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Sammanfattning

Cementa ansöker om tillstånd för utökad kalkbrytning vid Degerhamn på södra Öland. Det ansökta 

brytområdet ligger inom riksintresse för naturvård enligt 3 kap. 6 § miljöbalken och riksintresse för vär-

defulla mineraler enligt 3 kap. 7§ miljöbalken. Hela Öland är även riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 

4 kap. 2 § miljöbalken. Brytområdet ligger också i anslutning till riksintressen för friluftslivet och kultur-

miljövården enligt 3 kap. 6 § miljöbalken samt inom världsarvsområdet Södra Ölands odlingslandskap. 

Området omfattas även av riksintresse enligt 4 kap. 3 § miljöbalken, men verksamheten avser inte 

någon av de anläggningar som anges där.

Som ett underlag i tillståndsprövningen har följande utredning gjorts kring riksintressena, i syfte att ta 

fram underlag för bedömningar kring huruvida verksamheten riskerar att medföra påtaglig skada på 

något riksintresse, samt i vilken mån världsarvet riskerar att påverkas negativt. 

Utredningen belyser vilka aspekter som de olika riksintresseutpekandena syftar till att skydda, hur 

dessa värden är fördelade geografiskt, i vilken mån de sammanfaller i värdekärnor samt i vilken mån 

ansökningsområdet för fortsatt täktverksamhet sammanfaller med endera en värdekärna eller enstaka 

kärnvärden.

Genomförda analyser har visat att det i första hand är mellan riksintresse för naturvård och riksintresse 

för mineral som det riskerar att uppstå en konflikt. Ingreppet är arealmässigt litet men områdets na-

turvärden är höga och inom brytområdet finns sådana aspekter representerade som har utpekats som 

kärnvärden i riksintresse för naturvård. Därför har särskilt fokus lagts på att belysa olika aspekter av riks-

intresse för naturvård, i syfte att underlätta bedömningen kring eventuell påtaglig skada.

Det sökta brytområdet bedöms inte sammanfalla med någon värdekärna av riksintresse för kultur-

miljövården enligt 3 kap. 6 § miljöbalken och omfattas heller inte specifikt av landskapsbildsskydd. 

Kalkbrytningen har i sig betydelse för att upprätthålla ett levande kulturarv. Bedömningen är därmed 

att risken för att den fortsatta täktverksamheten ska stå i konflikt med riksintressena för kulturmiljövård 

på södra Öland eller världsarvet Södra Ölands odlingslandskap är liten. 

Risken för konflikt med det omgivande riksintresset för friluftsliv enligt 3 kap 6 § miljöbalken bedöms 

likaså som liten. Vissa mindre värden för friluftslivet i en lokal skala påverkas av ingreppet, men detta 

kompenseras i viss mån av de åtgärder som efterbehandlingen av den aktiva täkten innebär. Även efter 

en utökning av täktområdet är området en bra utgångspunkt för vidare förbindelser med övriga Öland 

och Stora Alvaret. 

Slutligen bedöms risken för att den sökta verksamheten ska stå i konflikt med riksintresset för turism 

och rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 2 § som liten.
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11 Frågeställning

Cementa ansöker om tillstånd för utökad kalkbrytning vid Degerhamn, på Öland. Det ansökta 

brytområdet ligger inom riksintresse för naturvård enligt 3 kap. 6 § miljöbalken och riksintresse 

för värdefulla mineraler enligt 3 kap. 7 § miljöbalken. Hela Öland är även riksintresse för rörligt 

friluftsliv enligt 4 kap 2 § miljöbalken. Brytområdet ligger också i anslutning till riksintressen för 

friluftslivet och kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Och slutligen ligger brytområdet 

inom världsarvsområdet Södra Öland. Som ett underlag i tillståndsprövningen har följande ut-

redning gjorts kring riksintressena, i syfte att identifiera deras kärnvärden och därigenom presen-

tera ett underlag för bedömning av hur riksintressena kan påverkas vid en utökning av täktverk-

samheten. Området omfattas även av riksintresse enligt 4 kap. 3 §, men eftersom verksamheten 

inte avser någon av de anläggningar som anges i paragrafen så behandlas inte detta riksintresse 

vidare.

Utredningen ska ta fram ett underlag för bedömningar kring huruvida den sökta täktverksamheten 

riskerar att medföra påtaglig skada på något riksintresse, samt i vilken mån världsarvet riskerar att på-

verkas negativt. Utredningen utgår i detta från en genomgång av de värden som de olika riksintresseut-

pekandena syftar till att skydda, hur dessa värden är fördelade geografiskt, i vilken mån de sammanfal-

ler i värdekärnor samt i vilken mån ansökningsområdet för fortsatt täktverksamhet sammanfaller med 

endera en värdekärna eller enstaka kärnvärden.

Till skillnad från t.ex. naturreservat och andra mer distinkta skyddsformer så är inte nödvändigtvis varje 

kvadratmeter av ett riksintresseområde skyddsvärd i ett nationellt perspektiv, utan det finns mer och 

mindre intressanta avsnitt inom det definierade området. För att kunna avgöra huruvida en verksam-

1 Alvar sträcker sig så långt ögat når åt norr, öster och söder från verksamhetsområdet.
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1het medför påtaglig skada på ett riksintresseområde behöver således de värden som utgör grunden 

för riksintresset identifieras och lokaliseras och för detta ändamål finns ett registerblad knutet till varje 

utpekat riksintresse där dessa värden pekas ut (Naturvårdsverket 2005a).

För världsarv finns inte något motsvarande skydd eller hänsynstagande i miljöbalken. Enligt en dom 

2017 i Mark- och miljööverdomstolen (M 5329-16) avses skyddet för världsarven säkerställas genom 

det befintliga regelverket för skydd av natur  och kulturmiljö. I domen framhålls att det är viktigt att de 

myndigheter som har att besluta om världsarv ser till att syftet med världsarvet upprätthålls och att 

övriga former av skydd, såsom kulturreservat, kompletteras vid behov. Ett exempel kan vara att riksin-

tressebeskrivningarna enligt miljöbalken harmonieras i överensstämmelse med världsarvets intentio-

ner där detta är aktuellt. Värdena kan också skyddas genom andra skyddsformer som t.ex. kulturreser-

vat, om myndigheterna finner det lämpligare.

Vad som avses med påtaglig skada på ett riksintresse är inte tydligt definierat varken i lagtexterna eller 

i domstolspraxis, men i Naturvårdsverkets allmänna råd om tillämpning av regelverken kring riksintres-

seområden för naturvård (och friluftsliv) anges bl.a. följande angående påtaglig skada:

Påtaglig skada på natur- eller kulturmiljön kan uppstå om en åtgärd kan mer än obetydligt skada nå-

got eller några av de natur-, kultur- eller friluftsvärden som utgör grunden för riksintresset.

samt

Vid bedömning av om en åtgärd kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön i ett område av riksin-

tresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet bör det analyseras hur mycket, på vilka sätt 

och för hur lång tid åtgärden kan inverka negativt på de värden som utgör grund för att området har 

bedömts vara av riksintresse. (Naturvårdsverket 2005a & Naturvårdsverket 2005b).

Vid bedömning av förenlighet med riksintresseutpekanden enligt 4 kap. miljöbalken ska verksamheten 

prövas mot två kriterier; dels får en verksamhet inte påtagligt skada natur- eller kulturvärdena inom 

området, dels inte möta hinder enligt 4 kap. 2-8§§ miljöbalken.  

2 Inom ansökningsområdet för den utökade kalkbrytningen är marken delvis avbanad.  Eftersom kalkbrytningen sker under 
marknivån är påverkan på landskapsbilden begränsad.
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1

Naturvård (3 kap. 6 §) 
NRO08078 Stora alvaret

Hela Öland är även riksintresse
för rörligt frilu�sliv enligt 
4 kap. 2 § miljöbalken

Frilu�sliv (3 kap. 6 §)
FH12 Stora Alvaret

Kulturmiljövård (3 kap. 6 §)
84008005 Albrunna Vickleby

Värdefulla ämnen och 
mineraler (3 kap. 7 §)

UNESCO Världsarv (RAÄ)
Södra Ölands odlingslandskap

Ansökningsområde

0 63
km

3 Riksintresseområden enligt 3 kap miljöbalken som ligger nära Albrunna samt världsarvsområdet. Hela Öland omfattas också av 
riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 2 § miljöbalken samt riksintresse för obruten kust enligt 4 kap. 3 § miljöbalken.

Naturvård (3 kap. 6 §)
NRO08078 Stora alvaret

Frilu�sliv (3 kap. 6 §)
FH12 Stora Alvaret

Kulturmiljövård (3 kap. 6 §)
84008005 Albrunna Vickleby

Värdefulla ämnen och 
mineraler (3 kap. 7 §)
Albrunna

Världsarv (RAÄ)
Södra Ölands odlingslandskap

Ansökningsområde

0 1 2
km
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22 Bakgrund riksintresseområden

Under andra halvan av 1900-talet uppstod ett ökat behov av fysisk planering i Sverige i takt med 

att konkurrensen om mark och naturresurser hårdnade. Den svenska staten valde att lösa detta 

genom att peka ut det som vi idag kallar riksintresseområden. Dessa markområden har utpekats, 

reviderats och ritats om i flera steg under olika benämningar och baserat på olika lagar, men 

grundidén om bästa möjliga hushållning med landets resurser har bestått.

2.1 Historik
Grunden till dagens riksintresseområden lades under 1960- och 70-talen i och med arbetet med fysisk 

riksplanering (FRP). Vid denna tid var kunskapen om landets natur, miljöer, arter, mineraltillgångar 

etc. på en avsevärt lägre nivå än den är i dagsläget, men man hade insett behovet av kartläggning och 

planering. Arbetet med den fysiska riksplaneringen innebar dels kartläggning av resurser (t.ex. värde-

fulla naturområden och värdefulla fyndigheter av olika mineral) och dels framtagandet av riktlinjer 

för hur dessa skulle omhändertas på bästa sätt. I ett första skede tog länen fram ett material om olika 

naturtillgångar man kände till och vilka anspråk som fanns på dem, baserat på ett ganska bristfälligt 

underlag då t.ex. inga nationella inventeringar av olika naturtyper fanns att tillgå. Preliminära versio-

ner av det som senare skulle bli riksintresseområden för naturvård och friluftsliv presenterades första 

gången i rapporten Hushållning med mark och vatten (SOU 1971:75). Därefter följde flera år av dialog 

mellan staten och kommunerna där både föreslagna geografiska områden och riktlinjerna för hur dessa 

skulle behandlas stöttes och blöttes och program för hur riktlinjerna skulle följas upprättades. Natur-

vårdsverket, som är den myndighet som ansvarar för att peka ut riksintresseområden för naturvård 

och friluftsliv, presenterade sedan ett genomarbetat förslag om riksintresseområden 1976 . År 1987, när 

naturresurslagen gjorde sitt inträde ersattes ”riktlinjer för fysisk riksplanering” av riksintresseområden i 

laglig mening. I samband med det gjordes också en översyn av de utpekade riksintresseområdena för 

naturvård och friluftsliv, varvid gränser ritades om, vissa områden utgick medan andra tillkom. En ny, 

men inte allomfattande, översyn av dessa områden gjordes även i slutet av 1990-talet då resultat av de 

nationella inventeringarna av bl.a. våtmarker samt ängs-och hagmarker fanns att tillgå. (Naturvårds-

verket 2003, Naturvårdsverket 2005a). För riksintressena för friluftslivet gjordes en översyn 2014-2017 

som bland annat innefattade aktualiserade värdebeskrivningar.
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22.2 Riksintresseområdenas syfte
Syftet med riksintresseområden är att uppnå god hushållning med nationens resurser. Naturvårdsver-

ket anger att:

Riksintresseområden ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada deras värden eller möjligheterna 

att använda dem för avsett ändamål. (Naturvårdsverket 2005a).

När ett område pekas ut som riksintresse innebär det således inte ett absolut skydd mot alla typer av 

verksamheter inom hela det utpekade området. Pågående markanvändning hindras t.ex. inte av att 

ett område pekas ut som riksintresse. Utpekandet innebär blott att det ska prövas huruvida en ny eller 

förändrad/utökad verksamhet kan genomföras utan att det medför påtaglig skada på de värden som 

riksintresset syftar till att skydda (Naturvårdsverket 2005a). Det innebär att verksamhetsutövare vars 

verksamhet berörs av ett riksintresse behöver ta i beaktande att det ur en nationell synvinkel finns ett 

intresse av att de riksvärden (t.ex. utpekade naturmiljöer eller mineralfyndigheter) som finns inom 

området inte lider påtaglig skada. Detta gäller både för de bevarande riksintressena, t.ex. naturvård och 

friluftsliv och för de exploaterande, t.ex. vindbruk och mineralutvinning.

Viktigt att understryka är att de geografiska gränserna för riksintresseområden ofta är ritade med grov 

penna. Gränserna följer inte exakt gränserna för de värden som riksintresseområdena avser att om-

fatta, utan är mer schablonmässigt markerade och följer ofta vägar, järnvägar eller andra av människan 

eller naturen skapade tydliga gränser i landskapet (Naturvårdsverket 2003). Ofta har kartskalan som 

områdena markerats på inte medgivit en noggrannare gränsdragning och tanken har varit att efterhand 

som mer kunskap, i form av inventeringar och andra undersökningar, framkommer ska områdesgrän-

serna successivt revideras och ritas om för att göras mer precisa. I detta sammanhang är bl.a. kom-

munernas översiktsplaner av stort intresse. I dessa är det nämligen tänkt att kommunerna tydligare ska 

definiera riksintressenas gränser inom kommunen. Det ligger samtidigt i sakens natur att den geografis-

ka gränsdragningen inte gjorts med större precision då syftet med riksintresseområden inte är detsam-

ma som syftet med t.ex. naturreservat d.v.s. ett definitivt områdesskydd. Ett riksintresseområde innebär 

en planeringsförutsättning, inte ett definitivt stopp mot exploatering eller viss typ av markanvändning i 

området. Därmed finns det ingen direkt anledning att dra exakta geografiska gränser för området. 

Utgångspunkten att de utpekade riksvärdena inom området inte får lida påtaglig skada vid en ändrad 

markanvändning gäller oavsett om den tänkta exploateringen sker inom eller utom den geografiska 

gränsen för området (Naturvårdsverket 2005a). En verksamhet som är placerad strax utanför gränsen 

kan ha större påverkan på ett område än en annan typ av verksamhet som är belägen innanför gränsen, 

(vindbruk är ett klassiskt exempel på en verksamhet som kan påverka ett riksintresseområde även om 

det är placerat utanför gränsen). Av den anledningen behövs heller inga säkerhetszoner eller liknande 

runt riksintresseområdet. 
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22.3 Avvägningar vid motstående intressen 
och bedömningar kring påtaglig skada
Det är inte ovanligt att två eller flera olika riksintressen överlappar varandra. Flertalet riksintresseom-

råden för friluftsliv sammanfaller exempelvis med områden för naturvård, men det är också vanligt att 

exploaterande riksintressen överlappar de bevarande. Så är fallet vid Degerhamn där Cementas kalk-

täkt är belägen. Det område som är ansökt för utökad täktverksamhet är utpekat som både riksintresse 

för naturvård enligt 3 kap. 6 § miljöbalken och värdefulla ämnen och mineraler enligt 3 kap. 7 § miljöbal-

ken och även riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 2 § miljöbalken. Å ena sidan ska det alltså vid 

en tillståndsprövning tas hänsyn till att en eventuell utökad täktverksamhet inte får påtagligt skada de 

värden som ligger till grund för riksintresseutpekandena. Å andra sidan ska det tas hänsyn till att fyn-

digheten av kalksten är riksintressant och att en ändrad markanvändning inte får försvåra utvinningen 

av denna tillgång. Denna paradox föreligger på olika håll i landet och lagstiftaren har givetvis förutsett 

att så kan bli fallet. I miljöbalken anges därför i 3 kap. 10 § att:

Om ett område enligt 5-8 §§ är av riksintresse för flera oförenliga ändamål, skall företräde ges åt det 

eller de ändamål som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med marken, vattnet och 

den fysiska miljön i övrigt. (Miljöbalk 1998:808)

Det behöver alltså klargöras huruvida ändamålen är oförenliga, d.v.s. om det är möjligt att tillvarata 

alla riksintressena utan att något av dem lider påtaglig skada. Ifall det inte är möjligt tvingas man väga 

intressena mot varandra och avgöra vilket som innebär bästa möjliga hushållning med nationens resur-

ser.

För riksintressen utpekade i 4 kap. miljöbalken anges i 4 kap. 1 § punkten 2 att bestämmelserna i första 

stycket av punkten 2  (att verksamheten inte får påtagligt skada natur- och kulturvärden) och bestäm-

melserna i 2-6 §§ inte utgör hinder för utvinning av mineral i riksintresseområden utpekade enligt 3 kap 

7§, förutsatt att det finns ”särskilda skäl”.

I en dom från 2004 har miljööverdomstolen klargjort att för att det ska vara möjligt att bedöma huru-

vida en ny verksamhet medför påtaglig skada på ett riksintresse eller ej så krävs underlag i form av en 

närmare beskrivning av de värden som riksintresset syftar till att skydda, samt en analys av verksam-

hetens konsekvenser för dessa värden (M 9120-03, dom 2004-10-29). För att underlätta myndigheters 

bedömningar i dessa frågor har registerblad upprättats där riksintresseområdenas storlek, geografiska 

avgränsning, förutsättningar för bevarande etc. redovisas. I registerbladen för riksintresseområden för 

naturvård ska framgå vilka riksvärden som riksintresseområdet syftar till att skydda, d.v.s. det ska preci-

seras t.ex. vilka naturtyper, särskilda områden och särskilda arter som finns inom området vilka gemen-

samt ligger till grund för utpekandet (Naturvårdsverket 2005a).

Vid en bedömning av huruvida en ny verksamhet riskerar att medföra påtaglig skada på ett riksintresse 

för naturvård tycks det således mer relevant att titta på de riksvärden som preciserats i registerbladet, 

hur de är fördelade geografiskt, hur de aggregeras i s.k. värdekärnor, vilken beskaffenhet de har etc. än 

att titta på gränserna som riksintresset har markerats med på en karta.
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2För riksintressen som är utpekade för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6§ miljöbalken anger inte riks-

värden på motsvarande sätt, utan istället kriterier som ligger till grund för utpekandet. I registerbladet 

sammanfattad motivering av utpekandet och en beskrivning av på vilket sätt riksintresset uttrycks.

Riksintressen för friluftslivet enligt 3 kap. 6 § miljöbalken har under 2014-2016 genomgått en översyn 

som inneburit att värdebeskrivningarna uppdaterats och tydliggjorts utifrån de kriterier som låg till 

grund för översynen. Värdena för friluftslivet sammanfaller ofta med värdena för naturmiljön och kultur-

miljövården i de fall dessa riksintressen överlappar varandra.

Avseende riksintressen enligt 4 kap. miljöbalken finns inte motsvarande värdebeskrivningar, utan där 

hänvisas till förarbetena till naturresurslagen samt berörda kommuners översiktsplanearbete.
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33 Metodik

Det ansökta brytområdet ligger inom riksintresse för naturvård enligt 3 kap. 6 § miljöbalken 

och inom riksintresse för värdefulla mineraler enligt 3 kap. 7 § miljöbalken. Hela Öland är även 

riksintresse enligt 4 kap 2 § miljöbalken. Brytområdet ligger också i anslutning till riksintressen 

för friluftslivet och kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § miljöbalken samt inom världsarvsområdet 

Södra Öland (se figur 3 på sidan 7). För att identifiera och lokalisera riksintresseområdenas 

kärnvärden har en stor mängd underlag analyserats, främst genom GIS-analys och litteraturstu-

dier. En naturvärdesinventering samt kompletterande fältbesök har även gjorts i området.

3.1 Utredning av riksintresse för naturvård
Utredningen av riksintresseområdet för naturvård enligt 3 kap. 6 § miljöbalken är i första hand genom-

förd som en GIS-analys och en litteraturstudie, utifrån de riksvärden som anges i registerbladet. Utred-

ningen har kompletterats med besök i fält. Kända relevanta data om naturtyper, skyddade områden 

etc. har inhämtats i digitalt och georefererat format från Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, Naturvårds-

verket och länsstyrelserna genom länstyrelsernas GIS-portal. Liknande information i textformat har 

hämtats från bl.a. Naturvårdsverket, VISS, Länsstyrelsen i Kalmar län samt Mörbylånga kommun i en 

rad publikationer (reservatsbeslut, naturvårdsprogram, in-

venteringsresultat etc.) via respektive webbplats. Dessutom 

har inrapporterade observationer av arter som är typiska för 

de utpekade riksvärdena hämtats från ArtDatabanken (ej 

skyddsklassade fynd). Specifik och detaljerad Information 

om naturen i och kring det tilltänkta utökade brytområdet 

har hämtats från de naturvärdesinventeringar som genom-

förts i området av Enetjärn Natur. 

Flertalet använda GIS-lager är resultat från inventeringar 

av varierande omfattning och detaljeringsgrad. Flera av 

inventeringarna har omfattat hela Sverige och till stor del 

genomförts genom fjärranalys (flygbildstolkning etc.). Att 

jämföra resultatet av sådana inventeringar med specialin-

riktade naturvärdesinventeringar som utförs i fält inom små 

och väldefinierade områden kan medföra vissa svårigheter 

med avseende på skala och detaljeringsgrad. I denna utred-

ning har utgångspunkten varit att naturvärdesobjekt som 

GIS-lager som legat till 
grund för analyserna av 
riksintresset för naturmiljö 

•	 Naturtypskarteringar 
(Natura 2000 och Enetjärn 
Natur)

•	 Jordartskartan

•	 Marktäckedata (CORINE 
and cover)

•	 Våtmarksinventeringen

•	 Inventering av ängs- och 
betesmarker

•	 Myrskyddsplan

•	 Artfynd (Artportalen)

•	 Nyckelbiotop

•	 Biotopskydd
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3faktiskt är av nationellt intresse rimligen inte har missats i de stora nationella inventeringarna, även om 

små objekt med höga naturvärden kanske inte har fångats upp.

För att undvika en bedömningsprocess där utredarens egna värderingar riskerar att påverka resultaten 

har de naturvärdesobjekt som påträffats inom riksintresseområdet i GIS-analysen redovisats utan ur-

skiljning. Inga objekt har tagits bort p.g.a. lägre naturvärdesklassning eller någon annan värdering. Detta 

medför att även objekt med lägsta naturvärdesklass redovisas i kartorna, jämnbördigt med objekt med 

högsta naturvärdesklass. Vid tolkning av kartorna är det därför viktigt att betänka att alla de objekt som 

är markerade i kartorna inte automatiskt är av nationellt intresse.

3.2 Utredning av riksintresse för kulturmiljö
Utredningen av riksintresseområdet för kulturmiljö enligt 3 kap. 6 § miljöbalken är gjord med utgångs-

punkt i registerbladet för det gällande riksintresset, samt andra officiella dokument, kartor, broschyrer, 

turistkartor och annan på nätet tillgänglig information om området. Arbetet har berikats och delvis 

verifierats i fält genom fältbesök. 

Områdesbegränsningar har främst gjorts utifrån det varierade material som hämtats hem. Materialet 

har varit både i textform, bildform samt i kartform, liksom några kartskikt i form av GIS-lager. Det vidare 

analysarbetet har sedan skett som en syntes av insamlat material.

Världsarvet ingår inte i det som utpekas som riksintressen enligt miljöbalken, men är en del av Sveriges 

åtaganden och anses i prövningssammanhang ingå i motsvarande skydd enligt miljöbalken. I de fall 

Världsarvet överlappar riksintresseområden för kulturmiljövården antar vi i denna utredning  att världs-

arvet ingår i respektive riksintresse för kulturmiljövården och redovisas därför i detta sammanhang.

Det finns ett förslag att peka ut hela världsarvet som riksintresse för kulturmiljön enligt 3 kap. miljöbal-

ken, men det är oklart om detta kommer att genomföras. En kritik mot ett sådant utpekande är att det 

riskerar att hämma utvecklingen på södra Öland och därigenom också det brukande av landskapet 

som krävs för att världsarvets värden skall bestå.

4 Skyltar vid den iordningsställda naturstigen visar på natur- och kulturmiljövärden i området. Foto Emma Sjöberg, Cementa.
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33.3 Utredning av riksintresse för friluftsliv
Utredningen av riksintresseområdet för friluftsliv enligt 3 kap. 6 § miljöbalken är på motsvarande sätt 

gjord med utgångspunkt i värdebeskrivningen för det utpekade riksintresset. 

Den övergripande kontexten är att de stora sammanhängande alvarmarken på södra Öland i sig är en 

unik miljö för friluftslivet. Det är en typ av värde som omfattar hela den geografiska ytan och har legat 

som en generell bakgrund, alltså en grundkvalitet av nationellt intresse redan innan kärnvärden inom 

området identifierats. 

De värden som identifierats i analysen av överlappande riksintressen för naturmiljö och kulturmiljö har 

tagits med i analysen. Värden specifika för friluftslivet i området har hämtats från offentliga geodata, 

kommunens turistinformation och annan på nätet tillgänglig information om området.  liksom, bl. a.:

 • Stigar och leder i och omkring riksintresseområdet

 • Målpunkter och anläggningar för friluftslivet

Det är inte helt lätt att göra skillnad på platser som är av lokalt respektive nationellt intresse för frilufts-

livet för ofta sammanfaller dessa. En vandringsled är ju inte förbehållen endast den tillresta besökaren, 

utan nyttjas även av den lokala användaren. En utgångspunkt som valts i utredningen har varit om det 

objekt eller den företeelse som studeras har en sådan attraktionskraft att man beger sig långväga ifrån 

för att besöka just den.

Ett område ökar också i värde  - utifrån friluftslivets intressen - om det är någorlunda lättillgängligt. 

Och värdet kan sägas öka om platsen också är någorlunda tyst och i övrigt ostörd. På samma sätt är 

t.ex. ett ledsystem intressantare om det är av hög kvalitet, kanske tydligt utmärkt, till och med belyst 

och beläget nära offentliga parkeringar och service.  Samtidigt kan värdet för ett annat område få ett 

högre värde för friluftslivet genom att omvänt 

vara just otillgängligt och av vildmarkskaraktär. 

Detta visar på svårigheten med att göra objektiva 

bedömningar av värden som är subjektiva och 

föränderliga. 

Då friluftslivet och naturvårdens intressen är 

intimt sammanflätade tillmäts kärnvärdena i 

riksintresset för naturvård naturligtvis en stor be-

tydelse då kärnvärdena i riksintresset för friluftsliv 

ska extraheras fram. Friluftsliv kan emellertid 

också utövas utan särskild koppling till natur-

värden, då de vetenskapliga naturvärdena för 

många besökare har en sekundär betydelse. Den 

direkta upplevelsen som t.ex. landskapsbild, vild-

markskänsla eller friluftsaktiviteter i anslutning 

till vatten, eller en plats med utsikt tillmäts 
5 Besökare i den tillgängliggjorda äldre delen av Albrunna 
kalkbrott. Foto Emma Sjöberg, Cementa.
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3som regel en större betydelse (Se bl a Natur-

vårdsverket, 2013). I den meningen är upple-

velsen relaterad till friluftsliv mycket subjektiv.

Även kulturlandskapets värden för friluftslivet 

har vägts in. Det betyder att även områden 

som inte har höga naturvärden kan vara av 

stort intresse för friluftslivet, som t.ex. idrotts-

anläggningar eller miljöer präglade av industri-

historia eller areella näringar. Gränserna för vad 

som är vad och vad som intresserar den ena eller 

andra skiljer sig självklart och går inte att be-

stämma definitivt. Världsarvets värden är i sig en 

kulturpräglad miljö med stor attraktionskraft för 

friluftslivet och de människoskapade miljöerna 

kring kalkbrytningen och bruksmiljöerna erbjuder 

både kulturella upplevelsevärden och värden för 

friluftslivet.

Öland är utpekat direkt i lagtexten som riks-

intresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 2 § 

miljöbalken. Inom de områden som pekas ut 

där ska turismens och friluftslivets, främst det 

rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas 

vid bedömningen av tillåtligheten av exploa-

teringsföretag eller andra ingrepp i miljön. 

Detta utpekande avser Öland som helhet och 

analysen har därför behandlat detta på en 

landskapsnivå snarare än på enskilda värdeobjekt.

3.4 Utredning av riksintresse för mineral
Riksintresseområdet för mineral innehåller inte värdekärnor på det vis som t ex riksintresse för natur-

vård gör, utan ytan är detaljavgränsad utifrån bl.a. mineralfyndighetens utbredning, varför hela ytan får 

anses likvärdig ur mineralintressesynpunkt. Riksintresse för mineral har således inte varit föremål för 

utredning i denna rapport, utan här redogörs blott för dess utbredning och beskaffenhet.

6 Besökare längs stigen söder om verksamhetsområdet.

Friluftsliv

Friluftsliv definieras som vistelse utomhus i 
natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande 
och naturupplevelser utan krav på tävling. 
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44 Riksintresse för naturvård

4.1 Riksintressets kärnvärden
Nedan presenteras de riksvärden som utpekas i registerbladet för riksintresseområdet NRO08078 

Stora Alvaret. Observera att värdena är kategoriserade på ett annat vis i registerbladet. 

Riksvärde knutet till geologi:

 • Alvarmark

 • Karst

 • Frostmarksformer

Riksvärde knutet till naturmiljöer, flora och fauna: 

 • Naturbetesmark

 • Alvarsjö

 • Fuktäng

 • Topogent kärr

 • Tidvis översvämmad mark av vättyp

 • Ädellövskog

Utöver dessa specifikt utpekade geologiska formationerna och naturmiljöerna anges även i registerbla-

dets text områdets betydelse för olika växter och djur, se utförligare beskrivning nedan. 

Stora alvaret omfattar 260 km2 och är världens största betade alvarmark. Det flacka landskapet på 

kalkberggrund med mycket tunna jordar har tillsammans med låg nederbörd, växlande vattentillgång 

och mycket lång beteshävd (mer än tusen år), skapat en unik mosaik av naturtyper med en specialise-

rad flora och fauna. Stora Alvaret är både det största sammanhängande kulturpräglade alvarområdet i 

världen och den största sammanhängande naturbetesmarken i Sverige.

Den unika floran och faunan innefattar både endemiska och relikta arter. En rad speciella geologiska 

former förekommer, bl.a. karst, slukhål, doliner och polygonmark. Stora alvaret är forsknings- och stu-

dieobjekt för flera vetenskapliga discipliner. Den öppna 

landskapsbilden är mycket säregen och har stora skön-

hetsvärden. I direkt anslutning till alvaret finns ett par 

naturskogsartade ädellövskogar.

Registerbladet för riksintresset ger ett värdeomdöme, 

samt redogör för utifrån vilka kriterier områdets pekats 

ut, vilka förutsättningarna för bevarande bedöms vara, 

hur riksvärdena säkerställs och områdets huvuddrag. 

Riksvärde

Riksvärden avser de mest framträ-
dande naturförhållandena som är av 
en sådan kvalitet att de kan motivera 
att ett område pekas ut som riksin-
tresse för naturvården enlig 3 kap. 6 § 
miljöbalken. Riksvärdena redovisas i 
registerbladen och framgår då på ett 
lättöverskådligt och standardiserat 
sätt.
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44.2 Kärnvärdenas fördelning inom riksintresseområdet
För att mer i detalj redogöra för kärnvärdenas fördelning inom riksintresseområdet presenteras nedan 

en genomgång av respektive utpekat riksvärde samt de endemiska eller på annat sätt unika arter som 

nämns i registerbladet. De utpekade riksvärdena har här, liksom ovan, grupperats i kategorierna Geologi, 

Naturmiljöer samt Flora och Fauna. Underlag till presentationen kommer från Natura-2000-invente-

ringen av naturtyper (Digitalt format, shapefiler, från Länsstyrelsen i Kalmar län 2013), Inventering av 

ängs- och betesmarker (Digitalt format, shapefiler, från Länsstyrelsen i Kalmar län 2013) samt Mark-

täckedata (CORINE Land Cover) från Lantmäteriet.

Geologi

Alvarmark

Alvarmark karakteriseras av flacka marker med tunna jordar på hård kalkberggrund. Ytan är ofta vittrad  

i varierande grad vilket gör att den egentliga berggrundsytan täcks av ett tunt lager av vittringsmate-

rial. Denna typ av mark förekommer endast på några ställen i världen, varav förekomsten på Öland är 

en av de största. Alvarets geologi resulterar i en mycket speciell naturmiljö och Natura 2000-naturty-

pen 6280 Alvar är mycket vanlig inom hela riksintresseområdet (se karta i figur 8 på sidan 18) och 

representerar på ett bra sätt även det geologiska riksvärdet Alvarmark. Fördelningen av 6280 Alvar följer 

i stort utbredningen av det som i marktäckedatat är klassat som 333 Områden med sparsam vegetation 

i figur 9 på sidan 19 och riksintresseområdets avgränsning följer på ett tydligt vis utbredningen av 

dessa områden. 

Karst

Karst bildas genom kemisk vittring och utgörs av spricksystem i berggrunden, vilka ibland kan bilda 

hålrum och grottsystem eller andra formationer, så som doliner vilka är sänkor i landskapet som 

uppstår när taket i hålrummen rasar in. I området mellan Resmo och Lundkälla finns de tydligaste och 

mest välformade dolinerna. Andra doliner är de som finns en kilometer sydost om Södra Bårby, samt 

Prästgropen, nordost om Tornrör. Karstspricksystem förekommer relativt allmänt och i olika riktningar 

på Stora Alvaret och de största sprickorna är vanligtvis fyllda med sediment. Sprickorna har en hydro-

logisk betydelse och är ofta kraftigt vattenförande vilket har nyttjats av ortsbefolkningen sedan mycket 

lång tid tillbaka. Karstsprickorna har ofta liknande sträckning som andra geologiska formationer så som 

de låga berggrundsryggar som kallas svinryggar. Den största och mest dominerande ryggen, som även 

följs parallellt av en sedimentfylld spricka, är nästan fyra mil och löper mellan Södra Bårby och Ölands 

södra Udde. Andra ryggar finns på flera platser, till exempel två kilometer söder om Möckelmossens 

södra spets och 1,5 kilometer sydväst om Gösslunda. Utbredningen av Natura 2000-naturtypen 8240 

Karsthällmarker visar var karstsprickorna är synliga i dagen och denna naturtyp förekommer främst i 

den norra delen av riksintresseområdet, med några mindre förekomster i den södra delen, se karta i 

figur 8. Som beskrivits ovan förekommer dock karst på flera andra ställen inom riksintresseområdet. 

Under naturvärdesinventeringen som gjorts inom det planerade brytområdet bedömdes ingen yta 

utgöras av 8240 Karsthällmarker.
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4Frostmarksformer

Frostmarksformer bildas genom upprepad tjälning av marklagret varvid ofta mönster av olika typer bil-

das, bl a frostmarkspolygoner eller polygonmark. Tjälskjutning och jordomblandning är kraftigast i fin-

korniga och dåligt dränerade jordar. Sparsam vegetation och ett tunt snötäcke gör att jordtemperatu-

ren sjunker, vilket tenderar att öka effekterna av tjälskjutning. Frostmarksformer är en karaktärsstruktur 

för Natura 2000-naturtypen 6280 Alvar och finns spridda inom hela området, främst på alvarmarken.

Övrigt

Övriga geologiska former som nämns i registerbladet är svallgrusförekomster. Den största svallgrusfö-

rekomsten återfinns vid Tingstad flisor mellan Kastlösa och Gösslunda. 

7 Karaktäristiska karstsprickor som 
bildats genom vittringsprocesser.

8 Riksvärdena Karst och Alvarmark i 
riksintresseområdet enligt den inventering 
av naturtyper som genomfördes för 
Natura 2000-området. Ansökningsområ-
det omfattas inte av Natura 2000 och 
ingick inte i inventeringen, här har istället 
data används från Enetjärn Natur, 2016. 
Utbredningen av naturtypen 8240 
Karsthällmarker har överdrivits för att 
tydliggöra dess lokalisering.
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4

9 Marktäckedata (CORINE Land Cover) från Lantmäteriet visar att riksintresseområdet mestadels består av områden med 
sparsam vegetation (alvarmark) och betesmarker.
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4Naturmiljöer

Naturbetesmark

En naturbetesmark är en betespräglad mark, vars växt- och djurliv inte är tydligt påverkat av markbe-

arbetning, gödsling eller insådd av vallväxter (definition från Svenska Naturbetesmarker, Ekstam och 

Forshed 2000). Ölands Alvar har hävdats i tusentals år för bete och själva ordet Alvar härstammar från 

fornnordiskan och betyder just mark som inte lämpar sig för åkerbruk. På 1950-talet började betest-

rycket liksom uttaget av buskar och träd för vedeldning att minska på Alvaret och markerna började 

successivt växa igen. 1994 betades mindre än 60 % av Stora Alvarets yta men sedan dess har trenden 

vänts med hjälp av olika typer av ekonomiskt stöd. 2001 var högst 5 % av ytan utan aktivt bete.

Sveriges mest värdefulla ängs- och betesmarker har inventerats och kartlagts av Jordbruksverket i 

Ängs- och Betesmarksinventeringen 2002-2004 (Jordbruksverket 2005). Inventeringens syfte var att 

ge en aktuell och heltäckande redovisning av betesmarker och slåtterängar som är värdefulla ur natur-

vårds- och kulturmiljösynpunkt. Inventeringen omfattade alla objekt större än 0,1 ha som då användes i 

jordbruksdrift som ängs- och betesmark och som hade betydande innehåll av natur- och/eller kultur-

värden. I redovisningen av inventeringsresultatet har objekten delats upp i fyra kategorier; Bete, Äng, 

Restaurerbar respektive Ej aktuell. 

För att illustrera Riksvärdet Naturbetesmark är det främst kategorin Bete som är relevant. De två senare 

kategorierna Äng och Restaurerbar avser marker som klassats som värdefulla ängs- eller betesmar-

ker vid tidigare inventeringar, men som vid fältbesök i samband med aktuell inventering bedömdes ha 

förlorat dessa värden, oftast p.g.a. upphörd hävd med påföljande igenväxning. I klassen Restaurerbar 

återfinns objekt där inventeraren bedömt det möjligt att återställa markerna med en rimlig restaure-

ringsinsats, medan degraderingen ansetts ha gått så långt att en restaurering inte bedöms rimlig för 

objekt i klassen Ej aktuell.

De objekt inom riksintresseområdet som ingick i Ängs- och Betesmarksinventeringen redovisas i karta 

på sidan 21. Ca 229 km2 av riksintressets yta har klassats. Totalt handlar det om 343 objekt, helt eller 

10 Alvarmarken utanför verksamhetsområdet (till höger på bilden) är präglad av naturbete.
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4

3:6 Naturvård
NRO08078 Stora alvaret

Markklass enligt Ängs- och 
betesmarksinventeringen 

Bete

Äng

Ej aktuell

Restaurerbar

Ansökningsområde

0 3 6
km

11 Objekt identifierade i Ängs- och betesmarksinventeringen..
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4delvis inom riksintresseområdet, fördelade en-

ligt följande; Bete 305 st, Äng 16 st, Restaurer-

bar 17 st respektive Ej aktuell 5 st. Av objekten 

i klassen bete har 5 st dessutom fått tillägget 

möjlig äng. 

Beroende på att i princip hela riksintresset ut-

gör naturbete är det inte möjligt att identifiera 

några värdekärnor för detta, dock kan man 

identifiera de områden som inte utgör natur-

bete. Ett av dessa områden är det planerade 

utökade brytområdet, som inte nyttjas för 

bete.

Alvarsjö

Alvarsjöar bildas i större sänkor som håller 

vatten året om. De varierar kraftigt i utbred-

ning under året och mellan åren, men torkar 

mycket sällan ut helt. Sjöarna är grunda och 

kallas lokalt för mosse eller träsk. De flesta av de Alvarsjöar som anges som typexempel i riksintres-

sets registerblad (Västerstads träsk, Dröstorpsmossen och Stormaren) har i klassningen av Natura 

2000-naturtyper bedömts som antingen 6280 Alvar, 7210 Agkärr eller 7230 Rikkärr. Möckelmossen har 

däremot bedömts vara av naturtypen 3140 Kransalgssjöar. Dessa är kalkrika sjöar med relativt närings-

fattigt och klart vatten och en vegetation som domineras av kransalger samt humösa (brunfärgade) 

kalkrika sjöar i anslutning till rikkärr eller källpåverkade myrar. Utöver Möckelmossen finns ytterligare 

flera kransalgssjöar inom riksintresseområdet; Södra Utmossen vid Lenstad; Trindkärr; Frössunda-

mossen och Torpmossen väster om Stenåsa kyrka samt Alby - och Triberga mosse. Alla dessa ligger i 

Riksintresseområdets nordöstra del och visas i kartan i figur 12.

Fuktäng

Två Natura 2000-naturtyper bedöms representera Riksvärdet Fuktäng; 6410 Fuktäng (tidigare Fukt-

ängar med blåtåtel och starr) samt underkategorin 6411 Fuktängar - Kalkfuktäng. Förekomsten av dessa 

två fuktängstyper är relativt jämt utspridda inom riksintresseområdet och utgör sammanlagt ca 39 km2 

eller ca 15% av området. Utbredningen av dessa naturtyper visas i kartan i figur 12.

Topogena kärr

En liten del av riksintresseområdet utgörs av någon typ av plant kärr. De Natura 2000-naturtyper som 

tillsammans bedöms representera riksvärdet Topogena kärr är 7210 Agkärr och 7230 Rikkärr. Totalt 

utgör dessa naturtyper ca 1,7 km2 eller 0,6 % av riksintresseområdet. Kärren är plana (topogena) och 

finns spridda på alvarmarker i hela riksintresseområdet. Inga kärr finns i anslutning till kalkbrytningen i 

Albrunna. Utbredningen av dessa naturtyper visas i kartan i figur 12.

Fuktängar har utvecklats genom lång hävd-
kontinuitet, men kan vara stadda i igenväxning. 
Krontäckning av träd och buskar, som inte är av 
igenväxningskaraktär, är 0-30 %. Hävdgynnade 
arter ska finnas. Fuktängarna kan vara mycket 
örtrika och kan ibland hysa ovanliga växter. Ört-
rikedomen gör dem viktiga för många insekter, 
inte minst fjärilar och bin. De har också mycket 
stor betydelse för fågellivet.

Topogena kärr är plana kärr av olika typer.

Vätar är de periodvis vattenfyllda sänkor som 
man finner överallt på alvaret. Växttäcket är 
glest och vätarna är vanligtvis helt uttorkade 
på sommaren. De varierar mycket i utseende 
och en extrem variant är de helt kalkblekefyllda 
vätarna som i stort sett saknar vegetation. 
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Riksintresse Naturmiljö
Stora alvaret

Ansökningsområde

Riksvärden i registerbladet

N2000-naturtyp

Fuktängar
Ädellövskog
Topogena kärr

3140 kransalgssjöar
0 63

km

12 Utbredning inom riksintresseområdet av riksvärde Fuktängar, Topogena kärr och Ädellövskog baserat på de Natura 2000-natur-
typer som i denna utredning använts för att representera respektive värde. I kartan visas även lokaliseringen av Natura 2000-natur-
typen 3140 Kransalgssjöar. Dessa överensstämmer dock endast i något fall med vad som angetts som representativt för riksvärde 
Alvarsjöar. 3140 Kransalgssjöar är dock karakteristiska för det Öländska alvaret vilket motiverar att de redovisas i kartan.



24

2017-11-29

4Tidvis översvämmade marker av vättyp

Vätar är de periodvis vattenfyllda sänkor som 

man finner överallt på alvaret. Växttäcket är 

glest och vätarna är vanligtvis helt uttorkade 

på sommaren. De varierar mycket i utseende 

och en extrem variant är de helt kalkblekefyll-

da vätarna som i stort sett saknar vegetation. 

Sådana ses bland annat på Parteby alvar, i 

mosaik med tokbevuxna fuktängar på gränsen 

mot Bjärby alvar. Förekomsten av vätar är ka-

rakteristiskt för Natura 2000-naturtypen 6280 

Alvar och förekomsten av riksvärdet Tidvis 

översvämmade marker av vättyp följer således 

utbredningen av 6280 Alvar som visas i figur 3. 

Även i den naturvärdesinventering som gjorts 

inom det planerade utökade brytområdet 

noterades förekomsten av vätar i de områden 

som klassades som 6280 Alvar.

Ädellövskog

De Natura 2000-naturtyper som i denna 

utredning har använts för att representera Riksvärdet Ädellövskog är 9020 Nordlig ädellövskog och 9160 

Näringsrik ekskog. Ädellövskog förekommer på två platser inom riksintresseområdet, dels i naturreser-

vatet Dalby Lund där skogen domineras av grova lundalmar, askar, aspar och ekar. Det andra området 

med ädellövskog ligger strax sydväst om det befintliga brytningsområdet, i naturreservatet Albrunna 

Lund. Här har skogen en lång historia av bete och den utgörs huvudsakligen av olikåldrig ek-askskog 

med inslag av lundalm, lönn och lind. Den södra lunden utgörs främst av en blandning av ek och björk. 

I kartan i figur 6 visas de områden med ädellövskog som finns inom riksintresseområdet. Bestånden av 

ädellövskog är knutna till alvarmarkernas västra sluttningar. Inga bestånd av ädellövskog finns inom 

det tilltänkta utökade brytområdet.

Flora och fauna

Även flora och fauna framhålls som ett kärnvärde för riksintresset i registerbladet. Det är dock inte 

tydligt utpekat vilka arter det är som uppbär detta kärnvärde. Istället förs ett mer generellt resonemang 

om områdets betydelse för flora och fauna, där några aspekter av Stora Alvaret lyfts fram. Det handlar 

om hur områdets speciella karaktär gör det till livsmiljö för arter som saknas i stora delar av övriga Sve-

rige. Både arter som normalt anträffas i alpin miljö och som levt kvar på alvaret sedan senaste istiden, 

arter som normalt anträffas i naturtyper som stäpp eller tajga längre österut och endemiska arter som 

är unika för Öland dvs. som inte återfinns någon annanstans i världen. I texterna ges ett antal exempel 

på arter som är karaktäristiska för alvaret, t.ex. växten ölandstok, fågeln ljungpipare och fjärilen hedmä-

tare. Artgrupper som särskilt omnämns är kärlväxter, mossor, lavar, svampar, fåglar, insekter, landmol-

lusker, björndjur och andra ryggradslösa djur.

Ädellövskog innefattar i denna utredning na-
turtyperna Nordlig ädellövskog och Näringsrik 
ekskog.

Nordlig ädellövskog är en övergångsform från 
boreala till nemorala skogstyper och förekom-
mer på mark som är torr-fuktig och relativt 
näringsrik. Trädskiktets krontäckningsgrad är 
normalt 50-100%, och ädellövträd utgör nor-
malt minst 50% av grundytan, men lövdomi-
nerad naturskog med ned till 30% ädellöv kan 
föras till naturtypen.

Näringsrik ekskog förekommer på torr–fuktig 
jord, ofta mullrik brunjord. Den underliggande 
jordarten kan bestå av lera, silt eller grövre, sili-
katrika jordarter. Naturtypen ligger ofta i sänkor, 
dalbottnar eller nära vattendrag och i dess mil-
jöer kan gleyhorisonter förekomma i jordmåns-
profilen. Krontäckningen är normalt 50-100% 
och ek/avenbok (tillsammans eller var för sig) 
utgör minst 50% av grundytan. Inslag av andra 
lövträd, ofta alm, ask, lind, lönn och hassel kan 
förekomma.
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4Då det inte är specifikt utpekat vilka arter det 

är som anses uppbära kärnvärdet så är det 

inte självklart att peka ut hur kärnvärdet är 

lokaliserat inom riksintresseområdet. Är det 

de karaktäristiska arterna som är att betrakta 

som kärnvärde, eller om det är de ovanligaste 

arterna? Eller sådana arter som är endemiska 

för Ölands alvar? Eller sådana arter som utgör 

reliktpopulationer från en annan tid och som 

därigenom är att betrakta som spektakulära? 

Den metod vi har valt för att ringa in kärnvär-

det är att titta på arter som är upptagna på 

den svenska rödlistan, och som på så vis utpe-

kats som intressanta att bevaka. Detta utifrån 

tanken att det är livsmiljön för just dessa arter 

som är mest relevant att ta i beaktande när 

man ska göra prioriteringar i markanvänd-

ningsfrågor. Detta görs dock med en ödmjuk-

het inför att det kan finnas andra sätt att se på 

hur kärnvärdet Flora och Fauna ska tolkas. 

Som underlag för att redovisa förekomsten av rödlistade 

arter inom riksintresseområdet finns blott rapporter i 

Artportalen att utgå ifrån. Detta är ett i flera avseenden 

bristfälligt material då det inte är systematiskt insamlat 

i någon inventering, utan det utgörs främst av spontant 

rapporterade observationer från privatpersoner. Således 

är materialet inte komplett, och dessutom finns en risk 

för att oproportionerliga skenbara koncentrationer av 

rödlistade arter återfinns på platser där människor vistas 

ofta. Vidare finns även en del mycket vanligt förekom-

mande arter med på rödlistan vilket i sig gör rödlistade 

arter till ett trubbigt mått. Just på södra Öland är spon-

tanrapporteringen dock så omfattande att dessa brister 

inte utgör något problem. Hela alvaret är i Artportalen 

täckt av en pricksvärm med fynd av rödlistade arter och 

det går inte att se några särskilt tydliga koncentrationer 

av fynd i någon specifik del av riksintresseområdet, figur 

13. Det handlar om hundratusentals rapporter avseende 

åtskilliga hundra olika rödlistade arter. Liksom kärnvärdet 

alvar så får således så gott som hela riksintresseområdet 

sägas omfattas av kärnvärdet Flora och Fauna.

Rödlistan

Rödlistan är en redovisning av arters relativa 
risk att dö ut från det område som rödlistan 
avser, i vårt fall Sverige. En art kan sättas upp 
på rödlistan t ex ifall populationen är liten eller 
ifall den endast förekommer på ett fåtal platser 
och därmed är sårbar för förändringar på dessa 
platser. Även en vanlig art som har stor utbred-
ning kan dock bli rödlistad om dess population 
är stadd i snabb minskning.

Rödlistan är uppdelad i sex olika kategorier, 
var och en med sin ofta använda förkortning: 
kunskapsbrist (DD), nationellt utdöd (RE), nära 
hotad (NT), sårbar (VU), starkt hotad (EN) 
och akut hotad (CR). Arter i de tre sistnämnda 
kategorierna kallas med en gemensam term för 
hotade arter.

Den svenska rödlistan tas fram av Artdataban-
ken enligt internationella kriterier och revideras 
regelbundet. Den senaste rödlistan publicera-
des under våren 2015.

13 Fyndplatser för rödlistade arter inom riksintres-
seområdet, (Artportalen 2017).
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Ytterligare ett sätt att identifiera områden som hyser höga naturvärden är att analysera förekomsten av 

områden med någon typ av områdesskydd eller som på annat vis pekats ut för sina naturvärden. 

Helt eller delvis inom det aktuella riksintres-

seområde finns 14 naturreservat (Gösslunda, 

Solberga alvar, Parteby, Bjärby, Stormaren, 

Mellstaby alvar, Albrunna lund, Mysinge, 

Möckleby-Gårdstorp, Kalkstad, Gårdby alvar, 

Alvlösa, Dalby lund och Karlevi Södra) och 

tolv naturvårdsområden (Kvinnsgröta, Karlevi 

Norra, Hammarby - Smedby, Lilla Vickleby, 

Stora Vickleby, Lilla Dalby, Albrunna, Klinta-

Stora Smedby, Gynge, Dröstorp, Hulterstad 

och Lilla Dalby). Riksintresseområdet berör 

också sex Natura 2000-områden (Stora Al-

varet SE0330176, Albrunna lund SE0330219, 

Dalby lund SE0330220, Kalkstad SE0330139, 

Ottenby NR SE0330108 och Sydöstra Ölands 

sjömarker SE0330174). Dessutom berör 

riksintresseområdet naturvärden och nyck-

elbiotoper utpekade av Skogsstyrelsen och 

vattenskyddsområden som berör riksintres-

seområdet, liksom de objekt från Jordbruks-

verkets ängs- och betesmarksinventering som 

redovisats tidigare. Inga skogliga biotopskydd, 

naturvårdsavtal eller naturminnen berörs av 

riksintresseområdet.

De ovan nämnda utpekade värdena presenteras i figur 14 på sidan 27. Av kartan framgår att del-

områdena väster om mittmuren framhålls som mest skyddsvärda av olika anledningar. De värden som 

skyddas är i huvudsak de riksvärden som anges i registerbladet för riksintresseområdet, d.v.s. betade 

alvarmarker och skogspartier i riksintresseområdets utkant.

Naturreservat är den vanligaste formen för 
skydd av naturområden i Sverige. Ett område 
som utpekats som naturreservat uppbär ett 
lagligt skydd mot ingrepp som strider mot re-
servatets syfte och reservatsbestämmeler.

Naturvårdsområde är en skyddsform som 
upphörde i och med införandet av miljöbalken 
1999. Dessa områden anses som naturreservat, 
men föreskrifterna får inte vara så ingripande 
att pågående markanvändning avsevärt försvå-
ras inom berörd del av fastighet.

Natura 2000 är EU:s nätverk av skyddad 
värdefull natur. Sverige har åtagit sig att se till 
att dessa områden har god bevarandestatus 
och att hindra verksamheter som skadar de 
livsmiljöer eller stör de arter som områdena är 
utsedda för att skydda.

Naturminne är särpräglade naturföremål (t.ex. 
speciella träd eller stora flyttblock) som enligt 
lag inte får skadas.

Nyckelbiotoper är områden med mycket högt 
naturvärde som spelar en nyckelroll i beva-
randet av hotade arter. Nyckelbiotoper saknar  
lagligt skydd.
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14 Platser med områdesskydd eller på annat vis utpekade naturvärden inom riksintresseområdet. 

Naturreservat eller naturvårdsområde

Riksintresse Naturmiljö Stora alvaret

Ansökningsområde

Nyckelbiotoper

Ängs- och betesmarksinventering

Våtmarksinventering

Värdeområde natur- och frilu�sliv

Djur- och växtskyddsområde

Biotopskydd

Riksintresse Naturvård

Vattenskyddsområde

Natura 2000 
(Art- och Habitatdirektivet 
eller Fågeldirektivet)

0 3 6
km
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44.3 Riksvärden i det planerade brytområdet
Det område som på olika sätt berörs av Cementas tidigare och kommande täktverksamhet har na-

turvärdesinventerats i olika omgångar av Enetjärn Natur under 2015-2017. Under 2016 inventerades 

hela det ansökta brytområdet enligt en nyligen framtagen standardiserad metodik - SS 199000:2014. 

Resultaten av inventeringarna har redogjorts för i detalj i rapporter efter varje avslutad inventeringsom-

gång. Generellt tecknar inventeringarna en bild av ett kulturlandskap som tidigare hållts öppet genom 

bete men som p.g.a. upphörd hävd håller på att växa igen. Större delen av området är klassat som 

”högt naturvärde”, se figur 17. 

Huvuddelen av det ansökta brytområdet bedömdes i inventeringarna utgöras av naturtypen 6280 Alvar 

i den naturvärdesinventering som genomförts i området, se kartan i figur 16. Naturtypen har i denna 

utredning likställts med riksvärdet Alvarmark i registerbladet. Alvarmarken motsvarar ca 0,18 % av den 

totala arealen alvarmark inom riksintresseområdet. En mindre fuktäng (Naturtypen 6410 Fuktäng) 

finns också i den norra delen av området. Denna utgör 0,3 ha av ca 3000 ha av naturtypen inom riksin-

tresseområdet. 

Vad gäller Flora och Fauna så bedöms det planerade brytområdet beröra livsmiljöer för 14 rödlistade 

arter, utifrån vad som anträffats i samband med naturvärdesinventering i området och vad som rappor-

terats i Artportalen sedan tidigare. Ytterligare ett par arter har anträffats i området, men bedöms utgöra 

tillfälliga fynd. Åtta av arterna ligger i kategorin NT, medan övriga sex är hotade arter; gaffelfibblaEN, 

småtörelVU, slåtterfibblaVU, toppjungfrulinVU, piggfröEN och rosenvingad gräshoppaVU. Samtliga dessa 

arter har så talrika förekomster på andra håll inom Stora Alvaret så att dess bevarandestatus inom 

riksintresseområdet inte har bedömts äventyras av den ansökta verksamheten.

15 Ansökningsområdet utgörs till huvuddelen av ett större område med alvarmark där kalkhällen går i dagen. Foto från Enetjärn 
Natur, 2016.
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44.4 Sammanfattande analys
En summering av de olika riksvärdena i registerbladet presenteras i figur 18 på sidan 31. I kartan har 

alla objekt tillmätts samma betydelse, d.v.s. betesmarker räknas likbördigt med ett enskilt fuktängsob-

jekt eller karsthällmark. Givetvis kan även enskilda objekt vara nog så värdefulla, men genom att analy-

sera var flera riksvärden sammanfaller går det ändå att bedöma vilka delar av området som innehåller 

flera riksvärden och dessa delar skulle kunna betraktas som värdekärnor.

Analysen visar sammantaget att de mest omfattande riksvärdena är betesmarkerna och naturtypen 

alvarmark, som förekommer inom hela riksintresseområdet, medan områden med karsthällmarker och 

kransalgsjöar förekommer med större koncentration centralt i de norra delarna av riksintresseområdet.

Det sökta brytområdet kommer att lokalt att innebära en stor påverkan på riksvärdet alvarmark där ca 

32 ha omvandlas till kalkbrott och påverkan blir stor och permanent på landskapet även om en efter-

behandling och restaurering kan återställa delar av riksvärdet på sikt. Sett till den stora totala arealen 

alvarmark inom riksintresseområdet innebär detta en minskning med 0,18%. Alvarmarkens minsta 

bredd tvärs över riksintresseområdet minskar med ca 11% från 2710 meter idag till 2410 meter med det 

sökta brytområdet, men dess kontinuitet kommer att bestå. Det sökta brytområdet kommer att minska 

arealen av riksvärdet fuktängar inom riksintresseområdet 0,3 ha eller med 0,01%.
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18 Översiktskarta som presenterar flertalet av riksintresseområdets värdekärnor så som de preciseras i registerbladets värdeom-
döme. Observera att objektsgränserna är schablonmässiga.

Riksintresse Naturvård Stora alvaret

Karst och Kransalgsjöar

Fuktäng, Ädellövskog och Topogena
kärr

Betesmark

Befintligt verksamhetsområde

Planerat utökat brytområde

0 3 900 7 800
m
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55 Riksintresse för kulturmiljövården

5.1 Riksintressets kärnvärden
Liksom för riksintressen för naturvård finns det för riksintressen för kulturmiljövården registerblad som 

beskriver områdenas kärnvärden. Det närmaste riksintresseområdet Albrunna - Vickleby (Områdeskod 

84008005) sträcker sig utmed västra landsvägen (väg 136) från Albrunna tre mil norrut till Vickleby 

och ligger som närmast ca 800 m från det ansökta brytområdet. Landskapet är öppet och består av 

odlings- och betesmarker. Lövträddungar och enstaka tallplanteringar förekommer. Hela området 

karaktäriseras av ett ålderdomligt, fornlämningsrikt kulturlandskap.

Den sammanfattade motiveringen till riksintresset är: 

Öppet odlingslandskap med lång kontinuitet och differentierat näringsfång längs västra landborgen 

med fornlämningsmiljöer och radbyar med malmbebyggelse från 1800- och 1900-talen. Sockencen-

trum med medeltida kyrkor.

Riksintresset uttrycks genom ett stort antal fornlämningar, främst gånggrifter vid Resmo, stora högar 

och röse från bronsålder vid bl.a. Mysinge respektive öns enda klintborg i Bårby, stora och varierade 

gravfält vid Gettlinge och Stora Dalby samt husgrundskoncentrationer i Södra Möckleby och Stora 

Dalby med stora stensträngsystem. I riksintresseområdet finns ett tiotal välbevarade radbyar. Gårds-

bebyggelse i Kastlösa by och Stora Dalby samt Smedby sockenscentrum med bl.a. f.d. skola och det 

herrgårdspräglade Stora Smedby. Lämningar efter Ölands alunbruk vid Albrunna, grundlagt 1804. 

Ursprunglig bruksmiljö med fabriksruiner samt lämningar efter alunbrytning i form av dagbrott och 

stora slagghögar. Naturhamn för fisket och utskeppning av alun. Riksintresset berörs av kalkbrytningen 

främst genom att verksamheten har lång kontinuitet och bidrar till att bevara och utveckla kulturmiljö-

erna. Kalkbrytningen påverkar inte landskapsbilden inom riksintresseområdet.

Hela södra Öland är också utpekat som världsarv. Världsarv ingår inte i det som utpekas som riksintres-

sen enligt miljöbalken, men är en del av Sveriges åtaganden och anses i prövningssammangang vara 

skyddat genom olika typer av skydd enligt miljöbalken. Det finns ett förslag att peka ut hela världsar-

vet som riksintresse för kulturmiljön enligt 3 kap. miljöbalken, men det är oklart om detta kommer att 

genomföras. Ett sådant utpekande riskerar att hämma utvecklingen på södra Öland och därigenom 

också det brukande av landskapet som krävs för att världsarvet ska bevaras (Emma Rydnér, muntl.).
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19 Riksintresse för kulturmiljövården med registrerade fornlämningar. Även världsarvsområdet och områden med landskapsbilds-
skydd redovisas.
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55.2 Kärnvärden för kulturmiljövården på södra Öland
Kärnvärderna inom de riksintressen för kulturmiljö som finns på södra Öland är på många sätt knutna 

till de beslutskriterier som låg till grund för att Södra Ölands odlingslandskap utsågs till världsarv:

 • Criterion (iv) The landscape of Southern Öland takes its contemporary form from its 

long cultural history, adapting to the physical constraints of the geology and topo-

graphy. 

 • Criterion (v) Södra Öland is an outstanding example of human settlement, making 

the optimum use of diverse landscape types on a single island” (Unesco 2000). 

Södra Ölands kulturvärden bygger därmed på hur människan under lång tid anpassat markanvänd-

ningen till de naturgivna förutsättningarna, och de uttryck detta har tagit sig i landskapet. Kärnvärdena 

kan därmed förenklat uppdelas i två kategorier; dels de knutna till bebyggda miljöer (bl. a. radbyar 

och industri) och dels de som är knutna till landskapet. Länsstyrelsen i Kalmar län lade 2015 fram ett 

förslag till riksintresseområde för kulturmiljön som omfattar hela Mörbylånga kommun, d.v.s. en större 

yta än världsarvet och som inkluderar de 15 riksintresseområden för kulturmiljövården som idag finns 

i kommunen. I förslaget gör länsstyrelsen en sammanställning av de kulturmiljöer och samband som 

skulle utgöra uttryck för riksintresset under huvudrubrikerna fornlämningsmiljöer, odlingslandskapet, 

kommunikationsmiljöer, industrimiljöer, tätorten Mörbylånga, samt rekreations- och fritidsmiljöer.

När de olika lagren presenteras i en gemensam karta (figur 22 på sidan 33) framträder en ganska 

tydlig bild av vilka områden som har ansetts uppbära kärnvärden för kulturmiljövården på södra Öland. 

De utpekade riksintressena ligger i huvudsak längs de östra och västra landborgarna, där det också är 

högst täthet av fornlämningar och kulturmiljöer. På alvaret omfattas även stora delar av landskaps-

bildsskydd.

5.3 Kulturmiljövärden i det utökade brytområdet
Det ansökta utökade brytområdet omfattas inte av riksintresse för kulturmiljövården. Stenbrottsmiljön 

är i sig ett av de kulturmiljövärden som beskrivs i länsstyrelsens förslag till riksintresse för södra Öland. 

Dessutom beskrivs gärdesmurarna i ytterkanten av verksamhetsområdet. Kalkbrytningen bedöms inte 

skada dessa värden. Den fornlämning som finns i området, en stensättning som är ca 8 m i diameter 

kommer att behöva tas bort i samband med en utökad kalkbrytning, vilket kräver en särskilt ansökan 

enligt 2 kap Kulturmiljölagen (1988: 950). Fornlämningen berör dock inte något riksintresseområde.

5.4 Sammanfattande analys
Bedömningen är att det utökade brytområdet inte sammanfaller med någon värdekärna av riksintresse 

för kulturmiljövården och området omfattas heller inte specifikt av landskapsbildsskydd. Kalkbryt-

ningen i sig kan dock ses som en värdekärna för kulturmiljövården, genom sin långa kontinuitet och 

betydelse för bruksmiljöerna på södra Öland.
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66 Riksintresse för friluftsliv

6.1 Riksintressets kärnvärden
Liksom för riksintressen för naturvård finns det för riksintressen för friluftsliv ett registerblad eller värde-

beskrivningar som beskriver områdets kärnvärden. Värdebeskrivningen för området FH 12 Stora Alvaret 

aktualiserades av länsstyrelsen i mars 2014 i samband med regeringsuppdraget avseende en översyn 

av samliga riksintressen för friluftslivet. I värdebeskrivningen nämns ett antal faktiska objekt men också 

några exempel på vad för typ av aktiviteter som kan utövas i området. Området är utpekat utifrån två 

huvudkriterier:

 • Områden med särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i natur- och/

eller kulturmiljöer.

 • Områden med särskilt goda förutsättningar för friluftsaktiviteter och därmed beri-

kande upplevelser.

Avgränsningarna av riksintresseområdet följer avgränsningarna för Natura 2000, d.v.s. omfattar inte 

befintligt eller utökat brytområde vid Albrunna. Även verksamheter utanför ett riksintresseområde kan 

emellertid påverka värdena inom området.

Nedan presenteras punktvis de värden som utpekas i den del av värdebeskrivningen för riksintresseom-

rådet Stora Alvaret som fokuserar på delen kring Albrunna. Observera att det inte finns en motsvarande 

punktlista i värdebeskrivningen, utan värdena är beskrivna i löpande text, främst under de avsnitt som 

benämns ”Beskrivning av områdets värden” samt ”Områdets huvuddrag”. 

Värden knutna till landskap, natur och kulturmiljöer:

 • Unik naturtyp som kännetecknas av den öppna landskapsbilden och den flacka ter-

rängen.

 • Området är mycket lämpligt för natur- och kulturupplevelser. 

 • Områdets särprägel och den flacka terrängen inbjuder till strövande.

Värden knutna till tillgänglighet:

 • Väl tillgängligt utmed västra landsvägen, 

 • Väl tillgängligt utmed vägen Resmo - Stenåsa (via Möckelmossen), 

 • Bårby – Alby, 

 • Södra Möckleby – Torngård, 

 • Grönhögen - Eketorp och 

 • Vandrings- och cykelvägen längs den gamla banvallen mellan Kastlösa - Skärlöv.

Som exempel på alla de aktiviteter som kan knytas till dessa platser presenteras en sammanställ-

ning av vad man kan företa sig inom riksintresseområdets gränser. Det är här som begreppet friluftsliv 

(friluftsaktiviteter) lyfts in: 
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6  • Naturupplevelser

 • Kulturupplevelser

 • Strövande

 • Vandring

 • Cykelturer

 • Fågelskådning

 • Skridskoåkning

I värdebeskrivningen redogörs också för förutsättningarna för bevarande av områdets naturvärden 

bedöms, vilka skyddade eller på andra sätt utpekade naturområden som finns inom riksintresset samt 

vilka andra riksintressen som berörs av området. 

De  ovan presenterade områdena och aspekterna får anses utgöra det som huvudsakligen uppbär 

kärnvärdena i denna del av riksintresseområdet. Av naturliga skäl sammanfaller friluftslivets värden 

ofta med de värden som pekas ut i riksintresseområdet för naturvård vilket får till följd att flera av res-

pektive områdes kärnvärden också sammanfaller. 

6.2 Kärnvärdenas fördelning inom riksintresseområdet
Nedan presenteras en beskrivning av de utpekade kärnvärdena samt hur de är fördelade. Denna be-

skrivning ligger till grund för den samlade kartan i figur 25 på sidan 40.

Värden knutna till landskap, natur och kulturmiljöer

Unik naturtyp som kännetecknas av den öppna landskapsbilden och den flacka terrängen 

Stora Alvaret är ett av landets mest särpräglade landskapsområden. Den till synes enformiga natur-

typen innehåller ett mycket artrikt växt- och djurliv (se avsnitt 4). Den intresseväckande naturen har 

mycket goda förutsättningar för naturstudier. Naturtypen har dessutom ett stort kulturhistoriskt värde 

genom att den ger besökaren inblick i landskapets historiska utveckling. Den flacka terrängen underlät-

tar utflykter för barn och människor med rörelsehinder.

Områdets särprägel och den flacka terrängen inbjuder till strövande

I anslutning till parkeringsplatser utmed landsvägarna finns ofta rastplatser och övergångar ut i 

markerna, se figur 23 på sidan 37. Under sommartid anordnas guidade turer på alvaret. Ett flertal 

iordningställda vandringsleder av olika längd finns i området. Ett exempel är Stora Alvarleden vilken är 

en cykelbar vandringsled tvärs över alvaret för den som inte kräver så stor bekvämlighet men vill upp-

leva ett fantastiskt landskap. Leden går mellan Karlevi-Frösslunda och Resmo-Stenåsavägen och över 

stenmurarna finns cykelstättor utplacerade.

Riksintresse för naturvård

För att belysa de mest värdefulla naturområdena på Stora alvaret hänvisas till de kärnvärden som 

tidigare identifierats inom riksintresseområdet för naturvård i kartan i figur 21 på sidan 31. För mer 
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20 Vandrings- och cykelleder på södra Öland. Kartan zoomar in på den del av riksintresseområdet som ligger kring kalkbrottet i 
Albrunna.
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6ingående presentationer av områdets natur 

hänvisas till denna del av utredningen.

Riksintressen för kulturmiljövård

De stora kulturmiljövärdena på södra Öland, 

som kommer till uttryck genom riksintres-

sena och världsarvet stärker även områdets 

värde för friluftslivet.  I kartan i figur 19 på sidan 

33 redovisas omgivande riksintresseområ-

den för kulturmiljövård som berörs.

Värden knutna till tillgänglighet

Väl tillgängligt utmed västra landsvägen

Riksintresseområdet är tillgängligt för allmän-

heten genom parkeringsplatser, vandrings-

leder och anläggningar i området, se kartan 

i figur 20 på sidan 37. Det finns även ett 

antal utpekade cykelslingor på södra Öland.

6.3 Friluftsliv i det utökade brytområdet
Kalkbrottet i Albrunna nyttjas för friluftsliv främst i de delar som tidigare omfattats av kalkbrytning 

med vandringsleder och rastplatser. Det utökade brytområdet används för friluftsliv ungefär i samma 

omfattning som andra delar av Stora Alvaret.

Tillgänglighet

Det tilltänkta utökade brytområdet är idag inte tillgängliggjort för allmänheten från de äldre delarna av 

kalkbrottet, men är inte avgränsat med annat än en bom från Naturstigen i sydväst samt omgivande 

stenmurar mot norr, öster och söder.

I figur 21 redovisas friluftslivets tillgänglighet till området idag. Verksamhetsområdet är inte inhägnat, 

men allmänheten har inte tillträde till dessa (skyltad gräns) och detta kommer inte att förändrats med 

den sökta verksamheten. När de äldre västra delarna av verksamhetsområdet efterbehandlas (en 

efterbehandlingsplan håller på att tas fram) kommer en del av dessa områden att bli tillgängliga på 

liknande sätt som vid Naturstigen. Värdena för friluftslivet kommer dock att bli av en annan karaktär än 

före kalkbrytningen startade.

En förlängning av naturstigen planeras också utanför muren söder om verksamhetsområdet till en 

planerad våtmark söder om verksamhetsområdet.

Bergstigen är en 6 km lång kulturminnes- och 
naturstig genom miljöer som präglats av sten-
industrin i Degerhamn. Leden går förbi kalkug-
nar, lastbryggor, slagghögar och andra spår av 
stenindustrin, som idag inneslutits i och blivit en 
del av naturen. Längs stigen kan du studera Lin-
néväggen som Carl von Linné besökte år 1741. 
Intill Kalmarsund ligger Södra brukets bruks-
miljö från tidigt 1800-tal med utställningsom-
råde och en geologisk trädgård. Vandringsleden 
ansluter i Albrunna till naturstigen upp på Stora 
alvaret.

Naturstigen startar vid en parkering i Albrunna 
och leder via de äldre delarna av kalkstens-
brottet vidare  till en utblickspunkt över det 
stenbrott som är i drift och de miljöer som ska-
pats i samband med kalkbrytningen. Cementa 
genomför årligen fem guidningar i täkten och 
fabriken, vilket i snitt lockar ca 300 besökare/år 
enligt bolaget.

Varken Bergstigen eller Naturstigen berör dock 
ansökningsområdet.
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6.4 Sammanfattande analys
När värden knutna till tillgänglighet presenteras i en gemensam karta tillsammans med värden knutna 

till landskap, natur- och kulturmiljöer (som finns i hela riksintresseområdet) framträder en bild av vilka 

områden som kan anses uppbära båda typerna av värde. De områden som har flera sammanfallande 

utpekade värden kan ses som riksintresseområdet värdekärnor, se karta 22 på sid. 40. Det avser främst 

områden i de östra och västra delarna av riksintresseområdet med närhet till landborgarna samt när-

het till de vandringsleder, cykelstråk och vägar som går genom Stora Alvaret. Sydväst om det ansökta 

brytområdet innebär naturstigen att det både finns god tillgänglighet och värden knutna till landskap, 

natur- och kulturmiljöer, medan området österut och norrut har lägre tillgänglighet.

21 Ansökningsområdet, stigar och leder, samt riksintresseområdenas avgränsning. 
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Riksintresse Frilu�sliv
FH12 Stora Alvaret

Värden knutna till tillgänglighet

Värden knutna till landskap, 
natur, och kulturmiljöer

Ansökningsområde
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22 Identifiering av riksintresseområdets värdekärnor. Bedömningen baseras på vilka värden för friluftslivet som finns i området och 
tillgängligheten för friluftslivet med bil, med cykel och till fots.
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77  Riksintresse för mineral

Enligt 3 kap. 7 § andra stycket miljöbalken ska mark- och vattenområden som innehåller fyndigheter av 

ämnen eller material som är av riksintresse skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra utvin-

ningen av dessa. Sveriges geologiska undersökning (SGU) ansvarar för att peka ut sådana områden av 

riksintresse med stöd av 2 § hushållningsförordningen (1998:896) utifrån kriterierna att 

1. Ämnet eller materialet har stor betydelse för samhällets behov.

2. Ämnet eller materialet har särskilt värdefulla egenskaper.

3. Området inehållande fyndigheten av ämnet eller materialet är väl avgränsat, under-

sökt och dokumenterat.

Det aktuella ansökningsområdet omfattas i sin helhet av ett sådant riksintresse; 0840_1 Albrunna. 

Området pekades ursprungligen ut år 1996 och detaljavgränsaden sedan 2007, med en omfattning av 

ca 495 ha. Området är även utpekat som riksintresse i översiktsplanen för Mörbylånga kommun, som 

antogs av kommunfullmäktige 2015, vilket stärker dess status. 

Skillnaderna mellan denna typ av riksintresseområde gentemot t.ex. riksintresse enligt 3 kap. 6 § miljö-

balken är flera. Riksintressena för natur, friluftsliv och kultur kan pekas ut varhelst det finns den typen av 

värden i landskapet, medan riksintresse för mineral inte kan pekas ut varhelst det finns en mineralfyn-

dighet utan endast där fyndigheten är undersökt och dokumenterad dvs. där prospektering genomförts. 

En annan skillnad är att riksintresseområden för mineral inte har registerblad med utpekade kärnvär-

den, utan är detaljavgränsade bl.a. utifrån fyndigheternas omfattning. Därför får hela området sägas 

vara likvärdigt, snarare än att vissa delar har högre värden än andra. Mot bakgrund av detta är vore det 

inte en rättvis jämförelse att rakt av jämföra antalet hektar av riksintresse för t.ex. friluftsliv jämfört med 

riksintresse för mineral som vi har i landet. Men för att redogöra för områdets betydelse som råvaru-

källa till svensk produktion av cement är det ändå relevant att titta på hur omfattande områden vi har i 

landet som är utpekade som riksintresse för detta ändamål.

Det finns totalt ca 4500 ha kalkstensförekomster i riket som är utpekade som riksintresse enligt 3 kap. 

7 § miljöbalken. Det är dock långt ifrån alla kalkstensförekomster som kan användas för cementtillverk-

ning, då stenen måste ha vissa kemiska egenskaper för att lämpa sig för detta ändamål. Albrunna utgör 

just ett sådant område där sten av lämplig kemisk sammansättning finns tillgänglig, vilket Cementa har 

påvisat genom prospekting i området. Av de 4500 ha utpekade riksintresseområden med kalksten är 

totalt ca 1924 ha (plus ett område i Västergötland som inte är detaljavgränsat utan endast anges som 

ett koordinatpar) specifikt utpekade som råvara för cementindustrin. Utöver Albrunna finns ett område 

på Gotland (Filehajdar + Västra brottet, totalt ca 805 ha), samt tre områden i Västra Götaland, se karta 

23 sid. 42.

Utöver att kalkstenen vid Albrunna rent kemiskt lämpar sig väl för cementtillverkning tillkommer den 

inte oväsentliga faktorn att stenen ligger åtkomligt. På andra håll där kalksten av liknande kemisk sam-

mansättning kan tänkas finnas ligger den överlagrad av mäktiga lager moränjordar, eller under bebyg-

gelse osv. vilket kan kraftigt försvåra eller rentav omöjliggöra utvinning. Vid Albrunna ligger stenen ytligt, 

vilket gör till den tillgänglig för utvinning.
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23 Samtliga Sveriges riksintresseområden för mineral som är utpekade som råvara för cementindustrin.
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88 Diskussion kring påverkan och skada

8.1 Riksintresse naturvård, 3 kap 6 § MB
I bedömningen kring huruvida verksamheten riskerar att medföra påtaglig skada på riksintresset för 

naturvård ska följande aspekter beaktas enligt Naturvårdsverkets allmänna råd om tillämpning av 

regelverken kring riksintresseområden för naturvård:

•	 Kan åtgärden mer än obetydligt skada något eller några av de naturvärden som utgör grunden för 

riksintresset? (Naturvårdsverket 2005a)

•	 Hur mycket, på vilka sätt och för hur lång tid kan åtgärden inverka negativt på de värden som utgör 

grund för att området har bedömts vara av riksintresse? (Naturvårdsverket 2005b)

En analys utifrån ovanstående har visat att det ansökta brytområdet hyser sådana aspekter som 

pekats ut som riksvärden i området, d.v.s. åtgärden påverkar naturvärden som utgör grunden för 

riksintresset. För att titta närmre på hur mycket, på vilka sätt samt för hur lång tid åtgärden kan ha en 

negativ inverkan så försöker vi nedan besvara ett antal frågor som NVV i handboken anger som lämplig 

utgångspunkt i bedömningen kring påtaglig skada:

Fråga Svar

Påverkar den föreslagna åtgärden de riksvärden som har 
motiverat att området har bedömts vara av riksintresse 
för naturvården negativt? Det kan t.ex. gälla värdefulla 
landskapstyper, naturtyper, vegetationstyper, växt- och 
djurarter, geovetenskaplig morfologi och stratigrafi eller 
helhetsvärden.

Ja. En negativ påverkan på utpekade riksvärden uppstår 
på så vis att ca 32 ha alvarmark och 0,3 ha fuktäng 
banas av och bryts ut. Större delen av området har 
bedömts ha högt naturvärde enligt svensk standard 
för naturvärdesinventering. Området hyser en flora och 
en fauna som är typisk för södra Ölands alvarmarker 
inklusive 14 rödlistade arter. Avbaning och utbrytning 
innebär att individer skadas och dödas, samt att livsut-
rymmet för de berörda arterna minskar.

Påverkar den föreslagna åtgärden särskilt skyddsvärda 
eller känsliga naturtyper eller hotade djur- och växtarter 
negativt?

Ja. Naturtypen alvar är en av EU:s prioriterade natur-
typer, d.v.s. ”bevarandet av naturtypen i fråga bedöms 
vara av hög prioritet inom EU”. 14 rödlistade arter, varav 
sex hotade, bedöms påverkas av åtgärden, främst 
genom att livsmiljö försvinner men i några fall även 
genom att individer skadas och dödas.

Innebär den föreslagna åtgärden en negativ inverkan 
på de särskilda strukturer eller funktioner som är en 
förutsättning för upprätthållandet av naturtypen och 
för att gynnsamma livsvillkor för djur- och växtarter ska 
bibehållas långsiktigt i området?

Inom verksamhetsområdet: ja. När berggrunden 
sprängs ut försvinner de strukturer och funktioner som 
varit en förutsättning för att upprätthålla alvarmarken 
med tillhörande flora och fauna.

I riksintresseområdet totalt sett: nej. Ansökningsområ-
det skiljer inte ut sig som en specifik värdekärna inom 
riksintresseområdet, utan har kvaliteter som motsvarar 
stora delar av stora alvaret. Således påverkas inga 
strukturer eller nyckelfunktioner för att andra delar av 
riksintresseområdet ska fungera och därför förväntas 
inga följdeffekter utanför verksamhetsområdet.
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8Fråga Svar

På hur stor del av områdets areal, i vilken omfattning 
och på vilket sätt, kommer naturvärdena att påverkas 
negativt? Är kvarvarande areal tillräckligt stor och sam-
manhängande och av tillräckligt kvalitet för att djur- och 
växtarter som hör hemma i livsmiljön ska kunna fortleva i 
långsiktigt livskraftiga populationer, eller för att förut-
sättningarna för bevarande av riksvärdena i övrigt ska 
bibehållas?

Inom själva brytområdet kommer all natur att utplånas 
genom avbaning och sedermera sprängning. Brytning-
en förväntas inte påverka övriga delar av riksintresse-
området, utan påverkan är i princip begränsad till själva 
verksamhetsområdet.

Sett till hela riksintresseområdet är det en mycket liten 
areal som påverkas. Det handlar om 32 ha av riksin-
tressets totala 26 000 ha som ska brytas ut, d.v.s. få 
promille av den samlade förekomsten av alvarmark 
respektive fuktäng inom riksintresset.

Omfattningen av en skada kan dock inte alltid mätas 
blott i hektar och antal individer av olika arter. Desto 
svårare är att värdera hur viktiga dessa delar är för hel-
heten, t.ex. hur mycket av Ölands alvarmarker går att 
ta bort innan områdets kontinuitet eller karaktär som 
helhet påverkas? En metod för att värdera en viss na-
turtyp eller en art eller en annan aspekt kan vara att se 
till dess utbredning i ett vidare perspektiv, t.ex. hur stor 
utbredning naturtypen eller arten som påverkas har 
regionalt, nationellt och internationellt. Om aspekten 
är ovanlig i ett nationellt eller internationellt perspektiv 
bör den rimligen värderas högre än om aspekten är 
rikligt representerad även på andra platser. I det här 
fallet är det en internationellt sett ovanlig naturtyp som 
berörs, i ett område där den är ovanligt väl represente-
rad, d.v.s. är väl utvecklad och förekommer i ett ovanligt 
stort sammanhängande område.

Då ingreppet i det här fallet är arealmässigt mycket litet 
i förhållande till riksintresseområdets helhet, samt då 
brytområdet inte sticker ut som en tydlig värdekärna 
inom området så kan det dock konstateras att den 
kvarvarande arealen alvarmark och fuktängar inom 
riksintresseområdet är tillräckligt stor och samman-
hängande och av tillräcklig god kvalitet för att de arter 
av växter och djur som berörs av brytningen ska kunna 
fortleva i långsiktigt livskraftiga populationer. Ingen 
påverkan på de berörda arternas eller naturtypernas 
bevarandestatus inom riksintresseområdet förväntas.

Innebär den föreslagna åtgärden att området fragmente-
ras eller att barriärer skapas som hindrar arters spridning 
eller bryter sambandet mellan värdekärnor inom områ-
det och att helheten därmed skadas?

Nej. Totalt sett har den påverkan som täkten vid Deger-
hamn medfört det senaste seklet givit upphov till bar-
riäreffekter mellan de västra delarna av alvarmarkerna 
norr och söder om täkten. Dock återstår en bred sam-
manhängande yta med alvarmark öster om täkten som 
förbinder den norra delen med den södra. Så fortsätter 
att vara fallet oavsett om det nu ansökta brytområdet 
går igenom eller ej.
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8Fråga Svar

Är den föreslagna åtgärden av sådant slag att återhämt-
ning är möjlig efter ingreppet, och har det berörda områ-
det god eller dålig återhämtningsförmåga?

Efter en utbrytning av berggrunden så kan området 
i princip aldrig återhämta sig fullt ut. På så vis kan 
ingreppet betraktas som irreversibelt. Ny natur kan 
uppstå på platsen, men då utan samma långa kontinui-
tet som är utmärkande för området idag. Marken kom-
mer dessutom att vara belägen på annan höjdnivå med 
ändrade hydrologiska förhållanden osv. För vissa arter 
som är knutna till alvarmark är det just den långa konti-
nuiteten som är förutsättningen för att arten ska kunna 
finnas på platsen. Sådana arter kan inte förväntas åter-
kolonisera ett ”återlämnat” område förrän efter kanske 
flera hundra år. (Andra arter, t.ex. kalkkrassingen som 
idag finns i området främst tack vare den störning som 
täktverksamheten medfört, kan tänkas återkolonisera 
ett område direkt efter att verksamheten avslutas).

Det ska dock framhållas att även om det inte går att 
återgå till exakt hur det var före kalkbrytningen så kan 
marken ändå på sikt återgå till naturtypen alvar och 
bli nog så värdefull för biologisk mångfald. De äldsta 
delarna av täkten, där verksamheten avslutades för ca 
100 år sedan, har nu börjat återfå karaktären av alvar 
utan att någon efterbehandling skett. Med en omsorgs-
full efterbehandling av täktområdet med ekologisk 
inriktning är det möjligt att skynda på denna process 
avsevärt, t.ex. genom att påföra massor där alvarve-
getation kan etableras. Med en sådan inriktining på ef-
terbehandlingen av täktområdet är det således möjligt 
att nyskapa marker med fullgod status som naturtypen 
alvar enligt Natura 2000-systemet, även om inte riktigt 
alla aspekter av alvarmarken återskapas fullt ut.

Avgörande i denna fråga blir vilken inriktning Cementa 
väljer för efterbehandlingen av täktområdet. Området 
kan återgå till alvarmark om det får lite hjälp på traven. 
Väljer man att vattenfylla täkten efter avslutad verk-
samhet så omöjlliggörs däremot en sådan återhämt-
ning.

Finns det risk för att den föreslagna åtgärden senare 
behöver följas av andra åtgärder eller särsklida anlägg-
ningar för att verksamheten ska kunna utnyttjas på ett 
ändamålsenligt sätt, och kan detta i framtiden samman-
taget medföra större konsekvenser?

Nej. Den ansökta verksamheten håller sig inom det 
ansökta verksamhetsområdet. Eftersom cementfabrik, 
transportvägar, upplagsplatser osv. redan finns tillgäng-
ligt inom befintligt verksamhetsområde saknas det 
skäl att tro att åtgärden ska leda till någon ytterligare 
verksamhet utanför området.
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88.2 Riksintresse kulturmiljövård, 3 kap 6 § MB
Bedömningen är att åtgärden inte skadar någon av riksintresseområdets värdekärnor. Området omfat-

tas heller inte specifikt av landskapsbildsskydd. 

Brytning av kalk i det ansökta utökade brytområdet minskar inte arealerna betad kulturmark på södra 

Öland samtidigt som kalkbrytningen i sig har betydelse för att upprätthålla ett levande kulturarv i form 

av industriverksamhet. 

8.3 Riksintresse friluftsliv, 3 kap 6 § MB
Den tilltänkta utökade täktverksamheten bedöms inte påverka något kärnvärde för det omgivande riks-

intresset för friluftsliv enligt 3 kap 6 § miljöbalken. Den barriäreffekt som kalkbrottet och verksamhets-

området medför för de vandrare som följer västra kanten på alvaret kommer att kvarstå. Vissa mindre 

värden för friluftslivet i en lokal skala påverkas av ingreppet, men detta kompenseras i viss mån av de 

åtgärder som efterbehandlingen av den aktiva täkten innebär. Även efter en utökning av täktområdet är 

området en bra utgångspunkt för vidare förbindelser med övriga Öland och Stora Alvaret. Naturstigen 

och Bergstigen samt de informella stigarna finns fortfarande kvar och ges möjlighet att utökas i sam-

band med att täktverksamheten förändras.

8.4 RIksintresse mineral, 3 kap 7 § MB
Frågan kring i vilken mån riksintresse för mineral kan tänkas skadas vid ett uteblivet täkttillstånd kan 

vridas och vändas på. Å enda sidan kan det argumenteras att ifall t.ex. riksintresse för naturvård får gå 

före och tillstånd för täktverksamhet inte medges så har man ”påtagligt försvårat” utvinningen av det 

aktuella mineralet. Å andra sidan kan det argumenteras att ifall fortsatt kalkbrytning inte medges nu så 

finns mineralfyndigheten kvar för framtiden, och finns exempelvis till hands i något framtida läge när 

behovet av kalkstensråvara är desto mer akut varvid andra prioriteringar kanske görs.

8.5 Riksintresse för turismen och det 
rörliga friluftslivet, 4 kap 2 § MB 
Hela Öland omfattas av riksintresse enligt 4 kap 2 § miljöbalken. Mörbylånga kommun har inte tagit 

ställning till särskilda kärnvärden inom den del av riksintresseområdet som berör kommunen utan 

hänvisar till 4 kap. 3 § i miljöbalken som anger anläggningar som inte får komma till stånd någonstans 

på Öland. Några av de anläggningar som nämns är anläggningar för att bryta uranhaltigt material eller 

andra ämnen som kan användas för framställning av kärnbränsle samt anläggningar för kärnteknisk 

verksamhet. Kommunen har däremot tydligt tagit ställning för fortsatt täktverksamhet vid Albrunna 

och pekat ut det aktuella området som riksintresse för mineral i sin översiktsplan.

Bedömningen utifrån de analyser som gjorts i denna utredning är att det utökade området inte om-

fattas av någon värdekärna av riksintresse för turismen och det rörliga friluftslivet enligt 4 kap. 2 § 
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8miljöbalken, främst för att ansökningsområdet inte har bedömts utgöra någon specifik värdekärna i 

riksintresse för naturvåren, kulturmiljövården eller friluftslivet enligt 3 kap 6 §. Kalkbrytningen i Albrunna 

bedöms inte heller möta några övriga hinder enligt 4 kap. 2-8 §§ miljöbalken. 

Vid bedömningar i denna fråga är det också av vikt att ta hänsyn till att den nu ansökta verksamheten 

är en fortsättning på en befintlig täkt, dvs. fabrik, transportvägar, platser för upplag etc. samt den posi-

tiva såväl som negativa påverkan som verksamheten medför för andra intressen i samma område finns 

i stora drag redan på plats. Detta är en väsentlig skillnad gentemot att bryta kalksten i jungfrulig mark 

på annat håll.

8.6 Generellt om minskad kontinuitet i alvarmarken
Som framgår i värdebeskrivningarna för de olika riksintresserna och världsarvet består en stor del av 

värdet med alvarmarkerna på södra Öland av att det är ett så stort sammanhängande område. Varje 

enskild hektar alvar har ett större värde i sig just i detta område eftersom det utgör en del av ett så stort 

sammanhang. Frågan är hur mycket alvaret kan minskas innan detta värde går förlorat, eller i alla fall 

devalveras/urholkas. Hur långt kan kalkbrottet expandera österut innan Stora alvaret uppfattas som 

två separata delar? Utifrån denna utredning ser vi inte att den aktuella utvidgningen skulle ge en sådan 

effekt, men vi ser det som viktigt att arbeta aktivt för att motverka en sådan utveckling, t.ex. i efterbe-

handlingen av verksamheten. 
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Källor

Webbsidor

Naturvårdsverket 2017, webbsida. Beslutsdokument knutna till naturreservaten inom riksintresseom-

rådena har hämtats från metadata kopplat till respektive kartskikt. skyddadnatur.naturvardsverket.se 

maj-augusti 2017.

Uppgifter om Natura 2000-områden och naturreservat har inhämtats från länsstyrelsens hemsida 

www.lansstyrelsen.se/kalmar

Vägledningar för de olika Natura 2000-naturtyperna och uppgifter om skyddad natur har hämtats på 

Naturvårdsverkets hemsida www.naturvardsverket.se
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Regelverk

Miljöbalk 1998:808. Miljö- och energidepartementet 1998.

Kartunderlag

Marktäcke

Svenska Marktäckedata från Lantmäteriet. CORINE Land Cover. Referensåret är år 2000, de satellit-

data som är grund för produkten är från 1999- 2001.

Geologi

Karsthällmarker: Plockat från Naturtypskartan med Natura 2000-koder. Redovisad förekomst av karst-

hällmark kommer av utpekade områden med Natura 2000 kod 8240 - karsthällmarker

Alvarmarker: Plockat från Naturtypskartan med Natura 2000-koder. Redovisad förekomst av Alvar-

mark kommer av utpekade områden med Natura 2000 kod 6280 - Alvar

Odlingslandskap

Naturbetesmark: Här har vi plockat data från den nationella ängs-och betesmarksinventeringen. Både 

ängs- och betesmark har valts ut för att redovisas som naturbetesmark.

Sjöar- vattendrag och våtmarker

Data från naturtypskartan. Fuktängar, kalkfuktäng, öppna mossar och kärr, agkärr, rikkärr och våtmark 

har slagits samman till ”våtmark” i kartbilden.

Ädellövskog

Data från naturtypskartan. Klippt ut nordlig ädellövskog och näringsrik ekskog. Samlat under begreppet 

Ädellövskog.
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