäng, vittrings-

grus och uppfrysningsmark förekommer i naturlig zonering utmed en fuktgradient. Uppfrysningsmarken 

och gläntorna sydväst om befintlig täkt utgör en mycket speciell miljö med högt artvärde. Här finns 

bland annat rik förekomst av väddnätfjäril, men även många olika orkidéer. Den planerade verksamhe-

ten kommer att nagga dessa våtmarker lite i kanten men lämnar merparten intakt. 

På markerna närmast den aktiva kalkstenstäkten har avverkning, avbaning och upplag av massor 

utförts och naturvärdet är således lite lägre men även här förekommer en stor artrikedom med talrika 

förekomster av rödlistade arter, t ex kalknarv.

Några kvaliteter som bidrar till det höga naturvärdet i området är naturskogsstrukturer, gamla gran-

kloner, mosaikstruktur, bryn med lång kontinuitet, vindskyddade gläntor, naturalvar, hällar och en hög 

blomrikedom. 

Att naturmiljön på File hajdar är så pass orörd och välutvecklad och dessutom täcker en så pass stor 

och sammanhängande areal gör att området kan hysa livskraftiga populationer av många arter som är 

sällsynta i landskapet och landet i övrigt. Området är mycket artrikt och här finns en mycket hög täthet 

av rödlistade och sällsynta arter, i synnerhet inom artgrupperna kärlväxter, fjärilar och svampar.
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Tillämpning av skadelindringshierarkin
Cementa AB har vid framtagandet av föreliggande förslag på verksamhetsområde arbetat i enlighet 

med skadelindringshierarkin (Naturvårdsverket handbok 2016:1). Skadelindringshierarkin är en arbets-

process där olika steg vidtas i turordning. Första steget är att i möjligaste mån undvika skada. Andra 

steget är att begränsa den skada som inte kan undvikas med olika skadelindrande åtgärder. Tredje 

steget är restaurering. Fjärde steget är ekologisk kompensation, som ska vidtas först efter det att rimlig 

hänsyn tagits för att undvika och begränsa negativa effekter. 
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3 En schematisk bild som visar hur skadelindringshierarkin fungerar. Ekologisk kompensation ska vidtas för den skada som 
återstår när rimlig hänsyn tagits för att undvika och skadebegränsa negativa effekter och restaurerande åtgärder utförts.
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Hur bolaget har följt denna arbetsprocess i det aktuella ärendet på File hajdar beskrivs nedan. 

Undvikande

Lokaliseringen och utformningen har gjorts med ett stort mått av anpassning enligt det första steget 

i skadelindringshierarkin. Cementa har övervägt flera olika utformningar av den utökade täkten. Den 

slutliga lokaliseringen och utformningen är vald i syfte att skada naturmiljöerna så lite som möjligt. Be-

fintlig infrastruktur kan nyttjas till fullo, varför det inte uppstår behov av ny sådan. Täktens utbredning 

har under planeringen successivt minskats så att färre skyddsvärda arter och naturmiljöer påverkas än 

vad som var fallet med tidigare utredda alternativ. 

Skadebegränsande åtgärder

Särskilda försiktighetsåtgärder kommer att vidtas i samband med planering och genomförande av av-

verkning och avbaning inom det nya verksamhetsområdet i syfte att vidmakthålla naturvärden. Detta 

beskrivs närmare i MKB för projektet.

Åtgärderna anpassas så att de utförs under den tid på året då de gör minst skada. 

Vid avverkning och avbaning kommer material såsom död ved, växtdelar och fröbank att tas till vara för 

att användas på andra platser.

Åtgärderna kommer att föregås av en noggrann detaljplanering för att prioriteringarna av åtgärderna 

ska ske på ett optimalt sätt i förhållande till vad som ska uppnås med kompensation och efterbehand-

ling.

Åtgärderna kommer att ske i etapper i takt med att nya delar av verksamhetsområdet tas i anspråk för 

utvinning av materialet, dvs under en utdragen tidsperiod med start 2021 och slut 2041. Det successiva 

ianspråktagandet av mark ska ske i syfte att bolaget ska ges tid att implementera de föreslagna kom-

pensationsåtgärderna. Därmed kan ianspråktagandet av några av de mest känsliga miljöerna vänta tills 

dess att kompensationsåtgärderna varit i drift under några år, i synnerhet i de fall sådana miljöer ligger 

i verksamhetsområdets ytterkanter. Detta gäller bland annat området sydväst om täkten där väddnät-

fjäril förekommer.

Restaurerande åtgärder

En restaurerande åtgärd är den ekologiska efterbehandling som kommer att göras sedan verksamheten 

avslutats och som beskrivs i dokumentet Efterbehandling File hajdar. Bolaget arbetar fortlöpande med 

att bygga upp erfarenhet och kunskap kring ekologiskt inriktad efterbehandling av sina täkter. Så kom-

mer vara fallet även vid File hajdar.
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Påverkan och kvarstående skada

Direkt påverkan

Direkt påverkan från verksamheten kommer ske genom ianspråktagande av mark för att utvidga det 

redan existerande brytområde på File hajdar. Ansökningsområdet omfattar dels ett brytområde där all 

natur kommer att avverkas, avbanas och omvandlas till öppet dagbrott och dels en zon där väg, upplag 

och liknande kommer att anläggas. 

Dessa ingrepp innebär att naturvärde, naturtyper och livsmiljöer kommer att försvinna. För många arter 

innebär avverkning och avbaning även att individer i olika livsstadier kommer att skadas eller dödas.

Förlusten av naturmiljö och arter räknas som fullständig i det planerade brytområdet (41 ha). I reste-

rade del av verksamhetsområdet (12 ha) beräknas förlusten vara 50% av arealen. Detta har betydelse 

för viktningen av skade- och kompensationsvärde, se bilaga 2.

Diffus påverkan

Erfarenheterna från befintlig täktverksamhet är att kanteffekterna utanför täktområdet är små. Effek-

ten är i första hand att miljöerna blir mer vindutsatta vilket påverkar det lokala mikroklimatet i skog och 

gläntor. Denna effekt märks idag endast i en smal bård, och eftersom ansökningsområdet omfattar en 

zon som inte ska brytas, där vegetation kommer att lämnas kvar i kanterna innanför säkerhetsstängslet 

så bedöms kanteffekten utanför ansökningsområdet vara obetydlig. 

Den ansökta verksamheten medför enligt bedömningar i MKB ingen förändring i hydrologi på intillig-

gande mark och inte heller bedöms damning bli något problem. Därmed kommer förutsättningarna för 

flora och fauna på intilliggande mark att vara oförändrade.

Däremot kommer mängden vatten i vattendraget som rinner söderut från täkten att bli något mindre. 

Om och hur detta påverkar naturvärden och arter liksom åtgärder som vidtas för att motverka detta 

beskrivs av Calluna i särskild utredning. Denna diffusa påverkan från verksamheten ligger således inte 

till grund för de kompensationsåtgärder som föreslås. 

För fåglar och däggdjur kan verksamheter i täkten teoretiskt innebära en störning i form av buller men 

en samlad bedömning av bullrets art och vilka fågelarter det rör sig om görs bedömningen att detta 

inte kommer medföra någon skada i anslutning till den aktuella verksamheten.

Sålunda medför den planerade verksamheten ingen sådan diffus påverkan på naturmiljö och arter som 

ligger tillgrund för beräkning av skadevärdet.

Naturtyper i
ansökningsområdet

Enbuskmarker

Basiska berghällar

Alvar

Fuktängar

Rikkärr

Taiga

Övrig mark

±0 300150 m
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Kvarstående skada

Den kvarstående skadan efter det att skadebegränsande åtgärder vidtagits är att ett område med 

påtagligt till mycket högt naturvärde försvinner. De naturtyper som försvinner är främst Taiga och Alvar. 

Det är naturtyper som enligt Naturvårdsverket ska prioriteras i svenskt naturvårdsarbete. En annan prio-

riterad naturtyp som finns i ansökningsområdet men i betydligt mindre areal är Basiska berghällar. 

Detta medför att växtplatser och livsmiljöer för 68 rödlistade arter och 30 arter som omfattas av art-

skyddsförordningen kommer att försvinna. Därtill kommer ett stort antal andra naturvårdsintressanta 

arter att påverkas. För många arter innebär avverkning och avbaning även att individer i olika livsstadier 

kommer att skadas eller dödas. Genom skadebegränsande åtgärder minimeras påverkan på fåglar och 

däggdjur. En del växtmaterial (frön och plantor) från utvalda arter kommer att flyttas till andra platser 

men det är en begränsad del och även för dessa arter kommer ingreppet innebära en skada. 

Naturtyper i
ansökningsområdet

Enbuskmarker

Basiska berghällar

Alvar

Fuktängar

Rikkärr

Taiga

Övrig mark

±0 300150 m
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Naturvärde i
ansökningsområdet

Högsta naturvärde

Högt naturvärde

Påtagligt naturvärde

Visst naturvärde

±0 300150 m
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Konsekvenser
Naturkvaliteterna kommer inte att försvinna från File hajdar som är ett mycket större område. Alla 

viktiga aspekter; hällmarkstallskog med naturskogsstrukturer, gamla och senvuxna grankloner, natural-

var, mosaikmark med bryn, varma och vindskyddade gläntor, stor blomrikedom och framför allt en stor 

artrikedom kommer att fortleva på File hajdar. Dock kommer arealen som hyser dessa naturvärden på 

File hajdar att minska. Ansökningsområdet (53 ha) utgör ca 4% av File hajdar ( ca 1 300 ha).

Även samtliga naturtyper kommer att finnas kvar i det 1300 ha stora område som File hajdar utgör. 

Andelen av de tre prioriterade naturtyper som försvinner från File hajdar är Taiga 4,7 %, Alvar 4,4 % och 

Basiska berghällar 0,2 %. Motsvarande naturtyper finns även på närliggande Hejnum hällar och Forsvi-

dar. Naturtyperna Taiga och Alvar är arealmässigt relativt vanliga på norra Gotland. 

För var och en av de arter som är fridlysta enligt artskyddsförordningen, respektive rödlistade arter, 

som har påträffats inom ansökningsområdet har en genomgång gjorts kring artens förekomst och 

bevarandestatus inom ansökningsområdet, inom referensområdet respektive på Gotland och i Sverige 

totalt sett (se bilagor till underlagsrapporten Biologisk mångfald och naturvärde på File hajdar). Bedöm-

ningen efter denna genomgång är att merparten av arterna kommer att kunna fortleva på File hajdar 

då de förekommer i tillräckligt hög numerär utspritt över hela File hajdar eller i delar av området som 

inte kommer att brytas ut. Den lokala bevarandestatusen bedöms därmed inte påverkas vid en utökad 

täktverksamhet, trots att arterna minskar i individantal och delar av deras utbredningsområde försvin-

ner. Med ”lokal” avses här hällmarksområdet File hajdar. 

För ett mindre antal arter som förekommer i låga numerär kan bortfallet dock vara tillräckligt för att be-

varandestatusen kommer att försämras, både lokalt på File hajdar och i ett större geografiskt perspek-

tiv. Det gäller främst mycket sällsynta arter av marksvampar och fjärilar. 

En närmre beskrivning av konsekvenser för berörda skyddade arter görs i MKB för projektet.
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Kompensationens inriktning 
och begränsningar

I detta kapitel beskrivs kompensationens inriktning, dvs vilka aspekter av naturmiljön  

som kompensationen fokuserar på. De två huvudsakliga miljöer som kommer att påverkas är 

skog och öppen mark. Påverkansområdet utgörs av naturmiljöer med mycket högt naturvärde 

och stor komplexitet. Ambitionen är att på sikt skapa naturmiljöer med kvaliteter som liknar de 

som försvinner i påverkansområdet. En palett av åtgärder för att kompensera förlusten av dessa 

miljöer föreslås. Dock finns en begränsning i att en del av de aspekter som bidrar till naturvärdet i 

påverkansområdet med dagens kunskap inte kan tillskapas eller kompenseras för. Fokus i denna 

kompensationsplan ligger på de aspekter som går att tillskapa. Nedan framgår vilka aspekter 

som kommer stå i fokus och vilka begränsningarna är för skog respektive öppen mark.

Skog

Skogen i påverkansområdet utgörs av en ljusöppen och mosaikartad tallskog. I skogen finns det gott 

om små och stora gläntor. Skogen har kommit upp genom naturlig föryngring. Jordtäcket ovanpå kalk-

hällen är tunt och skogen därför gles och långsamväxande. Gran och idegran förekommer som sen-

vuxna kloner med klena stammar. De flesta strukturer som kan förväntas i en naturskog finns; stående 

och liggande död ved, knotiga träd, solbelysta träd, hålträd (spår efter hackspettar och vedlevande 

skalbaggar), flerskiktning, åldersspridning, gruppställdhet och luckighet. Buskskiktet består av enbus-

kar. Markvegetationen består av kalkängsarter och alvararter. 

De viktigaste strukturer och element som bidrar till naturvärdet i skogen är naturskogsstrukturer som 

naturlig föryngring, olikåldriga träd, gruppställt och luckigt trädskikt samt död ved. Trädkontinuiteten 

är mycket lång även om riktigt gamla träd inte förekommer i naturlig omfattning i alla skogsbestånd. 

Även de talrika gamla och senvuxna granklonerna som förekommer spritt i området bidrar till det höga 

naturvärdet. Grankloner är hotspots för mykorrhiza-bildande svampar, bland annat olika arter av spind-

lingar. Svampfloran antyder att kontinuiteten av gran i området är mycket lång. I området finns en stor 

blomrikedom. Blommorna är en förutsättning för det artrika insektslivet.

Av det stora antalet rödlistade och fridlysta arter som förekommer i skogen är merparten knutna till 

gläntorna, brynen och granklonerna. Vid dessa strukturer förekommer rödlistade och sällsynta arter i 

större koncentration. I gläntorna förekommer t ex många fjärilar och ljusberoende kärlväxter. Vid gran-

klonerna växer många sällsynta svampar. Ett mindre antal av arterna är knutna till död ved, skadade, 

senvuxna och gamla träd. En del av de rödlistade och fridlysta arterna förekommer mer spritt i skogen.
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En av områdets mer speciella arter är nipsippa. Europas största kända bestånd av nipsippa finns på File 

hajdar. Populationen här uppskattas till ca 380 000 plantor vilket utgör ca 70 % av den kända popula-

tionen inom EU. Inom ansökningsområdet beräknas det finnas ca 700 plantor. Påverkansområdet utgör 

inget kärnområde för arten men utgör likväl en del av dess utbredningsområde.

Det är möjligt att genom riktade åtgärder öka mängden naturskogsstrukturer i skog där detta är en 

bristvara. Det är också möjligt att öka ljusinsläpp och mängden gläntor. Därför har kompensationsåt-

gärderna i denna plan fokuserats till dessa aspekter. Dessutom kommer åtgärder göras för att stärka 

nipsippans förekomst. 

Åtgärderna kommer att resultera i ljusöppen skog med täta partier och gläntor om vartannat, ålders-

spridning i trädskiktet, förekomst av skadade och senvuxna träd samt en stor mängd död ved av olika 

kvalitet. Därmed kommer utrymme skapas för många av de arter som är knutna till ljusöppen skog, 

gläntor, solbelysta stammar och död ved. Åtgärderna kommer även resultera i att de nipsippeplantor 

som försvinner vid ingreppet ersätts samt att livskraften i populationen ökar. 

Aspekter som lång kontinuitet, förekomst av riktigt gamla träd, förekomst av gamla grankloner är 

sådant som inte går att tillskapa inom en överblickbar tidshorisont. Med dagens kunskapsläge är det 

inte heller möjligt att göra åtgärder för att kompensera för bortfallet av de många sällsynta mykorrhiza-

svamparna. Därför görs inga åtgärder för att kompensera förlusten av dessa aspekter.

Öppen mark

I påverkansområdet finns även större sammanhängande områden med öppen mark. Det är främst 

alvar men även mindre ytor med fuktäng, rikkärr och basisk berghäll. 

Även den öppna marken är i stor utsträckning ett resultat av de abiotiska faktorerna på plats och en 

lång kontinuitet. Det som i stor utsträckning karaktäriserar alvarmarken i påverkansområdet är fö-

rekomsten av ytlig märgelsten som givit upphov till blekevätar och vittringsgrus. Märgelalvar har en 

speciell hydrologi.

Alvarmarken utgörs av naturalvar som tack vare torkstress och froströrelser hålls öppna och därmed 

behåller konstanta miljöförhållanden över tid. Av dessa skäl är naturalvar mindre beroende av hävd. 

Ansökningsområdets högsta naturvärde återfinns i en mosaikmark där agkärr, fuktäng, vittringsgrus 

och uppfrysningsmark förekommer i naturlig zonering utmed en fuktgradient. 

Att alvarmarkerna inte är helt öppna utan har ett träd- och buskskikt gör att det finns gott om vindskyd-

dade, varma gläntor. Detta är viktiga miljöer för många fjärilsarter. Karsthällar och basiska berghällar 

utgör småbiotoper och naturliga gläntor. Det finns även en del arter som är specialiserade till dessa 

miljöer. I området finns en stor blomrikedom. Blommorna är en förutsättning för det artrika insektslivet. 

Det är möjligt att genom riktade åtgärder öka mängden öppen mark med alvarvegetation där detta är 

en bristvara och även att öka blomrikedomen. Det är också möjligt att etablera ett vindskyddande träd- 

och buskskikt där sådant saknas. Därför har kompensationsåtgärderna för öppen mark fokuserats till 
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dessa aspekter. Åtgärderna kommer göras dels i ett område med igenväxande alvar och berghällar och 

dels i ett nedlagt täktområde där vegetation i stor utsträckning saknas.

Åtgärderna kommer resultera i öppna marker med alvarvegetation, hällar och stor blomrikedom. Där-

med kommer utrymme skapas för såväl kärlväxter som trivs på alvarmark som insekter som är bero-

ende av blomrikedom. Åtgärderna kommer även resultera i att störd mark från tidigare täktverksamhet 

återgår till naturmark.

Aspekter som lång kontinuitet, ytlig märgelbleke och vittringsgrus, naturlig torkstress och froströrelser 

och den speciella hydrologin som finns på märgelalvar är sådant som är svårare eller omöjligt att till-

skapa. Därför görs inga åtgärder för att kompensera förlusten av dessa aspekter.

Övriga aspekter

En annan viktig aspekt som bidrar till påverkansområdets naturvärde är dess mosaikstruktur. Områdets 

mosaik bidrar till att det finns gott om bryn. I de solbelysta och vindskyddade brynen finns ofta en stor 

artrikedom av såväl kärlväxter som insekter. En del bryn har över tid flyttat på sig eller uppstått på nya 

platser när marker har vuxit igen eller öppnats upp. Andra bryn är konstanta och kan ha en mycket lång 

kontinuitet. Dessa bryn är ofta hotspots för sällsynta mykorrhiza-bildande svampar. Bryn med lång kon-

tinuitet finns bland annat mot berghällar och kärr som är naturligt öppna och inte hävdberoende.

I en liten skala kommer mosaik att tillskapas genom att skapa små gläntor i skog och etablera vind-

skyddande träd- och buskskikt på öppen mark. Att tillskapa en mer storskalig mosaik är svårare att 

göra då det dels kräver tillgång till mycket stora arealer och dels riskerar att orsaka mer skada än nytta. 

Utöver ovanstående kommer verksamhetens diffusa påverkan på ytvattenflöden medföra en del 

riktade åtgärder i syfte att bibehålla och förstärka ytvattenflöden i området nedströms täkten. Dessa 

beskrivs av Calluna i särskild utredning. 

Kompensationens omfattning

Förslaget är att för de aspekter som går att kompensera för så ska den ekologiska kompensationen motsvara 

skadan dvs det tillskapade kompensationsvärdet ska motsvara minst det antal habitathektar som verksamhe-

ten kommer medföra i skadevärde för skog respektive öppen mark.
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Föreslagna kompensationsåtgärder

I detta kapitel beskrivs vilka åtgärder som kommer vidtas inom ramarna för kompensationen. I 

vilka geografiska områden åtgärderna ska göras framgår i nästa kapitel. En detaljerad plan för 

genomförandet kommer att tas fram i ett senare skede.

Skog 

Mål

Det ekologiska målet med de kompensationsåtgärder som planeras i skogsmiljö är att skapa ljusöppen 

skog med täta partier och gläntor om vartannat, åldersspridning i trädskiktet, förekomst av skadade 

och senvuxna träd samt en stor mängd död ved av olika kvalitet och därmed gynna många arter som är 

beroende av dessa strukturer. 

Målet är även att öka den långsiktiga livskraften i den population av nipsippa som finns på File hajdar.

De ekologiska målen har brutits ner i mätbara variabler som kommer att följas upp. För dessa variabler 

har mål formulerats utifrån data insamlat i påverkansområdet och olika referensområden samt uppgif-

ter från bevarandeplaner för närliggande och relevanta Natura 2000-områden. 

 • Grundytan levande träd ska vara 7-10 m2/ha.

 • Trädskiktet ska vara gruppställt med luckor snarare än glest spritt och standardavvi-

kelsen på grundytan levande träd ska därför vara hög (över 4,5 m2/ha) inom kom-

pensationsområdet.

 • Död ved ska utgöra en femtedel av det totala virkesförrådet.

 • Senvuxenheten ska vara större än 15 år/m (medelålder/medelhöjd).

 • Andel mark som brunnit under de senaste 10 åren ska utgöra minst 1 % av arealen 

inom arronderingsmässigt svåra områden och minst 10 % av arealen inom områden 

med bra arrondering.

 • Antal nyetablerade plantor av nipsippa ska vara minst 700, för att på lång sikt under 

förvaltningstiden öka ytterligare. Detta är ett mål för den totala kompensationen, 

inte inom varje kompensationsområde.

Åtgärder 

Nedan redovisas de åtgärder som kommer vidtas inom ramarna för kompensation med avseende på 

skog. Vilka åtgärder som planeras inom vilka kompensationsområden redovisas i nästa kapitel.

En detaljerad planering av varje åtgärd kommer göras i ett senare skede. Denna plan kommer även att 

hantera samordning av de olika åtgärderna och försiktighetsmått för att undvika att skada uppkommer 

på andra naturvärden vid åtgärdernas genomförande.
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Åtgärd 1: Luckhuggning

Målet är att skapa en ljusöppen och mosaikartad skog där det finns gott om små och stora gläntor. 

Åtgärden innebär att träd och buskar avverkas och röjs fläckvis så att det bildas små och stora luckor 

i skogen. Åtgärden kommer att utföras dels i täta delar av skogen och dels i anslutning till existerande 

mindre gläntor. Genom åtgärden kommer trädskiktet göras mer gruppställt och luckigt samtidigt som 

grundytan levande träd minskar. Detta medför en ökad solexponering av trädstammar och mark. Ge-

nom åtgärden kommer även mängden död ved öka.

Det är främst ung tall och enbuskar av igenväxningskaraktär som kommer att tas bort. Träd och buskar 

som har en snabb tillväxt och är dominerande i beståndet är särskilt prioriterade för avverkning medan 

senvuxna träd inte avverkas. Även gamla grankloner och lövträd sparas. 

Större stammar som avverkats lämnas i beståndet och bidrar på så sätt till mängden död ved. Mindre 

material samlas i högar för att brännas (se åtgärd för nipsippa).

Luckhuggning kan göras motormanuellt eller helt maskinellt, i det senare fallet dock med stor varsam-

het för att undvika körskador. Det finns rationaliseringsvinster med att använda en lätt skördare till 

både fällning och insamling av ris (se åtgärd för nipsippa). Om maskin används kan också enstaka träd 

tippas omkull eller tryckas ned i stället för att kapas (Holmen, 2011). 

4 Luckhuggning för att skapa små och stora gläntor
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Åtgärden kommer att gynna örtskiktet med arter som backtimjan, ljus solvända, sankt pers nycklar, 

svinrot, fältsippa, slåtterfibbla, bergjohannesört, blodnäva, bergskrabba, kattfot, brudbröd och jordtis-

tel. På File hajdar kommer även nipsippa att gynnas av åtgärden. Blomrikedomen och de vindskyddade 

varma miljöerna som gläntorna utgör kommer även gynna olika insekter, t ex svart ljusmott, hedmätare, 

ängsnätfjäril, brun blåvinge och jungfrulinfly.

Det är mycket angeläget att luckhuggningar lokaliseras till de områden där åtgärden kan tillföra natur-

värden i den grad att de överväger de som går till spillo vid huggningen. Åtgärderna kräver därför stor 

försiktighet och anpassning i tid och rum och kommer att detaljplaneras noga. På en del platser kan 

åtgärden leda till att befintliga värden skadas. Sådana områden bör undvikas. Det gäller t ex välutveck-

lade bryn och platser med förekomst av ringlav eller sällsynta marksvampar.

Fältsippa
Pulsatilla pratensis
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Åtgärd 2: Extern tillförsel av död ved

Målet är att skogen ska innehålla en stor andel död ved i olika nedbrytningsstadier. Död ved är en viktig 

struktur i naturskogar. I sena stadier av naturskog kan volymen döda träd utgöra nästan hälften av den 

totala volymen (Siitonen 2001). Målet i kompensationsområdet är att nå upp till femtedel av det totala 

virkesförrådet.

I samband med åtgärd luckhuggning placeras avverkade stammar, ibland hela träd, som död ved i 

beståndet. Hela träd med grenarna kvar ger mer nytta för biologisk mångfald eftersom det förhindrar 

snabb övertäckning av markvegetation (LKAB, 2013). 

Utöver det kommer död ved och träd som avverkas inom ansökningsområdet att placeras ut i kompen-

sationsområdena. 

Träden fördelas ut på lämpliga platser i de olika kompensationsområdena, företrädesvis nära befint-

liga körvägar. Denna åtgärd kommer ske löpande i takt med att nya delar av ansökningsområdet tas i 

anspråk.

I urvalet av vedsubstrat för denna åtgärd prioriteras grövre stammar, gamla naturvärdesträd, lågor i ti-

diga och intermediära nedbrytningsstadier samt död ved med förekomst av rödlistade arter eller andra 

naturvårdsintressant arter. 

5 Utvalda träd som avverkas inom ansökningsområdet kan tillföras som död ved i kompensationsområdena.
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Tydligare riktlinjer, såsom grovlek, längder och antal vedsubstrat, kommer att preciseras innan åtgärden 

genomförs. 

Död ved kommer inte att tillföras till alla skogliga delar av kompensationsområdena,  

eftersom transporterna riskerar att påverka befintliga naturvärden. 

Notera även att virke från en mindre areal i den södra delen av ansökningsområdet som berörs av servi-

tut (från fastighetsförvärv år 1948) inte kommer att kunna användas i denna åtgärd. 

Arter som kommer att gynnas av denna åtgärd är främst vedlevande insekter, t ex brun barkbock, Platy-

soma lineare, åttafläckig praktbagge, vallrovfluga och större vedgeting.
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Åtgärd 3: Naturvårdsbränning

Målet är att genom bränning skapa en ljusöppen och mosaikartad skog med substrat som är viktig för 

många arter men som idag är sällsynt förekommande. 

Åtgärden innebär en kontrollerad naturvårdsbränning. Genom åtgärden kommer grundytan levande 

träd minska. Detta medför en ökad solexponering av trädstammar och mark. Genom åtgärden kommer 

även mängden död ved öka. Åtgärden kommer även medföra att bränd ved tillskapas, att levande träd 

skadas vilket innebär en veteranisering samt att markblottor bildas. Bränd ved är ett viktigt substrat för 

flertalet brandgynnade arter. 

Åtgärden utförs som en lågintensiv och kontrollerad naturvårdsbränning för att säkerställa ett resultat 

med god effekt för biologisk mångfald. 

Åtgärden kommer att genomföras i begränsade delar av kompensationsområdena.

Naturvårdsbränning är en ny företeelse på Gotland, och det finns skäl att anta att den möts med viss 

skepsis, inte minst efter några okontrollerade bränder på ön under senare decennier. Länsstyrelsen Got-

land har dock planer på att återintroducera brand i vissa skyddade områden, t ex anges i bevarandepla-

nen för File hajdar Natura 2000-område att möjligheterna till att utföra naturvårdsbränning i delar av 

området bör undersökas.

6 Med kontrollerad naturvårdsbränning kan en ljusöppen och mosaikartad skog med stor andel död ved skapas.
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Erfarenheter visar att det finns ett högt ekologiskt värde i att bränna yngre bestånd. Jämförelser mellan 

bränning i yngre tallskog (15-30 år) och äldre tallskog indikerar att bränning av yngre skogsmiljöer ger 

lika bra, om inte bättre, resultat, än bränning av äldre skogar. Orsaken till det är flera. Många naturvårds-

intressanta och brandberoende arter är inte beroende av en viss grovlek på träden utan gynnas av att 

det skapas död ved, den brända veden i sig och det varma mikroklimatet som bildas efter en brand. 

Syftet med bränning är även att skapa en brandregim som på sikt skapar brandtåligare träd vilket är 

fördelaktigt att göra i yngre skog eftersom det krävs mer intensiva bränder för att uppnå samma effekt i 

äldre skog och branden då riskerar att döda träden. Vidare har yngre skogar lägre förekomst av befint-

liga naturvårdsintressanta arter som riskerar att dö vid bränning. Det är dock fördelaktigt att transpor-

tera ut grövre färskhuggen ved innan åtgärden för att det efteråt ska finnas bränd ved av olika kvalitet. 

Naturvårdsbränning inom kompensationsområdena kommer att genomföras med bränningsledare 

som har lång erfarenhet från andra delar av landet. Bränning kommer ske under lämplig tidpunkt på 

året, företrädesvis tidig höst.  

Numera finns det så mycket erfarenheter av naturvårdsbränning i andra delar av landet att det går att 

ta stöd i tydliga riktlinjer för planeringen, t ex i Strategi för naturvårdsbränning i sydöstra Sverige. Den 

första praktiska erfarenhetsuppbyggnaden i gotländska förhållanden kommer att ske inom några väl 

avgränsade bestånd på Kyllaj.

Åtgärden kommer att gynna olika insektsarter som är beroende av bränd ved, av död ved och av ska-

dad ved. Åtgärden kommer även att gynna örtskiktet i de gläntor som bildas med arter som backtimjan, 

ljus solvända, fältsippa, slåtterfibbla, bergjohannesört, blodnäva, bergskrabba, brudbröd och jordtistel. 

På File hajdar kommer även nipsippa att gynnas av åtgärden. Blomrikedomen och de vindskyddade 

varma miljöerna som gläntorna utgör kommer även gynna olika fjärilar, t ex svart ljusmott, hedmätare, 

ängsnätfjäril, brun blåvinge och jungfrulinfly. I ett senare successionsstadie kan åtgärden även gynna en 

del sällsynta mykorhizza-svampar som kan kolonisera de unga tallar som kommer att växa upp. Unga 

tallar innebär att det finns lediga rötter att kolonisera och om det är de sällsynta arterna som hinner 

först så kan det innebära en föryngring, nyetablering av arter som idag förekommer mycket sparsamt. 

Det är mycket angeläget att naturvårdsbränning lokaliseras till de områden där åtgärden kan tillföra 

naturvärden i den grad att de överväger de som går till spillo vid en bränning. På en del platser kan åt-

gärden leda till att befintliga värden skadas. Sådana områden bör undvikas. Det gäller t ex platser med 

förekomst av sällsynta lavar. Åtgärderna kommer att planeras noggrant så att genomförandet kan ske 

effektivt, med hög säkerhet och med hög naturvårdsnytta. 
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Åtgärd 4: Veteranisering av träd

Målet är öka mängden senvuxna och skadade träd vilket är viktiga strukturer i en naturskog. Senvuxna 

träd uppnår ofta hög ålder.  

Veteranisering av träd innebär att träden skadas på olika sätt. Skadorna efterliknar naturliga skador och 

skapar substrat som är viktiga för olika arter. Genom åtgärden kommer senvuxenheten att öka. Även 

mängden död ved på levande träd kommer att öka. 

De metoder som kommer att tillämpas är att nedre delen av stammen barkas (kantning) och slag mot 

stambasen med slägga. Dessa åtgärder gör skador som liknar brandljud. Hål kommer att borras och/el-

ler sågas upp i stammar. Åtgärden gör skador som liknar hackspettshål. Toppar kommer att ringbarkas 

för att efterlikna de skador som uppstår vid blixtnedslag eller extrem torka. Grova grenar kommer att 

brytas och/eller kapas så att kronvolymen reduceras. Åtgärden gör skador som liknar stormskador.

Det är viktigt att åtgärderna utförs så att skadan som uppstår är balanserad. Åtgärden ska vara så 

kraftig så att skada tillfogas men inte så kraftig så att trädet dör (Pro Natura 2011). Åtgärderna kommer 

utföras motormanuellt och av erfaren arborist. Att skapa stormskador är dock möjligt att göra med en 

skördare.

7 Veteranisering genomförs för att på lång sikt öka andelen senvuxna och skadade träd.
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Åtgärderna kommer främst att utföras på tall. Lämpliga miljöer för veteranisering är  

platser där det redan förekommer naturvärdesträd och platser där det finns ett stort  

åldersglapp mellan naturvärdesträden och övriga träd. 

Åtgärden kommer att gynna vedlevande arter med specifika krav på vedens kvalitet.  

Det kan vara olika bin och skalbaggar, t ex smedbock. Åtgärden kommer även medföra en större 

mångfald av strukturer på träden vilka kan utgöra boplatser för hålhäckande fåglar eller viloplatser för 

nordfladdermus.

Nordfladdermus
Eptesicus nilssonii
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Åtgärd 5: Nipsippa

Målet är att nyetablera plantor av nipsippa, att öka livskraften av nipsippa på befintliga växtplatser och 

att utöka dess utbredningsområde.

Åtgärden innebär att markblottor skapas och att frön av nipsippa sås in. Markblottorna skapas både 

mekaniskt och genom brand. Under drygt tio års tid har Cementa tillsammans med Umeå Universitet 

byggt upp kunskap kring arten och metoder för att gynna arten. Denna åtgärd har visat sig ge goda 

resultat. 

Åtgärden innebär att markblottor kommer att tillskapas mekaniskt med små maskinredskap. Dessa 

redskap kan lämpligen kopplas till en specialdesignad bandgående fyr- eller sexhjuling (Arne Linding, 

muntl). Blottorna ska vara vegetationsfria, dvs både fältskikt och bottenskikt ska skrapas bort. 

En del av markblottorna kan samordnas med åtgärden luckhuggning.

Åtgärden innebär även att markblottor skapas genom punktvis bränning. Avverkningsrester från åtgärd 

luckhuggning kommer att samlas ihop i rishögar där det finns mark som är lämplig för etablering av 

nipsippa. Rishögarna ska vara någon meter höga och några meter långa och de får gärna ligga nära träd 

8 Att åstadkomma nya markblottor är en åtgärd som kan gynna nyetablering av nipsippa.
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som kan brandskadas. Rishögarna kommer att  

brännas under icke brandsäsong (lämpligen höst). Alternativt kan GROT från ansökningsområdet 

användas som bränsle. Syftet är att skapa små brända markblottor. Markblottorna får gärna placeras i 

eller i kanten av de luckor som huggs fram i åtgärd luckhuggning.

I båda typerna av markblottor kommer sedan frön av nipsippa, som insamlats lokalt i  

området, att sås. Planen är att blottorna anläggs under ett år med bra blomning så att sådd kan ske i 

markblottorna under samma år eftersom grobarheten hos fröna minskar redan efter ett år.

Åtgärden kommer utöver nipsippa att gynna olika örter som kommer att etablera sig i  

blottorna. Blottorna kan även fungera som boplatser för olika insekter under de första åren.

Nipsippa
Pulsatilla patens
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Öppen mark

Mål

Det ekologiska målet med de kompensationsåtgärder som planeras i öppen mark är att etablera 

alvarvegetation, öka blomrikedomen, hålla undan igenväxningsvegetation men tillåta ett vindskyd-

dande träd- och buskskikt där sådant saknas och därmed gynna kärlväxter som trivs på alvarmark som 

insekter som är beroende av blomrikedom. 

De ekologiska målen har brutits ner i mätbara variabler som kommer att följas upp. För dessa variabler 

har mål formulerats utifrån data insamlat i påverkansområdet och olika referensområden samt uppgif-

ter från bevarandeplaner för närliggande och relevanta Natura 2000-områden. 

 • Krontäckningen av träd och buskar skall vara 5-20 %. 

 • Täckningsgrad markvegetation skall vara 30-80 %.

 • Antal typiska arter för alvar (enligt vägledning för Natura 2000-naturtypen Alvar) 

ska förekomma med minst 4 arter per provyta (3 m radie).

Åtgärder 

Nedan redovisas de åtgärder som kommer vidtas inom ramarna för kompensation med avseende på 

öppna marker. Vilka åtgärder som planeras inom vilka kompensationsområden redovisas i nästa kapi-

tel.

En detaljerad planering av varje åtgärd kommer göras i ett senare skede. Denna plan kommer även att 

hantera samordning av de olika åtgärderna och försiktighetsmått för att undvika att skada uppkommer 

på andra naturvärden vid åtgärdernas genomförande.
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Åtgärd 6: Röjning av igenväxningsvegetation

Målet är att bromsa igenväxning så att alvarmarker behålls öppna.

Åtgärden innebär att unga trädplantor och buskar av igenväxningskaraktär röjs bort. Det gäller främst 

tall och enbuskar. Röjningen ska företrädesvis göras manuellt eller motormanuellt eftersom det ger en 

större precision och minskar risken för skador på mark, bryn och naturvårdsarter jämfört med maski-

nella metoder. Alla avverkningsrester kommer att forslas bort i syfte att undvika gödslingseffekter och 

annan oönskad inverkan på de öppna markerna. 

Åtgärden kommer att gynna alvarvegetation med arter som t ex vit fetknopp, gulmåra, backtimjan, ljus 

solvända, slåtterfibbla, bergskrabba och fältsippa.

9 Där igenväxningen tagit fart kommer öppna marker att röjas.
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Åtgärd 7: Tillförsel av jord

Målet är att underlätta etablering av alvarvegetation på tidigare störd mark.

Åtgärden innebär att mineraljord eller avbaningsmassor läggs ut på mark där kalkbrytning har förekom-

mit och där vegetation idag saknas. Jorden kan placeras ut fläckvis eller mer sammanhängande bero-

ende på hur mycket som finns att tillgå. Lagret kan vara några centimeter till någon decimeter tjockt. 

Åtgärden görs för att växter ska kunna etablera sig. 

Materialet bör hämtas relativt lokalt och absolut inte utgöras av näringsrik matjord. Om avbaningsmas-

sor används kommer det att finnas växtdelar och frön med vilket underlättar etablering av vegetation 

ytterligare. Vid täkten på File hajdar finns idag stora högar med material som kan användas. Avbanings-

massor från ansökningsområdets alvarmarker kommer inte att användas då de bedöms göra större 

nytta för biologisk mångfald vid efterbehandlingen av Västra brottet. Däremot kan avbaningsmassor 

från ansökningsområdets skogsmark användas.

10 Genom att tillföra ett jordlager på mark där sådant idag saknas så skapas förutsättningar för att vegetation ska etablera sig.
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Hur massorna placeras har betydelse för hur framgångsrik åtgärden blir. Hänsyn måste tas till topografi 

och markfuktighet. Innan åtgärden genomförs kommer försök att göras i samband med efterbehand-

lingen av Västra brottet.  

Arter som i första hand gynnas är örter som trivs på öppen alvarmark t ex tulkört, blåeld, bergskrabba, 

backtimjan, ljus solvända, jordtistel och getväppling.

Tulkört
Vincetoxicum hirundinaria
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Åtgärd 8: Sådd och plantering av alvarvegetation

Målet är att öka blomrikedomen och underlätta etablering av alvarvegetation på tidigare störd mark.

Åtgärden innebär dels att fröer från alvarväxter insamlade i närområdet sprids ut i störda miljöer där 

vegetationen är gles eller saknas. Fröerna bör i första hand spridas där det finns ett jordlager för väx-

terna att rota sig i. Frömaterialet kan hämtas från ansökningsområdet eller från andra blomrika miljöer 

på torr, kalkrik mark i närheten. Det kan även vara hö från slåtter av blomrika vägkanter som sprids ut. 

Fröer från t ex blåeld, tulkört, grusslok, getväppling, jordtistel, spåtistel, slåtterfibbla, bergjohannesört, 

fältsippa, alvargräslök och sankt pers nycklar kan användas.

Åtgärden kan även innebära att plantor flyttas från ansökningsområdet till kompensationsområdets 

störda miljöer. Det kan vara plantor av backtimjan, ljus solvända, majviva, vit fetknopp, gul fetknopp, 

krissla och bergskrabba.

Åtgärden kommer på sikt leda till att andra arter spontant etableras på platsen och att insekter som är 

beroende av blommande örter flyttar hit.

11 Genom sådd och plantering kan blomrikedomen i störda miljöer öka.
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Åtgärd 9: Etablering av vindskyddande träd- och buskskikt

Målet är att skapa alvarmarker som inte är helt öppna utan har ett träd- och buskskikt som bidrar till 

vindskyddade, varma gläntor. Detta är viktiga miljöer för många fjärilar. 

Åtgärden innebär att utvalda träd och buskar sparas vid röjning eller att plantor av lämpliga träd och 

buskar planteras på de öppna markerna i kompensationsområdena. Lämpliga arter att använda är tall, 

oxel, ek, rönn, vägtorn, rosor och enbuskar. Växtmaterialet som används ska vara lokalt. 

Åtgärden kommer att öka strukturrikedomen på de öppna markerna. De vindskyddade gläntorna 

kommer gynna många fjärilsarter. Förekomsten av träd och buskar kommer även att gynna arter som 

gulsparv och törnskata.

12 Etablering av vindskyddande träd- och buskskikt kommer att öka strukturrikedomen på de öppna markerna.
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Åtgärd 10: Tillförsel av död ved

Målet är att öka mängden död ved som utgör ett viktigt substrat för många arter och dessutom bidrar 

med viktiga strukturer på de öppna markerna. 

Träd som avverkas inom ansökningsområdet kommer att placeras ut i kompensationsområdena. 

Stammarna placeras enstaka eller i grupper/högar. Hela träd med grenarna kvar ger mer nytta för bio-

logisk mångfald eftersom det förhindrar snabb övertäckning av markvegetation.

Träden fördelas ut på lämpliga platser i de olika kompensationsområdena, företrädesvis nära befint-

liga körvägar. Denna åtgärd kommer ske löpande i takt med att nya delar av ansökningsområdet tas i 

anspråk. 

I urvalet av vedsubstrat för denna åtgärd prioriteras grövre stammar och senvuxna stammar. Tydligare 

riktlinjer, såsom grovlek, längder och antal vedsubstrat, kommer att preciseras innan åtgärden genom-

förs. 

Arter som kommer att gynnas av denna åtgärd är främst vedlevande insekter, t ex åttafläckig prakt-

bagge, vallrovfluga och större vedgeting.

Åttafläckig praktbagge
Buprestis octoguttata
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Åtgärd 11: Reparation av körskador, diken mm

Målet är att laga skador så att vatten inte leds bort.

Inom kompensationsområdena finns gamla körskador och diken som leder bort vatten. Vatten är en 

viktig resurs i naturmiljön och bortledning av vatten är därför viktigt att motverka. Åtgärden innebär att 

marken jämnas till så att körskadorna försvinner och att diken fylls igen eller däms så att ytvattnet inte 

leds bort. Genom åtgärden kommer miljöerna att se mer naturliga ut.

Givetvis ska samtliga åtgärder i denna kompensationsplan anpassas i både tid, rum och utförande så 

att risken för att nya körskador uppstår minimeras.

13 En del gamla körskador kommer att repareras. 
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Geografiska områden

I detta kapitel presenteras de geografiska områden där kompensationsåtgärder kommer  

att genomföras. Det är fyra olika områden och de kallas hädanefter för kompensations- 

områden.

File hajdar nordväst

Områdesbeskrivning

Området File hajdar NV ligger västnordväst om påverkansområdet, med centrumpunkten ca 1,5 km 

från detta. Det avgränsas i öster av en vattendelare som går i nord-sydlig riktning över File hajdar. Om-

rådet är 183 ha stort.

File hajdar NV består av några fastigheter som ägs av Cementa. Kompensationsområdet utgörs av 

skog och mindre gläntor. Större områden med öppen mark ingår inte då det inte bedöms finnas någon 

förbättringspotential där.

Området utgörs av lågproduktiv och relativt gles hällmarkstallskog. Modernt skogsbruk har inte före-

kommit men precis som i övriga delar av File hajdar är spåren av uttag av brännved märkbara med följd 

att död ved är en bristvara. Flera bestånd är täta med växtkraftiga, unga, spetstoppiga tallar och en tät 

underväxt av enbuskar. Jämfört med påverkansområdet har skogen i File hajdar NV högre täcknings-

grad av enbuskar, något högre grundyta (m2/ha) och marginellt mindre grad av senvuxenhet.

Gläntor med öppen mark finns spritt i området. I de glesare delarna av skogen finns en koncentration av 

basiska berghällar och karsthällar. Flera av dem är så små att de inte har fångats upp av naturtypskar-

teringen. En del av hällarna är idag gömda under förna och gles vegetation. 

I flera delar av skogen, främst i de övre delarna och närmast norr om Gamla brottet, är förutsättning-

arna för etablering av nipsippa mycket goda. Längre ned i sluttningen, norrut, gör den konkurrerande 

vegetationen med ljung och mossor att förutsättningarna är sämre, men även i denna del finns partier 

som är lämpliga för etablering av nipsippa.
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File hajdar NV

File hajdar Natura 2000

Ansökningsområde

Aktuella kompensationsområden

±0 600 m

14 File hajdar NV är ett stort område i närheten av påverkansområdet och med naturmiljöer som i stor utsträckning liknar 
påverkansområdet. I kartan syns även File hajdar Natura 2000.
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Föreslagna kompensationsåtgärder

I tabell 3 framgår vilka av de åtgärder som beskrivits i föregående kapitel som föreslås i detta kompen-

sationsområde. Utformningen och omfattningen kommer att styras av de ekologiska mål och mål för 

de mätbara variabler som formulerats i föregående kapitel. 

Tabell 3. Översikt över åtgärder som kommer vidtas inom kompensationsområde File hajdar nordväst.

Nummer Naturtyp Åtgärd Notering

1 Skog Luckhuggning En omfattande luckhuggning föreslås i området. 

Inom detta kompensationsområde är det lämpligt att tillämpa både 
motormanuella och i vissa fall maskinella metoder för både fällning 
och insamling av ris. Om maskiner används ska de vara lätta och det är 
viktigt att körskador undviks

Alla fällda träd sparas som död ved i beståndet.

2 Skog Tillförsel av 
död ved

Denna åtgärd kan bli aktuell om det visar sig att luckhuggningen inte 
kommer att tillföra tillräckliga mängder död ved i förhållande till uppsat-
ta mål. Ifall död ved förs in i kompensationsområdet från de avverkningar 
som görs i ansökningsområdet ska detta göras med stor varsamhet så 
att körskador undviks.

3 Skog Veteranisering 
av träd

Veteranisering av bör ske med samtliga beskrivna metoder.

4 Skog Naturvårds-
bränning

På sikt är det önskvärt att utföra naturvårdsbränningar i området. Denna 
åtgärd är dock aktuell först efter att tillräckliga erfarenheter från andra 
bränningsobjekt på Gotland erhållits och det säkerställts att det går att 
göra riktade bränningar som inte skadar andra omistliga naturvärden. 

I detta område är det viktigt att naturvårdsbränningen är lågintensiv 
och hårt kontrollerad och görs inom små delområden. Användandet av 
brandgator bör så långt som möjligt undvikas för att undvika skada på 
befintliga naturvärden.

Området har svår arrondering och målet är därför att minst 1 % av area-
len ska brännas ungefär vart tionde år.

5 Skog Nipsippa I en stor del av området finns det lämpliga livsmiljöer för nipsippa, 
särskilt i området norr om Gamla brottet. Åtgärder att skapa markblottor 
föreslås på mark med lite kraftigare, väldränerade jordlager men även lite 
magrare marker med väldränerad jord som saknar nipsippa eller där tät-
heterna är mycket låga. Både mekanisk störning, brandblottor och sådd 
av frön föreslås i området. Åtgärder föreslås även i delar där det förekom-
mer nipsippa idag för att föryngra beståndet och öka dess livskraft. 



47

1

15 Delar av skogen i File hajdar NV är tät med växtkraftiga, spetstoppiga, unga tallar och med en underväxt av enbuskar.

16 I de glesare delarna av skogen finns en koncentration av basiska berghällar och karsthällar. 



48

1Filehajdar Natura 2000-område

Områdesbeskrivning

Natura 2000-området File hajdar ligger västsydväst om påverkansområdet (se karta i figur 14), med 

centrumpunkten ca 1,5 km från detta. Området är 65 ha stort och skyddat med stöd av Miljöbalken 7 

kap 28 §.

File hajdar Natura 2000-område är i bevarandeplanen beskrivet som bestående av alvarmark be-

vuxen med gles skog. Förekomsten av nipsippa är främsta anledningen till att området ingår i Natura 

2000. Skogen domineras av tall och en, men precis som på övriga delar av File hajdar växer här också 

ett flertal andra arter av träd och buskar. Bevarandeplanen beskriver hur skogen delvis är påverkad av 

plockhuggning men också att här finns förhållandevis stora mängder död ved. I Natura 2000-omådet 

finns Gotlands rikaste förekomst av ringlav, främst på senvuxna granar och enar och ofta växer de på 

lågt sittande grenar. 

I delar av kompensationsområdet finns ett lite djupare jordlager vilket gör att träden växer snabbare 

och tätare än i övriga delar av File hajdar. Därmed är skogen mörkare.

17 Skogen inom Natura 2000-området är delvis är påverkad av plockhuggning.
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Föreslagna kompensationsåtgärder

I detta område föreslås åtgärder för att gynna nipsippa (tabell 4). Utformningen och omfattningen 

kommer att styras av dels de ekologiska mål och mål för de mätbara variabler som formulerats i före-

gående kapitel, dels av bevarandeplanen för området och dels av vad som kan överenskommas med 

länsstyrelsen. I planeringen av åtgärderna har länsstyrelsen varit positiv till initiativet att vidta en del av 

de kompenserande åtgärderna inom Natura 2000-området. 

De föreslagna åtgärderna är sådana som går i linje med bevarandeplanen för området och syftet med 

områdesskyddet som i första hand är nipsippa. Det är också åtgärder som läns De föreslagna åtgärder-

na är sådana som går i linje med bevarandeplanen för området och syftet med områdesskyddet som i 

första hand är nipsippa. Det är också åtgärder som länsstyrelsen inte har planerat och därför bedöms 

de utgöra additionalitet och kunna tillgodoräknas som kompensation.

Tabell 4. Översikt över åtgärder som kommer vidtas inom kompensationsområde File hajdar Natura 2000.

Nummer Naturtyp Åtgärd Notering

5 Skogs-
mark

Nipsippa I en del av Natura 2000-området File hajdar, företrädesvis i de centrala 
delarna av området mellan de båda vägarna, föreslås att mekaniska 
blottor och brandblottor skapas i syfte att underlätta etablering av 
nipsipa. 

Precis som i kompensationsområdet File hajdar NV bör åtgärden utföras 
på mark med lite kraftigare jordlager med väldränerad jord men även 
lite magrare marker med väldränerad jord som saknar nipsippa eller där 
tätheterna är mycket låga. Åtgärderna mekanisk störning och brandblot-
tor föreslås i detta område inte följas av frösådd. Här ska arten istället få 
etablera sig själv. Åtgärderna får störst och mest långsiktig effekt om de 
sker i mycket nära anslutning till befintliga plantor av nipsippa.

Detaljplaneringen av åtgärderna kommer att ske i nära samarbete med 
länsstyrelsen. 
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1Kyllaj

Områdesbeskrivning

Området Kyllaj är beläget ca 14 km öster om påverkansområdet på File hajdar. Kyllaj är ett flera hundra 

hektar stort område med omväxlande skog, alvar, hällmarker samt ytor med spår av tidigare kalkbrott. 

Kyllaj är därmed av liknande karaktär som File hajdar. Dock saknas fuktiga marker och andelen häll-

marker är större vid Kyllaj. De öppna markerna är igenväxande med småtallar (<2 m).

Skogen är mindre mosaikartad än på File hajdar, med färre små gläntor. Merparten av skogen är na-

turligt uppkommen tallskog men med större andel unga och medelålders träd än på File hajdar, högre 

grundyta, med större växtkraft och mer högväxta träd. I skogen pågår en succession mot ett tätare 

trädskikt.

Det finns rikligt med körskador från terrängkörning spritt i området. 

Marken ägs av Cementa. Längst i norr är ett stort område med hällar och alvarmark skyddat som Na-

tura 2000-område. 

Vid Kyllaj har ett 56 hektar stort område avgränsats där kompensationsåtgärder föreslås. Området lig-

ger intill en större grusväg och utgörs av stora öppna marker med hällar och alvar samt mindre bestånd 

med talldominerad skog. De öppna markerna är i flera delområden, främst i kantzonerna, präglade av 

en igenväxning med unga tallar och enbuskar. Söder om grusvägen finns ett område med yngre, talldo-

minerad skog med överståndare av tall. Ungskogen är uppkommen efter avverkningar runt år 1990.
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1
Smöjen

Kyllaj

Kyllaj ungskog

Aktuella kompensationsområden

±0 300 m

18 Kompensationsområdet Kyllaj ligger ca 14 km öster om påverkansområdet på File hajdar. Området är 56 ha stort. Strax söder 
om ligger kompensationsområdet Smöjen.
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19 Igenväxningsvegetation av små tallplantor på hällmarkerna vid Kyllaj.

20 Skog inom kompensationsområdet Kyllaj.
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1Föreslagna kompensationsåtgärder

I tabell 5 framgår vilka av de åtgärder som beskrivits i föregående kapitel som föreslås i detta kompen-

sationsområde. Utformningen och omfattningen kommer att styras av de ekologiska mål och mål för 

de mätbara variabler som formulerats i föregående kapitel. 

Tabell 5. Översikt över åtgärder som kommer vidtas inom kompensationsområde Kyllaj.

Nummer Naturtyp Åtgärd Notering

2 Skog Tillförsel av 
död ved

I samband med avverkningar i ansökningsområdet på File hajdar kom-
mer död ved flyttas till skogsbestånden på Kyllaj. 

Åtgärden bör utföras både innan och efter naturvårdsbränning. 

3 Skog Veteranisering 
av träd

Veteranisering av bör ske med samtliga beskrivna metoder. Åtgärden bör 
utföras både före och efter naturvårdsbränningen. 

4 Skog Naturvårds-
bränning

Naturvårdsbränning planeras i de väl avgränsade tallbestånden norr om 
grusvägen och i den yngre skogen med tallöverståndare söder om vägen. 

Som nämnts finns det ett högt ekologiskt värde i att bränna yngre 
bestånd. Här behöver naturvårdsbränningen inte heller ta hänsyn till 
befintliga naturvårdsintressanta arter som riskerar att dö vid bränning.

I de unga bestånden kommer det vara viktigt att tillföra grov ved innan 
bränningen för att det efter bränningen ska finnas bränd ved av olika 
kvalitet.

Området har svår arrondering och målet är därför att minst 1 % av area-
len ska brännas ungefär vart tionde år.

Målet är att minst 10 % av arealen ska brännas ungefär vart tionde år.

6 Öppen 
mark

Röjning av träd 
och buskar

Röjning av träd och buskar av igenväxningskaraktär föreslås i alla delar 
av de öppna markerna. Mindre tallar kan även rotryckas. Åtgärderna 
koncentreras främst på det täta uppslaget av unga tallar.

10 Öppen 
mark

Tillförsel av 
död ved

För att öka strukturrikedomen föreslås att död ved i placeras ut i högar i 
området.

11 Öppen 
mark

Reparation 
av körskador, 
diken mm

En åtgärd som föreslås vid Kyllaj är att körskador repareras så att marken 
får ett naturligare utseende.
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1Smöjen 

Områdesbeskrivning

Området Smöjen är beläget på en halvö strax sydost om Kyllaj (se karta i figur 18), ca 14 km öster om 

påverkansområdet. Smöjen är en tidigare kalkstenstäkt där verksamheten avslutades under 1960-ta-

let. Idag består området av fyra vattenfyllda dammar och stora ytor som är mer eller mindre vegeta-

tionsfria. Området omges dels av skog som domineras av tall med inslag av gran, rönn, oxel och diverse 

buskar, dels av stränder och det öppna havet. Stranden utgörs av låga strandklippor och en grov grus- 

och stenstrand med mycket lite vegetation. I öster har verksamhet bedrivits ända ner till stranden. Här 

finns sterila grushögar och spår efter terrängkörning. 

Området besöks frekvent av turister med husvagn, sportfiskare och badgäster. I området finns flera 

vindkraftverk och en mindre hamn. Det körs även motocross längs stigar i skogen söder om den tidigare 

kalkstenstäkten. 

Ett kompensationsområde om 46 hektar har avgränsats vid Smöjen. Området utgörs av de öppna 

ytorna i den tidigare kalkstenstäkten. Här finns kalkgrus i olika fraktioner samt ytor med kalkhällar. I 

några delar har frostfenomen börjat sortera materialet i polygoner. På hällarna har mosskuddar börjat 

etablera sig och på grusmarken växer glest med arter som vit fetknopp, backtimjan, ljus solvända, 

fårsvingel, spåtistel, jordtistel, purpurknipprot, tulkört, blåeld och grusslok. Med andra ord håller en 

alvarvegetation på att etablera sig. Även tall har etablerat sig och små plantor är på väg upp. 

Markfuktigheten varierar inom området. Här finns riktigt torra ytor, grunda mindre vätar, grävda vatten-

fyllda gropar men också öppna diken som avvattnar området. 

I området finns också högar med grus och större sten. En del högar av finare material, troligen avba-

ningsmassor, är överväxta med gräs och högörtsvegetation. 

Det pågår således en långsam succession mot en högre biologisk mångfald inom Smöjen. Den proces-

sen kan understödjas och skyndas på genom aktiva åtgärder.

Utvecklingsområde

Utöver den ekologiska kompensationen har Cementa för avsikt att göra en del ytterligare åtgärder för 

att stärka biologisk mångfald och friluftslivet vid Smöjen. Utöver befintliga magneter i området som 

bad i havet och i de före detta täkternas klara vatten, kommer åtgärderna syfta till att besökarna ska 

kunna ta del av områdets kulturhistoria och även kunna följa de naturvårdande kompensationsåtgärder 

som görs. 

Åtgärderna kan komma att bestå av tydliga stråk för fordon, nya promenadvägar, iordningställda 

fikaplatser samt informationsplatser. Även naturvårdande åtgärder som att tillskapa småvatten och 

utveckla vattenmiljöerna diskuteras. 
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21 Kompensationsområdet Smöjen utgörs av öppna ytor i den tidigare kalkstenstäkten. Processen att etablera alvarvegetation 
kan understödjas och skyndas på genom aktiva åtgärder.

22 Diken inom kompensationsområdet Smöjen kommer att läggas igen.
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1Föreslagna kompensationsåtgärder 

I tabell 6 framgår vilka av de åtgärder som beskrivits i föregående kapitel som föreslås i detta kompen-

sationsområde. Utformningen och omfattningen kommer att styras av de ekologiska mål och mål för 

de mätbara variabler som formulerats i föregående kapitel.

 

Tabell 6. Översikt över åtgärder som kommer vidtas inom kompensationsområde Smöjen.

Nummer Naturtyp Åtgärd Notering

7 Öppen 
mark

Tillförsel av 
jord

På Smöjen saknas i stor utsträckning ett jordlager som växter kan rota 
sig i. Marken består i stor utsträckning av sten och grovt grus. Därför 
föreslås att ett finare material påförs i delar av området. Materialet kan 
med fördel placeras ut fläckvis i området. 

8 Öppen 
mark

Sådd och 
plantering av 
alvarvegeta-
tion

För att påskynda etablering av vegetation och blomrikedom kommer 
fröer och plantor att flyttas till Smöjen. Arturvalet kommer att anpassas 
till de förutsättningar som finns på platsen. Åtgärden kommer att utföras 
både på mark där åtgärd tillförsel av jord har gjorts och på annan mark. 

9 Öppen 
mark

Etablering av 
vindskyddande 
träd- och 
buskskikt

För att öka mångfalden på Smöjen föreslås att ett vindskyddande träd 
och buskskikt etableras på Smöjen. Detta för att öka variationen i mikro-
klimat och därmed skapa förutsättningar för fler olika arter.

10 Öppen 
mark

Tillförsel av 
död ved

För att öka strukturrikedomen föreslås att död ved placeras ut i högar i 
området.

11 Öppen 
mark

Reparation 
av körskador, 
diken mm

Den första åtgärden som föreslås genomföras vid Smöjen är att kör-
skador repareras och diken läggs igen. Detta så att ytvatten behålls i 
området och så att marken får ett naturligare utseende.
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1Balans mellan skada och kompensation

I detta kapitel beskrivs balansen mellan skada och kompensation med hjälp av beräkningar av 

skadevärde och kompensationsvärde. Målsättningen är att för de aspekter som kompensations-

planen fokuserar på ska kompensationsåtgärderna ge ett resultat som motsvarar förlusten, dvs 

att kompensationsvärdet ska balansera upp hela skadevärdet. Beräkningsmodellens styrkor och 

svagheter diskuteras i sista kapitlet. 

Skadevärde
En beräkning av skadevärde har gjorts avseende den skada som den planerade verksamheten medför 

på de aspekter som kompensationsplanen fokuserar på. Med skada avses den totala förlusten utan 

hänsyn tagen till att det endast är en mindre del av ett större område med liknande naturvärde och 

artförekomster (File hajdar) som försvinner. 

Tabell 7. Skadevärde för skog och öppen mark. Arealen avser den del som kom-
mer att påverkas. Notera att resultatet anges i enheten habitathektar som inte är ett 
renodlat arealmått utan en produkt av area och habitatkvalitet.

Naturtyp Areal Kvalitet Skadevärde 

Skog 36 0,45 15

Öppen mark 6,2 0,91 4

Beräkningarna har gjorts enligt metodiken som finns redovisad tidigare i dokumentet. Hela beräkningen 

och beräkningsmodellens olika delsteg återfinns i bilaga 3. 

Ett skadevärde har räknats ut för dels skog och dels öppen mark. Tabell 7 visar resultaten från beräk-

ningarna. 

Det sammanvägda kvalitetsvärdet (som är en summering av kvalitetsvärdet för respektive variabel ef-

ter viktning) för skog i påverkansområdet beräknades till 0,45 (på en skala från 0 till 1). Kvalitetsvärdet 

indikerar att naturtypen i påverkansområdet uppnår 45 % av det tänkta högsta möjliga värdet för na-

turtypen, vilket uppmätts i referensområden eller hämtats från bevarandemål i Natura 2000-områden.

Det sammanvägda kvalitetsvärdet (som är en summering av kvalitetsvärdet för respektive variabel 

efter viktning) för öppen mark i påverkansområdet beräknades till 0,91 (på en skala från 0 till 1). Kvali-

tetsvärdet indikerar att miljön i påverkansområdet uppnår 91 % av det tänkta högsta möjliga värdet för 

naturmiljön, vilket hämtats från bevarandemål i Natura 2000-områden eller uppmätts i referensområ-

den.
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1Kompensationsvärde
Målsättningen är att kompensationsvärdet ska balansera hela skadevärdet. Således behöver åtgärder 

göras i en omfattning motsvarande skadevärdet på 15 habitathektar i skog och 4 habitathektar i öppen 

mark.  

Med habitathektarmodellen har ett teoretiskt kompensationsvärde för skog respektive öppna marker 

beräknats för tre av kompensationsområdena; File hajdar NV, Kyllaj och Smöjen (se tabell 8). Full-

ständiga beräkningar återfinns i bilaga 3. För Kyllaj har ungskogarna söder om grusvägen inte inräknats 

i arealen för skog, eftersom mätdata från dessa områden saknas. För nipsippa har en skattning av hur 

många nya plantor som kan nyetableras i vardera område legat till grund för kompensationsvärdet. 

Teoretiskt sett skulle de föreslagna åtgärderna i Filehajdar NV, File hajdar Natura 2000, Kyllaj och 

Smöjen kunna ge ett kompensationsvärde på 44 habitathektar i skog och 24 habitathektar i öppen 

mark (se tabell 9). 

De åtgärder och geografiska områden som föreslås skulle således kunna ge ett större kompensations-

värde än skadevärde. Det finns därför utrymme att begränsa åtgärderna till delar av marken. Om en 

åtgärd skulle visa sig ge ett sämre resultat än önskat finns det också utrymme att använda mer mark.

Beräkningarna av skadevärde och kompensationsvärde ska vara vägledande vid detaljplanering av åt-

gärder, i vilka områden de ska genomföras och i vilken omfattning. Genom återkommande uppföljning 

kan det sedan bekräftas huruvida åtgärderna givit förväntat resultat eller om kompletterande åtgärder 

behöver göras. 

Tabell 8. Teoretiskt kompensationsvärde som kan erhållas i tre av de geografiska områden 
där kompensationsåtgärder planeras. * Notera att ungskogarna söder grusvägen vid Kyllaj 
inte ingår i beräkningarna eftersom mätdata från dessa delar saknas.

Område Kompensationsvärde 
Skog

Kompensationsvärde 
Öppen mark

File hajdar NV 41 0

File hajdar Natura 2000 1 0

Kyllaj 2* 0

Smöjen 0 24

Summa 44 24

Tabell 9. Möjlig nettokompensation i skog respektive öppen mark.

Naturtyp Skadevärde Kompensationsvärde Möjlig nettokompensation

Skog 15 44 + 29

Öppna marker 4 24  + 20

Summa 19 68 + 49
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1Genomförande, förvaltning och uppföljning

I detta kapitel redogörs för nästa steg i processen, dvs vad som sker efter det att ett tillstånd har 

vunnit laga kraft och hur kompensationsområdena ska förvaltas för att resultaten av genomför-

da kompensationsåtgärder ska bli bestående på lång sikt.

Genomförande- och förvaltningsplan
En detaljerad plan som i detalj beskriver de åtgärder som ska utföras i varje kompensationsområde 

kommer att tas fram när tillståndet till verksamheten vunnit laga kraft. Denna plan kommer att inne-

hålla en detaljerad beskrivning av när, var och hur åtgärderna ska genomföras för att nå ett gott resultat 

och undvika skada på befintliga värden. Planen kommer även redovisa hur kompensationsområdena 

långsiktigt ska förvaltas så att tillskapade värden vidmakthålls samt formerna för den långsiktiga för-

valtningen och dess finansiering.

En fråga som kan komma att aktualiseras vid genomförandet av kompensationsåtgärder är artskydd. 

Det kan t ex vara åtgärder som insamling av frön och flytt av plantor. För sådana åtgärder kan en dis-

pens från Artskyddsförordningen behövas. Detta bör hanteras i genomförandeplanen.

Genomförande på kort och lång sikt
Merparten av åtgärderna kommer att genomföras under de första åren (ungefär 2021-2031). 

Därefter vidtar den långsiktiga förvaltningen. I den långsiktiga förvaltningen ingår långsiktig uppföljning 

av huruvida kompensationsåtgärderna når de uppsatta målen. Den långsiktiga förvaltningen innebär 

även att skogsbruk eller annan exploatering inte kommer att ske i de geografiska områden där kompen-

sationsåtgärder utförs. Även om förvaltningen inte kan jämställas med ett naturskydd inom ramarna för 

miljöbalken är långsiktig förvaltning av största vikt för att säkerställa att resultaten av den ekologiska 

kompensationen upprätthålls över tid.

Cementa AB har, i egenskap av verk samhetsutövare vid File hajdar, huvudansvar för att kompensatio-

nen ska uppfylla de ställda målen och de villkor som meddelas i tillståndet

Uppföljning
För att säkerställa att kompensationsåtgärderna når uppsatta mål kommer uppföljning ske. Vid upp-

följningen är det de mätbara variablerna som presenteras i kapitel 6 som kommer att vara styrande. 

Uppföljningen kommer att ske både genom inventeringar i fält och genom fjärranalys. Uppföljningen 

kommer göras med regelbundna intervall och fortgå under lång tid. 
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1Mer detaljer kring när, var och hur uppföljningen ska göras kommer att presenteras i den genomför-

ande- och förvaltningsplan som tas fram innan åtgärderna påbörjas.

För att få ett säkrare data för uppföljningen rekommenderas att antalet provytor utökas i några av om-

rådena innan åtgärderna utförs. 

Eventuella förändringar
Det kan över tid visa sig att de kompensationsåtgärder som presenteras i denna plan och i mer detalj i 

en genomförandeplan av olika skäl inte är de rätta. Det kan t ex komma ny kunskap kring åtgärder som 

på ett effektivare sätt når de uppsatta målen.  Om uppföljningen visar att åtgärderna inte når uppsatta 

mål kommer åtgärderna kompletteras eller förändras för att nå bättre måluppfyllelse. Förändringar kan 

också behöva göras om det uppstår konflikt med väsentliga samhällsintressen. Eventuella förändringar 

sker på Cementas ansvar, och alla beslut om avsteg från planen kommer att föregås av samråd med 

länsstyrelsens naturvårdsenhet. 
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1Samlad bedömning

I detta kapitel görs en bedömning av hur väl de åtgärder som föreslås i utredningen kommer att 

bidra till att gottgöra den skada som uppstår. Här diskuteras även svårigheter och svagheter i de 

modeller som använts. 

Aspekter som går att kompensera för
Som framgått av utredningen så är det bara en del av alla de aspekter som bidrar till naturvärdet i 

påverkansområdet som går att kompensera för. I skogsmiljöer är det möjligt att genom riktade åtgärder 

öka mängden naturskogsstrukturer i skog där detta är en bristvara. Det är också möjligt att öka ljusin-

släpp och mängden gläntor och att stärka nipsippans förekomst. I öppen mark är det möjligt att genom 

riktade åtgärder öka mängden öppen mark med alvarvegetation där detta är en bristvara och även att 

öka blomrikedomen. Det är också möjligt att etablera ett vindskyddande träd- och buskskikt där sådant 

saknas. Därför har kompensationsåtgärderna i denna plan fokuserats till dessa aspekter. Med avseende 

på dessa aspekter bedöms de åtgärder som föreslås i denna utredning ge en fullgod kompensation.

Att sätta upp mätbara mål för de kompensationsåtgärder som föreslås är en förutsättning för att kunna 

följa utvecklingen över tid på ett objektivt sätt. Med tanke på hur komplex naturmiljön inom påverkans-

området är och hur många aspekter det är som bidrar till naturvärdet är det dock svårt att formulera 

mätbara mål som rättvist motsvarar de ekologiska målen. Dels finns det svårigheter med att hitta och 

avgränsa ett fåtal mätbara variabler, dels finns det svårigheter med att sätta ett kvantitativt värde som 

beskriver förhållandena när de är som bäst. I den här utredningen har sådana värden hämtats i närlig-

gande referensområden och bevarandeplaner för närliggande Natura 2000-områden. För flera av de 

mätbara variablerna är målen satta högre än vad utgångsläget i påverkansområdet är. Det innebär t ex 

att kompensationsåtgärderna kommer att sikta mot ännu ljusöppnare skogar, med mer död ved och 

dessutom med brandspår. Det är tvivelsutan så att det kommer att gynna många arter men det är inte 

säkert att det är alla de arter som förekommer i påverkansområdet.

I den komplexa naturmiljön finns även motsättningar i form av att det som gynnar en aspekt motverkar 

en annan. I kompensationsområdena finns även ett utgångsläge med vissa aspekter. Det är således 

viktigt att utforma åtgärderna på ett sätt så att de gör mer nytta än skada. Inom de två kompensations-

områdena på File hajdar är naturvärdet redan i utgångsläget högt och här förekommer ett stort antal 

sällsynta arter. Där kommer det vara viktigt att analysera motsatsförhållandet och identifiera de aspek-

ter som är så viktiga så att skada inte kan accepteras, t ex växtplatser eller livsmiljöer för sällsynta arter 

eller förekomst av sådana naturvärden som inte kan nyskapas. Därför är det extra viktigt att detaljpla-

nera åtgärderna så att icke acceptabel skada undviks. Detaljplaneringen kan komma att visa att endast 

begränsade delar av kompensationsområdena kan nyttjas om oacceptabel skada ska undvikas. Med 

den stora marginal som beräkningarna av kompensationsvärde visar med en möjlig nettokompensa-
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1tion på + 29 för skog och +20 för öppen mark så bedöms de geografiska kompensationsområden som 

föreslås ändå vara tillräckliga för att nå en kompensation där kompensationsvärdet minst motsvarar 

skadevärdet i skog respektive öppen mark.

Beräkningsmodellen har inte tagit hänsyn till att det kan bli en tidsförskjutning mellan det att skadan 

sker och att kompensationen har uppnått önskat resultat, dvs under en period så kommer vissa värden 

saknas i landskapet. I det här fallet förväntas de flesta åtgärder ge relativt snabbt resultat och åtgär-

derna kommer att sättas igång direkt efter det att tillstånd vunnit laga kraft. Den planerade verksam-

heten innebär att ansökningsområdet kommer att tas i anspråk successivt under en längre tidsperiod. 

Sålunda bedöms det i det här fallet inte uppstå någon sådan tidsförskjutning. 

Aspekter som inte går att kompensera för
En del aspekter som bidrar till naturvärdet i påverkansområdet är sådant som inte går att kompensera 

för. Aspekter som lång kontinuitet, förekomst av riktigt gamla träd, förekomst av gamla grankloner är 

sådant som inte går att tillskapa inom en överblickbar tidshorisont. Ytlig märgelbleke och vittringsgrus, 

naturlig torkstress och froströrelser och den speciella hydrologin som finns på märgelalvar är svårt 

eller omöjligt att tillskapa. Med dagens kunskapsläge är det inte heller möjligt att göra åtgärder för att 

kompensera för bortfallet av de många sällsynta mykorrhiza-svamparna. Därför föreslås inga åtgärder 

för att kompensera förlusten av dessa aspekter.

Slutsats
Målet med kompensationen är att så långt möjligt kompensera den skada som Cementas planerade 

verksamhet medför på naturmiljö och biologisk mångfald. Hur väl kommer detta att kunna uppnås 

med de föreslagna kompensationsåtgärderna?

De föreslagna åtgärderna kommer att bidra till ett höjt naturvärde och gynna biologisk mångfald inom 

de föreslagna kompensationsområdena. På sikt kommer den biologiska mångfald som gynnas även 

spilla över i omgivande landskap. De föreslagna åtgärderna ger en fullgod kompensation för de aspek-

ter av naturvärdet som går att kompensera för. Utredningen visar även ödmjukhet inför det faktum att 

alla aspekter av den komplexa naturmiljön inte kan kompenseras för.

Sammanfattningsvis så kommer de föreslagna åtgärderna i den här planen inte att fullt ut kompensera 

för den skada som den planerade verksamheten medför på naturmiljö och biologisk mångfald. Med de 

komplexa naturmiljöer som skadan avser så kommer No Net Loss inte att kunna uppnås. Det förringar 

dock inte vikten av att utföra de kompensationsåtgärder som går för att så långt som möjligt gottgöra 

den skada som uppstår. 
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1Tidsperspektiv
Skadan som den planerade verksamheten medför får anses vara irreversibel, dvs förlusten av natur-

miljö och biologisk mångfald där är för all framtid. Även om täkten efter det att verksamheten upphört 

kommer att efterbehandlas och bidra till biologisk mångfald genom nya strukturer och naturvärden 

så kommer de naturmiljöer och värden som finns på marken idag aldrig att återkomma. Därför är det 

viktigt att även kompensationsåtgärderna har ett långsiktigt perspektiv. Förslaget i denna utredning är 

att resultatet av kompensationsåtgärderna ska förvaltas under 100 år. Det är en ur mänskligt perspektiv 

mycket lång tid. Att planera för ännu längre perspektiv är inte möjligt med tanke på hur samhälle och 

kunskap förändras. Mot den bakgrunden får en 100-årig förvaltning anses vara ett ambitiöst förslag 

även om det inte är för all framtid.

Kompensationens omfattning

Förslaget är att den ekologiska kompensationen ska omfatta minst det antal habitathektar som verksamheten 

kommer medföra i skadevärde för skog respektive öppen mark.
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2Bilaga 1: Ordlista

Ekologisk kompensation Genom ekologisk kompensation, kan den som kommer att skada natur-

miljöer som utgör allmänna resurser, såsom arter, naturtyper, ekosys-

temfunktioner och upplevelsevärden, gottgöra detta genom att tillföra 

nya värden med ambitionen att det inte ska kvarstå någon nettoförlust. 

Ekologisk kompensation utförs först efter det att all rimlig hänsyn har 

tagits för att undvika och minimera skada.

Habitathektar  En metod för att beräkna skadevärde och kompensationsvärde. Habi-

tathektar uttrycks som produkten av områdets area och dess habitat-

kvalitet. Värdet som erhålls genom habitathektar-metoden är därmed 

inte ett renodlat arealmått.

Habitatkvalitet Ett mått på ett områdes naturvärde beräknad som en sammanvägd 

bedömning av olika variabler som uppmätts och satts i relation till ett 

eller flera referensområden.

Kompensationsområde Geografiskt område där kompensationsåtgärder planeras och utförs.

Kompensationsvärde Ett värde på hur mycket kompensationsåtgärderna i ett kompensations-

område bidrar med för naturen mätt i habitathektar. 

Kompensationsåtgärd En åtgärd som utförs för att kompensera för den skada som projektet 

medför. Det kan vara naturvårdande skötselåtgärder, t ex röjning eller 

naturvårdsbränning eller förbättrad skyddsstatus t ex reservatsbildning 

eller naturvårdsavtal.  

Naturtyp En uppdelande beskrivning av ett större område i mindre enheter. I 

denna utredning används naturtyperna skog och öppen mark. 

Referensområde Referensområden används för att definiera naturtypernas de olika vari-

ablernas högsta möjliga värde i ett så naturligt tillstånd som möjligt.

Skadevärde Som kompensationsvärde, men beräknat för påverkansområdet. Ger 

ett värde på hur stor förlusten av natur är mätt i habitathektar. I beräk-

ningen viktas skadan olika beroende på om den är direkt och total eller 

diffus och delvis. Skadevärdet jämförs sedan med kompensationsvär-

det för att utvärdera om kompensationen uppväger skadan. 

Variabel En mätbar struktur eller företeelse som tillsammans med andra variab-

ler bidrar till att beskriva habitatkvaliteten i ett område. Ett exempel på 

en variabel som används i denna utredning är grundyta i skog.
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2Bilaga 2: Variabler och viktning
Vid beräkning av habitathektar är måttet på kvalitet en viktig del. Kvalitet är en viktad skattning av olika 

variabler som beskriver en naturtyps tillstånd eller önskade tillstånd. För att få en objektiv beskrivning 

har variabler som är enkla att mäta valts. De variabler som har använts i denna utredning redovisas i ta-

bell 10 och 11. De olika variablerna viktas sedan för att spegla dess relativa bidrag till habitatkvaliteten. 

Många variabler ger en komplex beräkning och svårigheter med viktning. Få variabler kan å andra sidan 

ge en alltför enkel beskrivning av naturtypens habitatkvalitet.

Varje variabel har mätts i provytor i påverkansområdet och i kompensationsområdena. De uppmätta 

värdena har jämförts med värden från referensområden som får representera högsta möjliga värde 

i naturligt tillstånd. I några fall, särskilt för öppna marker, har bevarandemål för närliggande Natura 

2000-områden använts som referensvärde.

Förutom de variabler som har mätts genom fältinventeringar har även variabeln landskapsvärde an-

vänts. Landskapsvärdet mäts med en poängskala där

 • 1 poäng ges till område beläget inom samma område av riksintresse för naturvården 

som påverkansområdet, och

 • (ytterligare) 1 poäng ges till område beläget i direkt anslutning till område som om-

fattas av skydd,

vilket innebär att landskapsvärdet kan variera från 0 till 2 poäng.

Tabell 10. Variabler som använts i beräkningsmodellen för skog.

Variabel Beskrivning Vikt (relativt bidrag  
till kvalitetsmåttet)

Grundyta levande träd Grundyta av levande träd per hektar av samtliga trädslag i 
beståndet

12 %

Grundyta levande träd, 
standardavvikelse

Standardavvikelsen hos grundytan ger ett mått på gruppställd-
het/luckighet i beståndet

12 %

Senvuxenhet Index på senvuxenhet i beståndet; medelålder/medelhöjd 6 %

Volym död ved Andel död ved av den totala virkesvolymen i beståndet 32 %

Antal nipsippor Antal plantor av nipsippa, beräknat från tidigare inventeringar 
på File hajdar. Ingår i beräkningarna för kompensation som 
antal nyetablerade plantor

8 %

Andel bränd mark Andel mark som brunnit under de senaste 10 åren 24 %

Landskapsvärde Ett mått på områdets närhet till påverkansområdet och kon-
nektivitet i landskapet

6 %
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2Tabell 11. Variabler som använts i beräkningsmodellen för öppna marker.

Variabel Beskrivning Vikt (relativt bidrag  
till kvalitetsmåttet)

Krontäckning träd och buskar I praktiken täckningsgrad av tall och enbuskar då det är de 
som utgör nästan hela krontäckningen

35 %

Täckning markvegetation Täckningsgrad markvegetation 25 %

Antal typiska arter kärlväxter Antal typiska arter för alvar (enligt vägledning för Natura 
2000-naturtypen alvar) som förekommer i provyta. 

35 %

Landskapsvärde Ett mått på områdets närhet till påverkansområdet och 
konnektivitet i landskapet

5 %
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I denna bilaga redovisas beräkningsmodell och de beräkningar som har gjorts i arbetet med 

denna kompensationsplan.

Sammanfattning förväntat kompensationsvärde 
En sammanställning av det förväntade kompensationsvärdet i respektive kompensationsområde visas 

i tabell 12. Fullständiga beräkningar redovisas längre fram i dokumentet.

Tabell 12. Sammanställning förväntat kompensationsvärde i respektive kompensationsområde. * File hajdar 
Natura 2000 ingår endast i modellen vad gäller nipsippa. Vi har förenklat beräkningarna och fördelat den del av 
kompensationsvärdet som härrör från åtgärder som gynnar nipsippa från File hajdar NV, så att 90% av värdet 
ligger i File hajdar NV och 10% i File hajdar Natura 2000. 

Område Kompensationsvärde

 Naturtyp Från skötsel Från skydd Totalt

File hajdar NV

Skog 40,8 0,0 40,8

Öppen mark x x x

Summa 40,8 0,0 40,8

File hajdar Natura 2000*

Skog 1,3 0,0 1,3

Öppen mark x x x

Summa 1,3 0,0 1,3

Kyllaj

Skog 2,2 0 2,2

Öppen mark 0,0 0 0,0

Summa 2,2 0 2,2

Smöjen

Skog x x x

Öppen mark 23,6 0 23,6

Summa 23,6 0,0 23,6
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Tabell 13. Balandberäkning mellan det totala kompensationsvärdet och skadevärdet.

Naturtyp Skadevärde

Kompensationsvärde
Möjlig 

nettokompensationFrån skötsel Från skydd Totalt

Skog 14,5 44,3 0 44,3 29,8

Öppen mark 4,0 23,6 0 23,6 19,6

Summa 18,5 67,8 0,0 67,8 49,4

Beräkningar för de olika kompensationsområdena resulterar i ett förväntat kompensationsvärde ge-

nom skydd respektive restaurering och naturvårdskötselåtgärder (se tabellen ovan). Dessa kompensa-

tionsvinster kan läggas samman och kan användas för att balansera skadevärdet enligt tabell 14.



71

2Beräkningar skog

Beräkning av skadevärde i påverkansområde

Steg 1: Konvertera rådata till poäng

Instruktion: Konvertera rådata (kvantitativa eller kvalitativa) som samlats in i fält (dvs. medelvärden 

baserade på data från flera stickprov) för varje variabel till poäng genom att använda poängskalorna 

som har satts upp i relation till referenspoäng (dvs. högsta möjliga värde/intervall av värden för varje 

variabel, där ”utmärkt kvalitet” ska ges högsta poäng, t ex 5). Det är viktigt att säkerställa att förhållan-

det mellan skalorna är lämpligt.* 

* Notera att faktiska värden som uppmätts (snarare än poäng) också kan användas, särskilt för kvantita-

tiva data. Detta har vissa fördelar i avseende på precision, men det finns flera andra anledningar till varför 

att konvertera till poäng också ger fördelar, trots att data i viss mån blir generaliserade. Bland anledningar 

finns: det är enklare att hantera intervall av värden (t ex referensvärden i intervallet 40-65), det är också 

enklare att integrera kvalitativa variabler eftersom de kan organiseras utmed en poängskala. 

Tabell 14. Poängskala skog.

Variabel 0  
poäng

1  
poäng

2  
poäng

3  
poäng

4  
poäng

5  
poäng

Kommentar

Grundyta levande träd 
(m2/ha)

0 >30 1-5; 
15-30

6; 11-14 7-10

Grundyta levande träd, 
stdavv

0 0,1-
1,5

1,6-3,0 3,1-4,5 >4,5 Standardavvikelsen används, istället för 
medelvärde. Detta för att ge ett mått på 
hur grundytan varierar. Hög variation indi-
kerar ett heterogent trädskikt vilket är vad 
som eftersträvas. 

Senvuxenhet (år/m) <8 8-11 12-15 16-30 >30 Ju högre värde desto bättre, eftersom det 
innebär mer senvuxna träd. Poängskalan 
har satts utifrån ett resonemang om att 
senvuxenhet hos tall överlag borde kunna 
vara högre än vad som uppmätts på File 
hajdar, framförallt med avseende på att 
trädåldrarna kan vara betydligt högre.

Död ved (volymandel) <1/8 1/8-1/7 1/7-1/6 1/6-1/5 >1/5 Högsta möjliga poäng är satt utifrån 
bevarandemål för Natura 2000-området 
File hajdar Natura 2000, dvs. att volymen 
död ved i förhållande till levande ved ska 
vara minst 1/5

Nipsippa, antal Variabeln nipsippa hanteras lite annor-
lunda än övriga. Målet är att kunna ersätta 
åtminstone det antal plantor som försvin-
ner (dvs. 700).

Bränd mark, andel 0% 1-2% 2-4% 5-8% 8-10% >10% Andel bränd mark de senaste 10 åren
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Steg 2: Relatera alla poäng tillbaka till referensvärden och poäng

Instruktion: Relatera alla variabelpoäng tillbaka till referenspoäng (maximal poäng) för att få ett 

kvalitetsvärde eller -poäng uttryckt som en andel eller % av referensvärdet. Det är viktigt att skalningen 

av värden görs på rätt sätt från början när poängskalorna sätts upp. Ta poängen för en variabel och di-

videra med den maximala poäng som kan erhållas för denna variabel. Upprepa detta för alla variabler 

som undersökts.

Tabell 15. Uppmätta värden skog påverkansområdet.

Variabel Uppmätt värde (medelvärde) Referensvärde

Grundyta levande träd 10 m2/ha

Grundyta levande träd, standardavvikelse 4,6 m2/ha

Senvuxenhet 15,3 år/m

Död ved 0,02 

Nipsippa, antal 700 st 700 st

Bränd mark, andel 0 %

Landskapsvärde 1 2

Tabell 16. Poäng skog påverkansområde. * rd=använd rådata.

Variabel Poäng Maximala poäng 
(referensvärde)

Grundyta levande träd 4 4

Grundyta levande träd, standardavvikelse 4 4

Senvuxenhet 3 5

Död ved 1 5

Nipsippa, antal rd

Bränd mark 0 5

Landskapsvärde rd
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Steg 3: Viktning av variabler

Instruktion: Vikta (om relevant) variablerna med varandra för att avspegla deras relativa betydelse för 

det slutliga sammanvägda kvalitetsvärdet som räknas ut genom att ta variablernas poäng x vikt. Mul-

tiplicera varje variabel med dess relativa vikt (ska summera till 100 % totalt) som har satts efter en ex-

pertbedömning.  Summera alla de viktade variablerna för att få en summerad poäng = kvalitetsvärde. 

Tabell 17. Värde på variabel relaterat till referensvärde eller poäng i påverkansområdet skog.

Variabel Relaterat värde

Grundyta levande träd 1,00

Grundyta levande träd, standardavvikelse 1,00

Senvuxenhet 0,60

Död ved 0,20

Nipsippa 1,00

Andel bränd mark 0,00

Landskapsvärde 0,50

Tabell 18. Viktning av variabler och slutligt kvalitetsvärde i påverkansområdet skog.

Variabel Viktning (%) Viktat värde

Grundyta levande träd 12 0,12

Grundyta levande träd, standardavvikelse 12 0,12

Senvuxenhet 6 0,04

Död ved 32 0,06

Nipsippa 8 0,08

Andel bränd mark 24 0,00

Landskapsvärde 6 0,03

Summa av all viktning = 100% 100

Summerad poäng för alla viktade 
variabler = kvalitetsvärde

0,45
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Instruktion: Använd GIS för att analysera hur stor andel av den totala arealen av naturtypen som faller 

inom de olika graderna av förväntad påverkan (direkt, indirekt och diffus påverkan). Detta ger ett totalt 

påverkansområde som används för att beräkna habitathektar före och efter påverkan. 

Direkt påverkan förväntas inom brytområdet. Indirekt påverkan förväntas inom den del av verksamhets-

området som ligger utanför brytområdet. De diffusa effekterna är ytvattenpåverkan nedströms, vilka dock 

inte kan kvantifieras i denna modell. 

Steg  5: Beräkning av habitathektar (före och efter påverkan)

Instruktion: Multiplicera arealen för det totala påverkansområdet med kvalitetsvärdet för att få ha-

bitathektar före påverkan. För att beräkna habitathektar efter påverkan, bedöm hur stor förändring i 

kvalitet som kommer att ske i respektive grad av påverkan (direkt, indirekt och diffus). Följande ekva-

tion används sedan för att beräkna skadevärde = kvalitetsvärde x areal x % av påverkansgrad. 

Tabell 19. Totalt påverkansområde skog.

Totalt påverkansområde (ha) Antal ha där påverkan kommer att bli:

Direkt Indirekt Diffus

36,1 28,4 7,7 0

Tabell 20. Beräkning habitathektar dvs skadevärde skog i påverkansområdet. 

Före påverkan  
(habitathektar)

Efter påverkan (habitathektar) Total förlust efter påverkan 
(habitathektar) = skade-

värde

Direkt Indirekt Diffus

16,2 12,8 1,7 14,5

Tabell 21. Påverkans storlek uppskattad i % som används vid beräkning av förlust, påverkansområde skog.

Påverkan Andel som påverkas Förklaring

Direkt 100% 100 % av området kommer att påverkas totalt, vilket leder till 
100 % förlust av värden för biologisk mångfald. Multiplicera kvali-

tetsvärdet med areal x 1,0.

Indirekt 50% 50 % av området kommer att påverkas. Multiplicera kvalitetsvär-
det med areal x 0,5.
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Steg 1: Konvertera rådata till poäng

Instruktion: Konvertera rådata (kvantitativa eller kvalitativa) som samlats in i fält (dvs. medelvärden 

baserade på data från flera stickprov) för varje variabel till poäng genom att använda poängskalorna 

som har satts upp i relation till referenspoäng (dvs. högsta möjliga värde/intervall av värden för varje 

variabel, där ”utmärkt kvalitet” ska ges högsta poäng, t ex 5). Det är viktigt att säkerställa att förhållan-

det mellan skalorna är lämpligt.*

* Notera att faktiska värden som uppmätts (snarare än poäng) också kan användas, särskilt för kvantita-

tiva data. Detta har vissa fördelar i termer av precision, men det finns flera andra anledningar till varför att 

konvertera till poäng också innebär fördelar, trots att data i viss mån blir generaliserade. Bland anledningar 

finns: det är enklare att hantera intervall av värden (t ex referensvärden i intervallet 40-65), det är också 

enklare att integrera kvalitativa variabler eftersom de kan organiseras utmed en poängskala. 

Tabell 22. Uppmätta värden skog File hajdar NV

Variabel Uppmätt värde (medelvärde) Referensvärde

Grundyta levande träd 11

Grundyta levande träd, standardavvikelse 5,4

Senvuxenhet 14

Död ved 0,06

Nipsippa, antal 0 700

Bränd mark, andel 0

Landskapsvärde 2 2

Tabell 23. Poäng skog File hajdar NV. * rd=använd rådata.

Variabel Poäng Maximala poäng 
(referensvärde)

Grundyta levande träd 3 4

Grundyta levande träd, standardavvikelse 4 4

Senvuxenhet 3 5

Död ved 1 5

Nipsippa, antal rd

Bränd mark 0 5

Landskapsvärde rd
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Instruktion: Relatera alla variabelpoäng tillbaka till referenspoäng (maximal poäng) för att få ett 

kvalitetsvärde eller -poäng uttryckt som en andel eller % av referensvärdet. Det är viktigt att skalningen 

av värden görs på rätt sätt från början när poängskalorna sätts upp. Ta poängen för en variabel och di-

videra med den maximala poäng som kan erhållas för denna variabel. Upprepa detta för alla variabler 

som undersökts.

Steg 3: Viktning av variabler

Instruktion: Vikta (om relevant) variablerna med varandra för att avspegla deras relativa betydelse för 

det slutliga sammanvägda kvalitetsvärdet som räknas ut genom att summera variablernas poäng x 

vikt. Multiplicera varje variabel med dess relativa vikt (ska summera till 100 % total) som har satts efter 

en expertbedömning.  Summera alla de viktade variablerna för att få en summerad poäng = kvalitets-

värde. 

Tabell 24. Värde på variabel relaterat till referensvärde eller poäng, Filehajdar NV skog.

Variabel Relaterat värde

Grundyta levande träd 0,75

Grundyta levande träd, standardavvikelse 1,00

Senvuxenhet 0,60

Död ved 0,20

Nipsippa 0,00

Andel bränd mark 0,00

Landskapsvärde 1,00
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Steg 4: Areal

Instruktion: Använd GIS för att analysera hur stor andel av kompensationsområdet som hör till den ak-

tuella naturtypen. Detta är den areal som används för att beräkna kompensationsvärdet i senare steg.

Steg 5: Beräkning av habitathektar (startvärde)

Instruktion: Räkna ut habitathektar för kompensationsområdet innan åtgärder har genomförts (s.k. 

baseline eller startvärde), genom att multiplicera arealen med kvalitetsvärdet vid start.

Tabell 25. Viktning av variabler och slutligt kvalitetsvärde, Filehajdar NV skog.

Variabel Viktning (%) Viktat värde

Grundyta levande träd 12 0,09

Grundyta levande träd, standardavvikelse 12 0,12

Senvuxenhet 6 0,04

Död ved 32 0,06

Nipsippa 8 0,00

Andel bränd mark 24 0,00

Landskapsvärde 6 0,06

Summa av all viktning = 100% 100

Summerad poäng för alla viktade 
variabler = kvalitetsvärde

0,37

Tabell 26. Areal skog i kompensationsområde File hajdar NV. Området har avgränsats så att de delar som har 

naturvärdesklass 1 är uteslutna.

Naturtyp Areal (ha)

Skog 28,4

Tabell 27. Habitathektar skog i kompensationsområde File hajdar NV.

Naturtyp Total areal (ha) Kvalitetsvärde vid start Habitathektar

Skog 183 0,37 68
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Instruktion:  För respektive skötselåtgärd (eller flera åtgärder som förväntas gynna samma arter/

strukturer) görs en bedömning av förväntad målkvalitet efter 50 år, om kompensationen genomförs, för 

respektive variabel. Skillnaden mellan värdet idag (baseline) och målkvalitet, justerat för osäkerhets-

faktorer, är kompensationsvärdet.

Antal plantor nipsippa som bedöms kunna etableras på 50 år: 1250

Tabell 28. Kompensationsvärde skog genom skötselåtgärder tillförsel av död ved, luckhuggning, naturvårdsbränning, veteranise-

ring. Kompensationsområde File hajdar NV.

Variabel Kvalitet 
före åtgärd 

(hh)

Area 
(ha)

Mål- 
kvalitet 50 år  
efter åtgärd  

i förhållande 
till referens-

områden

Beräknad skill-
nad i kvalitet 

mellan baseline 
och målkvalitet 

(hh)

Vikt 
(%)

Viktad 
skillnad

Kommentar

Grundyta levande 
träd

0,75 183 1,00 45,9 12 5,5 Baseline och målkvalitet 
bedöms utifrån de rele-
vanta variablerna. Baseline 
härstammar från observerad 
data, medan målkvalitet är 
en skattning av hur variabeln 
kommer utvecklas på 50 år.

Grundyta levande 
träd, standardav-
vikelse

1,00 183 1,00 0,0 12 0,0

Sen- 
vuxenhet

0,60 183 0,80 36,7 6 2,2

Död ved 0,20 183 1,00 146,7 32 47,0

Nipsippa, antal 0,00 183 0,00 0,0 8 0,0

Bränd mark 0,00 183 0,20 36,7 24 8,8 Det finns svårigheter med att 
bränna på File hajdar, det är 
låga träd och mycket bränsle 
i fält- och buskkiktet. Risk att 
brand blir intensiv och dödar 
trädskiktet. Därför sätter vi 
mål på 1-2% av området.

Landskapsvärde 1,00 183 1,00 0,0 6 0,0

Ojusterat kompensationsvärde utifrån summerade viktade variabler (habitathektar) 58,0 Summan av variabel-
visa viktade skillnader 
mellan baseline*area och 
målkvalitet*area

Sannolikhet för 
framgång

0,5 Slutligt kompensationsvärde 29,0 Sannolikheten för framgång 
sätts till 50%, där osäker-
heter framförallt ligger i 
möjligheten att genomföra 
naturvårdsbränning. Slutligt 
kompensationsvärde är ojus-
terat kompensationsvärde * 
sannolikhet för framgång.
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Steg 7: Kompensationsvärde genom skydd

Två scenarier på 50 år sikt jämförs: dels utan skydd, dels med skydd genom kompensation. Skillnaden 

i det förväntade kvalitetsvärdet om 50 år om området skyddas genom kompensation jämfört med om 

det inte skyddas, blir kompensationsvärdet. 

OBS! Ingen kompensation genom skydd föreslås för Filehajdar NV, därför utgår detta steg.

Tabell 29. Kompensationsvärde skog genom skötselåtgärder nipsippa. Kompensationsområde File hajdar NV och File hajdar 

Natura 2000.

Variabel Kvalitet 
före åtgärd 

(hh)

Area 
(ha)

Mål- 
kvalitet 50 år  
efter åtgärd  

i förhållande 
till referens-

områden

Beräknad skill-
nad i kvalitet 

mellan baseline 
och målkvalitet 

(hh)

Vikt 
(%)

Viktad 
skillnad

Kommentar

Grundyta levande 
träd

0,75 183 0,75 0,0 12 0,0 Baseline och målkvalitet 
bedöms utifrån de rele-
vanta variablerna. Baseline 
härstammar från observerad 
data, medan målkvalitet är 
en skattning av hur variabeln 
kommer utvecklas på 50 år.

Grundyta levande 
träd, standardav-
vikelse

1,00 183 1,00 0,0 12 0,0

Sen- 
vuxenhet

0,60 183 0,60 0,0 6 0,0

Död ved 0,20 183 0,20 0,0 32 0,0

Nipsippa, antal 0,00 183 1,79 327,5 8 26,2 För nipsippa räknar vi med att 
kunna etablera fler plantor 
än de ca 700 som försvinner i 
förlustområdet.  
 

Bränd mark 0,00 183 0,00 0,0 24 0,0

Landskapsvärde 1,00 183 1,00 0,0 6 0,0

Ojusterat kompensationsvärde utifrån summerade viktade variabler (habitathektar) 26,2 Summan av variabel-
visa viktade skillnader 
mellan baseline*area och 
målkvalitet*area

Sannolikhet för 
framgång

0,5 Slutligt kompensationsvärde 13,1 Slutligt kompensationsvärde 
är ojusterat kompensations-
värde * sannolikhet för 
framgång.

Justerat kompensations-
värde

11,8 Justerat för att endast ca 90 
% av etableringen av nipsippa 
kommer att ske inom File 
hajdar NV, resten inom File 
hajdar Natura 2000
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Beräkning av kompensationsvärde skog Kyllaj

Steg 1: Konvertera rådata till poäng

Instruktion: Konvertera rådata (kvantitativa eller kvalitativa) som samlats in i fält (dvs medelvärden 

baserade på data från flera stickprov) för varje variabel till poäng genom att använda poängskalorna 

som har satts upp i relation till referenspoäng (dvs högsta möjliga värde/intervall av värden för varje 

variabel, där ”utmärkt kvalitet” ska ges högsta poäng, t ex 5). Det är viktigt att säkerställa att förhållan-

det mellan skalorna är lämpligt.* 

* Notera att faktiska värden som uppmätts (snarare än poäng) också kan användas, särskilt för kvantita-

tiva data. Detta har vissa fördelar i termer av precision, men det finns flera andra anledningar till varför att 

konvertera till poäng också innebär fördelar, trots att data i viss mån blir generaliserade. Bland anledningar 

finns: det är enklare att hantera intervall av värden (t ex referensvärden i intervallet 40-65), det är också 

enklare att integrera kvalitativa variabler eftersom de kan organiseras utmed en poängskala.

Tabell 30. Balansberäkning kompensationsvärde File hajdar NV.

Typ av kompensations-/skadevärde Habitathektar

Kompensationsvärde genom aktiva skötsel- eller kompensationsåtgärder 40,8

Kompensationsvärde genom skydd 0,0

Totalt kompensationsvärde 40,8

Totalt skadevärde 14,5

Balans 26,3
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Steg 2: Relatera alla poäng tillbaka till referensvärde eller poäng

Instruktion: Relatera alla variabelpoäng tillbaka till referenspoäng (maximal poäng) för att få ett 

kvalitetsvärde eller -poäng uttryckt som en andel eller % av referensvärdet. Det är viktigt att skalningen 

av värden görs på rätt sätt från början när poängskalorna sätts upp. Ta poängen för en variabel och di-

videra med den maximala poäng som kan erhållas för denna variabel. Upprepa detta för alla variabler 

som undersökts.

Tabell 31. Uppmätta värden skog Kyllaj.

Variabel Uppmätt värde (medelvärde) Referensvärde

Grundyta levande träd 19

Grundyta levande träd, standardavvikelse 3,4

Senvuxenhet 9

Död ved 0,06

Nipsippa, antal 0 700

Bränd mark, andel 0

Landskapsvärde 0 2

Tabell 32. Poäng skog Kyllaj. * rd=använd rådata.

Variabel Poäng Maximala poäng 
(referensvärde)

Grundyta levande träd 2 4

Grundyta levande träd, standardavvikelse 3 4

Senvuxenhet 2 5

Död ved 1 5

Nipsippa, antal rd

Bränd mark 0 5

Landskapsvärde rd



82

2
Steg 3: Viktning av variabler

Instruktion: Vikta (om relevant) variablerna med varandra för att avspegla deras relativa betydelse för 

det slutliga sammanvägda kvalitetsvärdet som räknas ut genom att summera variablernas poäng x 

vikt. Multiplicera varje variabel med dess relativa vikt (ska summera till 100 % total) som har satts efter 

en expertbedömning.  Summera alla de viktade variablerna för att få en summerad poäng = kvalitets-

värde.

Tabell 33. Värde på variabel relaterat till referensvärde eller poäng, Kyllaj skog.

Variabel Relaterat värde

Grundyta levande träd 0,50

Grundyta levande träd, standardavvikelse 0,75

Senvuxenhet 0,40

Död ved 0,20

Nipsippa 0,00

Andel bränd mark 0,00

Landskapsvärde 0,00

Tabell 34. Viktning av variabler och slutligt kvalitetsvärde, Kyllaj skog.

Variabel Viktning (%) Viktat värde

Grundyta levande träd 12 0,06

Grundyta levande träd, standardavvikelse 12 0,09

Senvuxenhet 6 0,02

Död ved 32 0,06

Nipsippa 8 0,00

Andel bränd mark 24 0,00

Landskapsvärde 6 0,00

Summa av all viktning = 100% 100

Summerad poäng för alla viktade 
variabler = kvalitetsvärde

0,24
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Instruktion: Använd GIS för att analysera hur stor andel av kompensationsområdet som hör till den ak-

tuella naturtypen. Detta är den areal som används för att beräkna kompensationsvärdet i senare steg.

Notera att i denna areal ingår inte ungskogar söder om grusvägen (8,7 ha).

Steg 5: Beräkning av habitathektar (startvärde)

Instruktion: Räkna ut habitathektar för kompensationsområdet innan åtgärder har genomförts (s.k. 

baseline eller startvärde), genom att multiplicera arealen med kvalitetsvärdet vid start.

Steg 6: Kompensationsvärde genom aktiv skötsel-/kompensationsåtgärder

Förklaring: För respektive skötselåtgärd (eller flera åtgärder som förväntas gynna samma arter/struk-

turer) görs en bedömning av förväntad målkvalitet efter 50 år, om kompensationen genomförs, för 

respektive variabel. Skillnaden mellan värdet idag (baseline) och målkvalitet, justerat för osäkerhets-

faktorer, är kompensationsvärdet.

Tabell 35. Areal skog i kompensationsområde Kyllaj. Notera att i denna areal ingår inte ungskogar söder om grusvägen 

(8,7 ha).

Naturtyp Areal (ha)

Skog 6,7

Tabell 36. Habitathektar skog i kompensationsområde Kyllaj.

Naturtyp Total areal (ha) Kvalitetsvärde vid start Habitathektar

Skog 6,7 0,24 1,6
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2Tabell 37. Kompensationsvärde skog genom skötselåtgärder tillförsel av död ved, naturvårdsbränning, veteranisering. Kompensa-

tionsområde Kyllaj.

Variabel Kvalitet 
före åtgärd 

(hh)

Area 
(ha)

Mål- 
kvalitet 50 år  
efter åtgärd  

i förhållande 
till referens-

områden

Beräknad skill-
nad i kvalitet 

mellan baseline 
och målkvalitet 

(hh)

Vikt 
(%)

Viktad 
skillnad

Kommentar

Grundyta levande 
träd

0,5 6,7 1,0 3,3 12 0,4 Baseline och målkvalitet 
bedöms utifrån de relevanta 
attributen. Baseline härstam-
mar från observerade data, 
medan målkvalitet är en 
skattning av hur variabeln 
kommer utvecklas på 50 år.

Grundyta levande 
träd, standardav-
vikelse

0,8 6,7 1,0 1,7 12 0,2

Sen- 
vuxenhet

0,4 6,7 0,8 2,7 6 0,2

Död ved 0,2 6,7 1,0 5,3 32 1,7

Nipsippa, antal 0,0 6,7 0,0 0,0 8 0,0

Bränd mark 0,0 6,7 1,0 6,7 24 1,6

Landskapsvärde 0,0 6,7 0,0 0,0 6 0,0

Ojusterat kompensationsvärde utifrån summerade viktade variabler (habitathektar) 3,7 Summan av variabel-
visa viktade skillnader 
mellan baseline*area och 
målkvalitet*area

Sannolikhet för 
framgång

0,6 Slutligt kompensationsvärde 2,2 Osäkerhet ligger bland annat 
i om vi får möjlighet att utföra 
bränning. Däremot bedöms 
sannolikheten för att lyckas 
med tillförsel av död ved som 
högre. Den sammanvägda 
sannolikheten sätts därför 
till 60 %. Slutligt kompen-
sationsvärde är ojusterat 
kompensationsvärde * san-
nolikhet för framgång.
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2Steg 7: Kompensationsvärde genom skydd

Förklaring: Två scenarier jämförs: dels utan skydd, dels med skydd genom kompensation. 

OBS! Inget skydd föreslås för Kyllaj, därför utgår detta steg.

Steg  8: Balansberäkning kompensationsvärde och skadevärde

Tabell 38. Balansberäkning kompensationsvärde skog Kyllaj.

Typ av kompensations-/skadevärde Habitathektar

Kompensationsvärde genom aktiva skötsel- eller kompensationsåtgärder 2,2

Kompensationsvärde genom skydd 0,0

Totalt kompensationsvärde 2,2

Totalt skadevärde 14,5

Balans -12,3
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Beräkning skadevärde påverkansområde

Steg 1: Konvertera rådata till poäng

Instruktion: Konvertera rådata (kvantitativa eller kvalitativa) som samlats in i fält (dvs. medelvärden 

baserade på data från flera stickprov) för varje variabel till poäng genom att använda poängskalorna 

som har satts upp i relation till referenspoäng (dvs. högsta möjliga värde/intervall av värden för varje 

variabel, där ”utmärkt kvalitet” ska ges högsta poäng, t ex 5). Det är vikigt att säkerställa att förhållan-

det mellan skalorna är lämpligt.*

* Notera att faktiska värden som uppmätts (snarare än poäng) också kan användas, särskilt för kvantita-

tiva data. Detta har vissa fördelar i termer av precision, men det finns flera andra anledningar till varför att 

konvertera till poäng också innebär fördelar, trots att data i viss mån blir generaliserade. Bland anledningar 

finns: det är enklare att hantera intervall av värden (t ex referensvärden i intervallet 40-65), det är också 

enklare att integrera kvalitativa variabler eftersom de kan organiseras utmed en poängskala.

Tabell 39. Uppmätta värden öppen mark påverkansområdet.

Variabel Uppmätt värde (medelvärde) Referensvärde

Typiska arter kärlväxter 4,4 arter/provyta 7,0

Täckning markvegetation 38%

Täckning enbuskar + tall 20%

Landskapsvärde 1 2

Tabell 40. Poäng öppen mark påverkansområde. * rd=använd rådata.

Variabel Poäng Maximala poäng 
(referensvärde)

Typiska arter kärlväxter 4 5

Täckning markvegetation 3 3

Täckning enbuskar + tall 5 5

Landskapsvärde rd
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2Steg 2: Relatera alla poäng tillbaka till referensvärden eller poäng

Instruktion: Relatera alla variabelpoäng tillbaka till referenspoäng (maximal poäng) för att få ett 

kvalitetsvärde eller -poäng uttryckt som en andel eller % av referensvärdet. Det är viktigt att skalningen 

av värden görs på rätt sätt från början när poängskalorna sätts upp. Ta poängen för en variabel och di-

videra med den maximala poäng som kan erhållas för denna variabel. Upprepa detta för alla variabler 

som undersökts.

Steg 3: Viktning av variabler

Instruktion: Vikta (om relevant) variablerna med varandra för att avspegla deras relativa betydelse för 

det slutliga sammanvägda kvalitetsvärdet som räknas ut genom att summera variablernas poäng x 

vikt. Multiplicera varje variabel med dess relativa vikt (ska summera till 100 % total) som har satts efter 

en expertbedömning.  Summera alla de viktade variablerna för att få en summerad poäng = kvalitets-

värde. 

Tabell 41. Värde på variabel relaterat till referensvärde eller poäng i påverkansområdet öppen mark.

Variabel Relaterat värde

Typiska arter kärlväxter 0,80

Täckning markvegetation 1,00

Täckning enbuskar + tall 1,00

Landskapsvärde 0,50

Tabell 42. Viktning av variabler och slutligt kvalitetsvärde i påverkansområdet skog.

Variabel Viktning (%) Viktat värde

Typiska arter kärlväxter 35 0,28

Täckning markvegetation 25 0,25

Täckning enbuskar + tall 35 0,35

Landskapsvärde 5 0,03

Summa av all viktning = 100% 100

Summerad poäng för alla viktade 
variabler = kvalitetsvärde

0,91
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2Steg 4: Areal

Instruktion: Använd GIS för att analysera hur stor andel av den totala arealen av naturtypen som faller 

inom de olika graderna av förväntad påverkan (direkt, indirekt och diffus påverkan). Detta ger ett totalt 

påverkansområde som används för att beräkna habitathektar före och efter påverkan. 

Direkt påverkan förväntas inom brytområdet. Indirekt påverkan förväntas inom den del av verksamhets-

området som ligger utanför brytområdet. De diffusa effekterna är ytvattenpåverkan nedströms, vilka dock 

inte kan kvantifieras i denna modell.

Steg 5: Beräkning av habitathektar (före och efter påverkan)

Instruktion: Multiplicera arealen för det totala påverkansområdet med kvalitetsvärdet för att få habi-

tathektar (hh) före påverkan. För att beräkna habitathektar efter påverkan, bedöm hur stor förändring i 

kvalitet som kommer att ske i respektive grad av påverkan (direkt, indirekt och diffus). Följande ekva-

tion används sedan för att beräkna skadevärde = kvalitetsvärde x areal x % av påverkansgrad. 

Tabell 43. Totalt påverkansområde öppen mark.

Totalt påverkansområde (ha) Antal ha där påverkan kommer att bli:

Direkt Indirekt Diffus

6,2 2,6 3,6 0

Tabell 44. Beräkning habitathektar dvs skadevärde öppen mark i påverkansområdet. 

Före påverkan  
(habitathektar)

Efter påverkan (habitathektar) Total förlust efter påverkan 
(habitathektar) = skade-

värde

Direkt Indirekt Diffus

5,6 2,4 1,6 4,0

Tabell 45. Påverkans storlek uppskattad i % som används vid beräkning av förlust, påverkansområde öppen 
mark.

Påverkan Andel som påverkas Förklaring

Direkt 100% 100 % av området kommer att påverkas totalt, vilket leder till 
100 % förlust av värden för biologisk mångfald. Multiplicera kvali-

tetsvärdet med areal x 1,0.

Indirekt 50% 50 % av området kommer att påverkas. Multiplicera kvalitetsvär-
det med areal x 0,5.



89

2Beräkning av kompensationsvärde kompensationsområde Kyllaj

Steg 1: Konvertera rådata till poäng

Instruktion: Konvertera rådata (kvantitativa eller kvalitativa) som samlats in i fält (dvs. medelvärden 

baserade på data från flera stickprov) för varje variabel till poäng genom att använda poängskalorna 

som har satts upp i relation till referenspoäng (dvs. högsta möjliga värde/intervall av värden för varje 

variabel, där ”utmärkt kvalitet” ska ges högsta poäng, t ex 5). Det är vikigt att säkerställa att förhållan-

det mellan skalorna är lämpligt.*

* Notera att faktiska värden som uppmätts (snarare än poäng) också kan användas, särskilt för kvantita-

tiva data. Detta har vissa fördelar i termer av precision, men det finns flera andra anledningar till varför att 

konvertera till poäng också innebär fördelar, trots att data i viss mån blir generaliserade. Bland anledningar 

finns: det är enklare att hantera intervall av värden (t ex referensvärden i intervallet 40-65), det är också 

enklare att integrera kvalitativa variabler eftersom de kan organiseras utmed en poängskala.

Tabell 46. Uppmätta värden öppen mark Kyllaj.

Variabel Uppmätt värde (medelvärde) Referensvärde

Typiska arter kärlväxter 5,0  arter/provyta 7,0

Täckning markvegetation 40%

Täckning enbuskar + tall 8%

Landskapsvärde 0 2

Tabell 47. Poäng öppen mark Kyllaj. * rd=använd rådata.

Variabel Poäng Maximala poäng 
(referensvärde)

Typiska arter kärlväxter 5 5

Täckning markvegetation 3 3

Täckning enbuskar + tall 5 5

Landskapsvärde rd
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2Steg 2: Relatera alla poäng tillbaka till referensvärde eller poäng

Instruktion: Relatera alla variabelpoäng tillbaka till referenspoäng (maximal poäng) för att få ett 

kvalitetsvärde eller -poäng uttryckt som en andel eller % av referensvärdet. Det är viktigt att skalningen 

av värden görs på rätt sätt från början när poängskalorna sätts upp. Ta poängen för en variabel och di-

videra med den maximala poäng som kan erhållas för denna variabel. Upprepa detta för alla variabler 

som undersökts. 

Steg 3: Viktning av variabler

Instruktion: Vikta (om relevant) variablerna med varandra för att avspegla deras relativa betydelse för 

det slutliga sammanvägda kvalitetsvärdet som räknas ut genom att summera variablernas poäng x 

vikt. Multiplicera varje variabel med dess relativa vikt (ska summera till 100 % total) som har satts efter 

en expertbedömning.  Summera alla de viktade variablerna för att få en summerad poäng = kvalitets-

värde.

Tabell 48. Värde på variabel relaterat till referensvärde eller poäng, Kyllaj öppen mark.

Variabel Relaterat värde

Typiska arter kärlväxter 1,00

Täckning markvegetation 1,00

Täckning enbuskar + tall 1,00

Landskapsvärde 0,00

Tabell 49. Viktning av variabler och slutligt kvalitetsvärde, Kyllaj öppen mark.

Variabel Viktning (%) Viktat värde

Typiska arter kärlväxter 35 0,35

Täckning markvegetation 25 0,25

Täckning enbuskar + tall 35 0,35

Landskapsvärde 5 0,00

Summerad poäng för alla viktade 
variabler = kvalitetsvärde

0,95
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2Steg 4: Areal

Instruktion: Använd GIS för att analysera hur stor andel av kompensationsområdet som hör till den ak-

tuella naturtypen. Detta är den areal som används för att beräkna kompensationsvärdet i senare steg.

Steg  5: Beräkning av habitathektar (startvärde)

Instruktion: Räkna ut habitathektar för kompensationsområdet innan åtgärder har genomförts (s.k. 

baseline eller startvärde), genom att multiplicera arealen med kvalitetsvärdet vid start.

Steg  6: Kompensationsvärde genom aktiv skötsel- och kompensationsåtgärder

Förklaring: För respektive skötselåtgärd (eller flera åtgärder som förväntas gynna samma arter/struk-

turer) görs en bedömning av förväntad målkvalitet efter 50 år, om kompensationen genomförs, för 

respektive variabel. Skillnaden mellan värdet idag (baseline) och målkvalitet, justerat för osäkerhets-

faktorer, är kompensationsvärdet.

Tabell 50. Areal öppen mark i kompensationsområde Kyllaj. Notera att i denna areal ingår inte ungskogar söder om 

grusvägen (8,7 ha).

Naturtyp Areal (ha)

Öppen mark 40,1

Tabell 51. Habitathektar öppen mark i kompensationsområde Kyllaj.

Naturtyp Total areal (ha) Kvalitetsvärde vid start Habitathektar

Öppen mark 40,1 0,95 38,1
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2Tabell 52. Kompensationsvärde öppen mark genom skötselåtgärder röjning av igenväxningsvegetation. Kompensationsområde 

Kyllaj.

Variabel Kvalitet 
före åtgärd 

(hh)

Area 
(ha)

Mål- 
kvalitet 50 år  
efter åtgärd  

i förhållande 
till referens-

områden

Beräknad skill-
nad i kvalitet 

mellan baseline 
och målkvalitet 

(hh)

Vikt 
(%)

Viktad 
skillnad

Kommentar

Typiska arter 
kärlväxter

1,00 40,1 1,00 0,0 35 0,0 Baseline och målkvalitet be-
döms utifrån de relevanta att-
ributen. Baseline härstammar 
från observerad data, medan 
målkvalitet är en skattning av 
hur variabeln kommer utveck-
las på 50 år.

Täckning markve-
getation

1,00 40,1 1,00 0,0 25 0,0

Täckning enbus-
kar + tall

1,00 40,1 1,00 0,0 35 0,0

Landskapsvärde 0,00 40,1 0,00 0,0 5 0,0

Ojusterat kompensationsvärde utifrån summerade viktade variabler (habitathektar) 0,0 Summan av variabel-
visa viktade skillnader 
mellan baseline*area och 
målkvalitet*area

Sannolikhet för 
framgång

0,9 Slutligt kompensationsvärde 0,0 Den enda variabel som 
bedöms påverkas är täckning 
av enbuskar + tall och sanno-
likheten för att lyckas är hög. 
Däremot har denna variabel 
redan från start maxkvali-
tet, vilket innebär att inget 
kompensationsvärde skapas 
genom åtgärden. Slutligt 
kompensationsvärde är ojus-
terat kompensationsvärde * 
sannolikhet för framgång.
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Steg   7: Kompensationsvärde genom skydd

Förklaring: Två scenarier jämförs: dels utan skydd, dels med skydd genom kompensation. 

OBS! Inget skydd föreslås för Kyllaj, därför utgår detta steg.

Tabell 53. Kompensationsvärde öppen mark genom skötselåtgärder tillförsel av död ved samt reparation av körskador  och diken 

mm. Kompensationsområde Kyllaj.

Variabel Kvalitet 
före åtgärd 

(hh)

Area 
(ha)

Mål- 
kvalitet 50 år  
efter åtgärd  

i förhållande 
till referens-

områden

Beräknad skill-
nad i kvalitet 

mellan baseline 
och målkvalitet 

(hh)

Vikt 
(%)

Viktad 
skillnad

Kommentar

Typiska arter 
kärlväxter

1,00 40,1 1,00 0,0 35 0,0 Baseline och målkvalitet be-
döms utifrån de relevanta att-
ributen. Baseline härstammar 
från observerad data, medan 
målkvalitet är en skattning av 
hur variabeln kommer utveck-
las på 50 år.

Täckning markve-
getation

1,00 40,1 1,00 0,0 25 0,0

Täckning enbus-
kar + tall

1,00 40,1 1,00 0,0 35 0,0

Landskapsvärde 0,00 40,1 0,00 0,0 5 0,0

Ojusterat kompensationsvärde utifrån summerade viktade variabler (habitathektar) 0,0 Summan av variabel-
visa viktade skillnader 
mellan baseline*area och 
målkvalitet*area

Sannolikhet för 
framgång

1,00 Slutligt kompensationsvärde 0,0 Ingen av variablerna bedöms 
förändras av åtgärden 
tillförsel av död ved. För 
åtgärden reparation av 
körskador och diken är det 
endast typiska arter som 
skulle kunna förändras, men 
åtgärden bedöms inte ge 
sådan förbättrad kvalitet att 
arttätheten ökar ytterligare. 
Slutligt kompensationsvärde 
är ojusterat kompensa-
tionsvärde * sannolikhet för 
framgång.
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2Steg  8: Balansberäkning kompensationsvärde och skadevärde  

Beräkning av kompensationsvärde kompensationsområde Smöjen

Steg 1: Konvertera rådata till poäng

Instruktion: Konvertera rådata (kvantitativa eller kvalitativa) som samlats in i fält (dvs. medelvärden baserade på 

data från flera stickprov) för varje variabel till poäng genom att använda poängskalorna som har satts upp i relation 

till referenspoäng (dvs. högsta möjliga värde/intervall av värden för varje variabel, där ”utmärkt kvalitet” ska ges 

högsta poäng, t ex 5). Det är vikigt att säkerställa att förhållandet mellan skalorna är lämpligt.* 

* Notera att faktiska värden som uppmätts (snarare än poäng) också kan användas, särskilt för kvantita-

tiva data. Detta har vissa fördelar i termer av precision, men det finns flera andra anledningar till varför att 

konvertera till poäng också innebär fördelar, trots att data i viss mån blir generaliserade. Bland anledningar 

finns: det är enklare att hantera intervall av värden (t ex referensvärden i intervallet 40-65), det är också 

enklare att integrera kvalitativa variabler eftersom de kan organiseras utmed en poängskala.

Tabell 54. Balansberäkning kompensationsvärde öppen mark Kyllaj.

Typ av kompensations-/skadevärde Habitathektar

Kompensationsvärde genom aktiva skötsel- eller kompensationsåtgärder 0,0

Kompensationsvärde genom skydd 0,0

Totalt kompensationsvärde 0,0

Totalt skadevärde 4,0

Balans -4,0

Tabell 55. Uppmätta värden öppen mark Smöjen.

Variabel Uppmätt värde (medelvärde) Referensvärde

Typiska arter kärlväxter 1,8 arter/provyta 7,0

Täckning markvegetation 0 %

Täckning enbuskar + tall 0 %

Landskapsvärde 0 2
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Steg 2: Relatera alla poäng tillbaka till referensvärde ellerpoäng

Instruktion: Relatera alla variabelpoäng tillbaka till referenspoäng (maximal poäng) för att få ett 

kvalitetsvärde eller -poäng uttryckt som en andel eller % av referensvärdet. Det är viktigt att skalningen 

av värden görs på rätt sätt från början när poängskalorna sätts upp. Ta poängen för en variabel och di-

videra med den maximala poäng som kan erhållas för denna variabel. Upprepa detta för alla variabler 

som undersökts.

Steg 3: Viktning av variabler

Instruktion: Vikta (om relevant) variablerna med varandra för att avspegla deras relativa betydelse för 

det slutliga sammanvägda kvalitetsvärdet som räknas ut genom att summera variablernas poäng x 

vikt. Multiplicera varje variabel med dess relativa vikt (ska summera till 100 % total) som har satts efter 

en expertbedömning.  Summera alla de viktade variablerna för att få en summerad poäng = kvalitets-

värde.

Tabell 56. Poäng öppen mark Smöjen. * rd=använd rådata.

Variabel Poäng Maximala poäng 
(referensvärde)

Typiska arter kärlväxter 1 5

Täckning markvegetation 0 3

Täckning enbuskar + tall 0 5

Landskapsvärde rd

Tabell 57. Värde på variabel relaterat till referensvärde eller poäng, Smöjen öppen mark.

Variabel Relaterat värde

Typiska arter kärlväxter 0,2

Täckning markvegetation 0,0

Täckning enbuskar + tall 0,0

Landskapsvärde 0,0
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Steg 4 Areal

Instruktion: Använd GIS för att analysera hur stor andel av kompensationsområdet som hör till den ak-

tuella naturtypen. Detta är den areal som används för att beräkna kompensationsvärdet i senare steg.

Steg 5: Beräkning av habitathektar (startvärde)

Instruktion: Räkna ut habitathektar för kompensationsområdet innan åtgärder har genomförts (s.k. 

baseline eller startvärde), genom att multiplicera arealen med kvalitetsvärdet vid start.

Tabell 58. Viktning av variabler och slutligt kvalitetsvärde, Smöjen öppen mark.

Variabel Viktning (%) Viktat värde

Typiska arter kärlväxter 35 0,07

Täckning markvegetation 25 0,00

Täckning enbuskar + tall 35 0,00

Landskapsvärde 5 0,00

Summerad poäng för alla viktade 
variabler = kvalitetsvärde

0,07

Tabell 59. Areal öppen mark i kompensationsområde Smöjen.

Naturtyp Areal (ha)

Öppen mark 37,7

Tabell 60. Habitathektar öppen mark i kompensationsområde Smöjen.

Naturtyp Total areal (ha) Kvalitetsvärde vid start Habitathektar

Öppen mark 37,7 0,07 2,6
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2Steg 6: Kompensationsvärde genom aktiv skötsel-/kompensationsåtgärder

Förklaring: För respektive skötselåtgärd (eller flera åtgärder som förväntas gynna samma arter/struk-

turer) görs en bedömning av förväntad målkvalitet efter 50 år, om kompensationen genomförs, för 

respektive variabel. Skillnaden mellan värdet idag (baseline) och målkvalitet, justerat för osäkerhets-

faktorer, är kompensationsvärdet.

Tabell 61. Kompensationsvärde öppen mark genom skötselåtgärder: tillförsel av jord, sådd och plantering av alvarvegetation, 

reparation av körskador och diken. Kompensationsområde Smöjen.

Variabel Kvalitet 
före åtgärd 

(hh)

Area 
(ha)

Mål- 
kvalitet 50 år  
efter åtgärd  

i förhållande 
till referens-

områden

Beräknad skill-
nad i kvalitet 

mellan baseline 
och målkvalitet 

(hh)

Vikt 
(%)

Viktad 
skillnad

Kommentar

Typiska arter 
kärlväxter

0,20 37,7 0,80 22,6 35 7,9 Baseline och målkvalitet be-
döms utifrån de relevanta att-
ributen. Baseline härstammar 
från observerad data, medan 
målkvalitet är en skattning av 
hur variabeln kommer utveck-
las på 50 år.

Täckning markve-
getation

0,00 37,7 1,00 37,7 25 9,4

Täckning enbus-
kar + tall

0,00 37,7 0,00 0,0 35 0,0

Landskapsvärde 0,00 37,7 0,00 0,0 5 0,0

Ojusterat kompensationsvärde utifrån summerade viktade variabler (habitathektar) 17,3 Summan av variabel-
visa viktade skillnader 
mellan baseline*area och 
målkvalitet*area

Sannolikhet för 
framgång

0,75 Slutligt kompensationsvärde 13,0 Sannolikheten att på 50 års 
sikt lyckas etablera typiska ar-
ter för att nå målet om minst 
4 arter/provyta i genomsnitt 
bedöms vara hög. Vad gäller 
etablering av markvegetation 
bedöms sannolikheten att 
lyckas vara ytterligare något 
högre. Slutligt kompen-
sationsvärde är ojusterat 
kompensationsvärde * san-
nolikhet för framgång.
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2Tabell 62. Kompensationsvärde öppen mark genom skötselåtgärder: etablering av vindskyddande träd- och buskskikt. Kompen-

sationsområde Smöjen.

Variabel Kvalitet 
före åtgärd 

(hh)

Area 
(ha)

Mål- 
kvalitet 50 år  
efter åtgärd  

i förhållande 
till referens-

områden

Beräknad skill-
nad i kvalitet 

mellan baseline 
och målkvalitet 

(hh)

Vikt 
(%)

Viktad 
skillnad

Kommentar

Typiska arter 
kärlväxter

0,20 37,7 0,20 0,0 35 0,0 Baseline och målkvalitet be-
döms utifrån de relevanta att-
ributen. Baseline härstammar 
från observerad data, medan 
målkvalitet är en skattning av 
hur variabeln kommer utveck-
las på 50 år.

Täckning markve-
getation

0,00 37,7 0,00 0,0 25 0,0

Täckning enbus-
kar + tall

0,00 37,7 1,00 37,7 35 13,2

Landskapsvärde 0,00 37,7 0,00 0,0 5 0,0

Ojusterat kompensationsvärde utifrån summerade viktade variabler (habitathektar) 13,2 Summan av variabel-
visa viktade skillnader 
mellan baseline*area och 
målkvalitet*area

Sannolikhet för 
framgång

0,8 Slutligt kompensationsvärde 10,6 Sannolikheten för att ett träd- 
och buskskikt med minst 5 % 
täckningsgrad ska kunna eta-
bleras på 50 år bedöms vara 
något högre än sannolikheten 
för att typiska arter ska eta-
blera sig. Variablerna typiska 
arter och markvegetation 
hanteras i föregående åtgärd 
och bedöms därför inte öka 
ytterligare med denna åtgärd 
(eftersom detta skulle ge 
dubbelräkning i modellen), 
även om det går att hävda 
att även dessa variabler kan 
gynnas av ett vindskyddande 
träd- och buskskikt. Slutligt 
kompensationsvärde är ojus-
terat kompensationsvärde * 
sannolikhet för framgång.



99

2

Steg 7: Kompensationsvärde genom skydd

Två scenarier jämförs: dels utan skydd, dels med skydd genom kompensation.  

OBS! Inget skydd föreslås för Smöjen, därför utgår detta steg.

Steg  8: Balansberäkning kompensationsvärde och skadevärde

Tabell 63. Kompensationsvärde öppen mark genom skötselåtgärder: tillförsel av död ved. Kompensationsområde Smöjen.

Variabel Kvalitet 
före åtgärd 

(hh)

Area 
(ha)

Mål- 
kvalitet 50 år  
efter åtgärd  

i förhållande 
till referens-

områden

Beräknad skill-
nad i kvalitet 

mellan baseline 
och målkvalitet 

(hh)

Vikt 
(%)

Viktad 
skillnad

Kommentar

Typiska arter 
kärlväxter

0,20 37,7 0,20 0,0 35 0,0 Baseline och målkvalitet be-
döms utifrån de relevanta att-
ributen. Baseline härstammar 
från observerad data, medan 
målkvalitet är en skattning av 
hur variabeln kommer utveck-
las på 50 år.

Täckning markve-
getation

0,00 37,7 0,00 0,0 25 0,0

Täckning enbus-
kar + tall

0,00 37,7 0,00 0,0 35 0,0

Landskapsvärde 0,00 37,7 0,00 0,0 5 0,0

Ojusterat kompensationsvärde utifrån summerade viktade variabler (habitathektar) 0,0 Summan av variabel-
visa viktade skillnader 
mellan baseline*area och 
målkvalitet*area

Sannolikhet för 
framgång

1 Slutligt kompensationsvärde 0,0 Åtgärden bedöms inte för-
ändra kvaliteten hos någon av 
de valda variablerna. Slutligt 
kompensationsvärde är ojus-
terat kompensationsvärde * 
sannolikhet för framgång.

Tabell 64. Balansberäkning kompensationsvärde öppen mark Smöjen.

Typ av kompensations-/skadevärde Habitathektar

Kompensationsvärde genom aktiva skötsel- eller kompensationsåtgärder 23,6

Kompensationsvärde genom skydd 0,0

Totalt kompensationsvärde 23,6

Totalt skadevärde 4,0

Balans 19,6
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