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2Sammanfattning
Nedanstående utredning har gjorts i syfte presentera underlag för bedömningar kring huruvida något 

riksintresseområde kan komma att lida påtaglig skada vid en fortsatt och utökad täktverksamhet i 

Cementas kalkstenstäkt vid File hajdar, väster om Slite på Gotland. Utredningen har genomförts genom 

att definiera vad som utgör riksintresseområdenas kärnvärden och därefter lokalisera dessa geografiskt, 

i syfte att precisera innehåll och lokalisering av riksintresseområdenas värdekärnor. Riksintresse för 

mineral, som inte har värdekärnor på motsvarande vis, presenteras utan att utredas närmre. 

Utgångspunkten för att definiera vad som ingår i respektive riksintresseområdes kärnvärden har i första 

hand varit riksintresseområdets registerblad (riksintresse naturvård) respektive Gotlands kommuns 

översiktsplan (riksintresse för turism och rörligt friluftsliv). De aspekter som presenterats däri har anta-

gits utgöra just kärnvärden, det vill säga det som riksintresseområdet syftar till att bevara.

För det berörda riksintresseområdet för naturvård, Filehajdar, Hejnum hällar och Kallgatburg, finns ett 

stort antal inventeringsresultat och annan tidigare insamlad kunskap om områdets natur, vilket gjort 

det möjligt att med god säkerhet lokalisera var de utpekade kärnvärdena är lokaliserade och hur de 

hänger samman. Vad gäller riksintresset för turismen och det rörliga friluftslivet däremot har ingen 

entydig tolkning av kommunens ställningstagande kring vad som ska utgöra detta riksintresseområdes 

kärnvärden kunnat hittas. Vad gäller riksintresse för mineral så har områdets kalkstensfyndighet under-

sökts och kartlagts i flera steg under ca 80 år vilket underlättar förståelsen av områdets betydelse som 

råvarukälla till svensk cementindustri. 

Flera aspekter som anges som riksvärden i riksintresseområdet för naturvård är representerade inom 

ansökningsområdet och för att belysa frågan om påverkan på dessa värden närmre har vi gjort en ge-

nomgång utifrån ett antal frågeställningar som Naturvårdsverket angett som relevanta att besvara vid 

bedömningar kring påtaglig skada. 
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!!!! 3 kap 6 § Kulturmiljövård

3 kap 7 § Värdefulla ämnen och mineral

4 kap Högexploaterad kust

4 kap 8 § Natura 2000

OBS: Hela Gotland omfattas dessutom
av riksintresse för turism och rörligt
friluftsliv enligt 4 kap 2 § miljöbalken.

Riksintresseområden enl 3 kap & 4 kap MB

1 Riksintresseområden enligt 3 och 4 kap miljöbalken i omgivningarna till ansökningsområdet. Hela Gotland omfattas också av 
riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap 2 § miljöbalken.
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2Inledning

Cementa planerar att ansöka om tillstånd för fortsatt kalkbrytning vid File hajdar,  väster om tätorten 

Slite på Gotland. Det område som Cementa planerar att ta i anspråk ligger inom utpekade riksintres-

seområden för naturvård respektive värdefulla mineraler enligt 3 kap 6 § respektive 7 § miljöbalken, 

samt inom ett riksintresseområde för turismen och det rörliga friluftslivet enligt 4 kap 2 § miljöbalken 

som omfattar hela Gotland. Som ett underlag för tillståndsprövningen av täkten har följande utredning 

gjorts kring riksintressena, i syfte att lokalisera deras kärnvärden och därigenom presentera ett underlag 

för bedömning av hur vardera riksintresse kan påverkas vid en utökad täktverksamhet. Observera att 

ansökningsområdet också ligger nära ett antal utpekade Natura 2000-områden vilka är att betraka 

som riksintressen enligt 4 kap 8 § miljöbalken, men eventuell påverkan på dessa områden utreds i 

andra handlingar och utelämnas därför ur förhandenvarande utredning.

En avgörande fråga för huruvida Cementas ansökta utökning av verksamheten vid Slite kan tillåtas eller 

ej är huruvida den sökta verksamheten skulle medföra påtaglig skada på de områden som pekats ut 

som riksintresse enligt miljöbalkens kapitel 3 och 4. Denna utredning belyser dessa frågor med fokus 

på vilka värden inom riksintressena som skulle kunna påverkas av verksamheten. Utredningen syftar 

till att ta fram underlag för bedömningar kring huruvida täktverksamheten riskerar att medföra påtalig 

skada på riksintresset för naturvård eller riksintresset för det rörliga friluftslivet, samt underlag inför en 

eventuell avvägning kring vilket riksintresse som ska lämnas företräde på denna plats där flera utpe-

kanden överlappar. Detta åstadkoms genom att belysa vilka värden som ligger till grund för utpekandet 

av respektive riksintresse, hur dessa värden är fördelade geografiskt, i vilken mån de sammanfaller i vär-

dekärnor samt i vilken mån ansökningsområdet för fortsatt täktverksamhet sammanfaller med någon 

värdekärna eller specifika kärnvärden. 

Till skillnad från t ex naturreservat och andra mer distinkta skyddsformer så är nämligen inte nödvän-

digtvis varje kvadratmeter av ett riksintresseområde enligt 3 kap miljöbalken skyddsvärt i ett nationellt 

perspektiv, utan det finns mer och mindre intressanta avsnitt inom det definierade området. För att 

kunna avgöra huruvida en verksamhet medför påtaglig skada på ett riksintresseområde behöver så-

ledes 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).

Vad som avses med påtaglig skada är inte tydligt definierat i lagtexterna, men en vägledning ges i 

Naturvårdsverkets allmänna råd om tillämpning av regelverken kring riksintresseområden för naturvård 

(se faktaruta nedan).

Påtaglig skada

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

några av de natur-, kultur- eller friluftsvärden som utgör grunden för riksintresset (Naturvårdsverket 2005a).

Vid bedömning av om en åtgärd kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön i ett område av riksintresse 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 2005b).



7

2För riksintressen som är utpekade i 4 kap miljöbalken är det två kriterier som en verksamhet måste 

uppfylla för att kunna tillåtas, dels att den inte påtagligt skadar natur- eller kulturvärden, dels att verk-

samheten inte möter hinder enligt 4 kap 2-8 §§ miljöbalken.

Kommunerna spelar, genom planmonopolet, en viktig roll i avgörandet kring hur olika riksintressen ska 

tillvaratas. I översiktsplaneringen pekar kommunerna ut hur de anser att markanvändningen inom kom-

munen ska se ut, och i denna process ger kommunen sin syn på hur prioriteringar ska göras i riksintres-

sesammanhang. Utöver en analys av kärnvärdenas fördelning i aktuella riksintresseområden redovisas 

därför även kommunens ställningstagande för det aktuella området i utredningen.

Riksintressen som berörs i det aktuella området

Området där Cementa ansöker om utökad täktverksamhet ligger inom:

3 kap 6 § MB

Riksintresse för naturvård - NRO 09017, Filehajdar, Hejnum hällar och Kallgatburg

3 kap 7§ MB

Riksintresse för mineral - 0980_1, Filehajdar

4 kap 2 § MB

Riksintresse för det rörliga friluftslivet - Gotland
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2Bakgrund om riksintresseområden

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 och 

så vidare 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 vär-

defulla 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. I dags-

läget gäller de områden och de gränsdragningar för riksintressen för naturvården som presenterades 

efter denna genomgång (Naturvårdsverket 2003, Naturvårdsverket 2005a). Vad gäller riksintresse för 

friluftsliv gjorde Naturvårdsverket en ny översyn av dessa 2016-2017.

Specifikt om riksintresseområdena på File hajdar kan sägas att riksintresse för mineral utpekades 

tidigare än riksintresse för naturvård, samt att täktverksamheten vid File hajdar inleddes 1983 vilket 

innebär att täkten redan fanns när riksintresse för naturvård pekades ut. Trots detta lät man riksintres-

seområdet för naturvård omfatta både den befintliga täkten samt ytor både öster, väster, söder och 

norr om denna.
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2Riksintresseområdenas 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). Genom att peka ut riksintresseområden 

påpekar staten alltså för den kommun som berörs av ett riksintresseområde för t ex naturvård att när 

planer läggs för hur marken i det aktuella området ska nyttjas så ska det tas i beaktande att det ur en 

nationell synvinkel finns ett intresse av att de riksvärden (t ex utpekade naturmiljöer eller mineralfyn-

digheter) som finns inom området inte lider påtaglig skada. Detta gäller både för de bevarande riksin-

tressena, 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. Det ligger samtidigt i sakens natur att 

den geografiska gränsdragningen inte gjorts med större precision då syftet med riksintresseområden 

inte är detsamma som syftet med t ex naturreservat det vill säga ett definitivt områdesskydd. Ett riks-

intresseområde 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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2Avvägningar 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 File hajdar där Cementas kalktäkt 

är belägen. Ansökningsområdet är utpekat som både riksintresse för naturvård och mineralutvinning. Å 

ena sidan ska det alltså vid en tillståndsprövning tas hänsyn till att en eventuell utökad täktverksam-

het inte får påtagligt skada de riksvärden som området för naturvård är utpekat för. Å andra sidan ska 

det tas hänsyn till att fyndigheten av kalksten är riksintressant och att en ändrad markanvändning inte 

får påtagligt 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 el-

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

fysiska miljön i övrigt.

Det behöver alltså allra först klargöras huruvida ändamålen är oförenliga, dvs 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 natio-

nens resurser.

I ett beslut 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 verksamhe-

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

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

avgränsning och förutsättningar för bevarande redovisas. I registerbladen för riksintresseområden för 

naturvård ska framgå vilka riksvärden som riksintresseområdet syftar till att skydda, dvs 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 så kallade värdekärnor och  vilken beskaffenhet de 

har än att titta på gränserna som riksintresset har markerats med på en karta.
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2Metodik

Riksintresse för naturvård
Utredningen av riksintresseområdet för naturvård är i första 

hand genomförd som en GIS-analys och en litteraturstudie. Ett 

stort antal fältbesök har även gjorts i området under perioden 

2015-2017. Känd relevant data om naturtyper, skyddade om-

råden osv har inhämtats i digitalt och georefererat format från 

Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen genom 

länstyrelsernas GIS-portal. Liknande information i textformat 

har hämtats från bl a Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Gotland 

samt Gotlands kommun i en rad publikationer (reservatsbe-

slut, naturvårdsprogram, inventeringsresultat, m fl) via deras 

respektive hemsidor. Dessutom har rapporterade artobser-

vationer hämtats från ArtDatabanken (även skyddsklassade 

fynd). Uppgifter om jordarter och berggrund har hämtats från 

SGU. Specifik och detaljerad Information om naturen i och kring 

ansökningsområdet har hämtats från de naturtypskarteringar, 

artinventeringar samt naturvärdesinventeringar som genom-

förts i området av Enetjärn Natur. 

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.

Riksintresse för det rörliga friluftslivet
Riksintressena enligt 4 kap miljöbalken är avgränsade geografiskt redan i lagtexten och avser stora 

sammanhängade landskapsavsnitt, där kärnvärden inte låter sig avgränsas på samma vis som för 

riksintressena enligt 3 kap. Här har kommunens översiktsplan använts för att redogöra för kommunens 

ställningstagande i frågan.

GIS-skikt som ligger till 
grund för analyserna av 
riksintresset för naturmilijö 

Naturtypskarteringar

Jordartskartan

Natura 2000

Naturreservat

Våtmarksinventeringen

Myrskyddsplanen

Naturvårdsavtal

Nyckelbiotop

Biotopskydd

RAMSAR

Artfynd (Artportalen)
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2Riksintresse naturvård enligt 3 kap 6 § MB

Riksintressets kärnvärden
I registerbladet (Länsstyrelsen på Gotland, 2000) presenteras de riksvärden som området uppbär, 

områdets huvuddrag samt redogörs för vilka kriterier områdets utpekande grundar sig på, vilka förut-

sättningarna för bevarande bedöms vara, vilka skyddade eller på andra sätt utpekade naturområden 

som finns inom riksintresset samt ett värdeomdöme. I värdeomdömet beskrivs olika delområden som 

innehåller de aktuella riksvärdena. 

Alla riksintressanta kvaliteterna förekommer inte jämnt spridda i området som framgår av värdeomdö-

met, utan en del av kvaliteterna finns på en plats medan andra kvaliteter finns på en annan plats. 

Naturtyp är ett landskapsavsnitt med relativt enhetlig karaktär och struktur, samt med ett visst växt- och/eller 

djursamhälle. En naturtyp kan vara ett större avsnitt av landskapet, t ex en hed, mosse, granskog eller sjö, men 

det kan också vara ett litet område, t ex en damm eller ett strandparti. En och samma naturtyp kan innefatta 

många olika livsmiljöer för växter och djur.

Registerblad är faktablad där områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv beskrivs på ett standardi-

serat sätt enligt en mall som har tagits fram av Naturvårdsverket. Registerbladet innehåller bl a uppgifter om 

områdenas areal, kommuntillhörighet, naturvärden och förutsättningar för bevarande. Länsstyrelsen upprät-

tar registerbladen och uppdaterar dem. Några länsstyrelser har lagt ut registerbladen på sin webbplats, vilket 

ökar tillgängligheten. Flera länsstyrelser har registrerat områdesgränserna i digitaliserad form. Dessa finns bl a 

tillgängliga på www.gis.lst.se. 

Riksvärde är Naturvårdsverkets begrepp för riksintressen för naturvård. Riksvärden avser de mest fram-

trädande naturförhållandena som är av en sådan kvalitet att de kan motivera att ett område pekas ut som 

riksintresse för naturvården. Riksvärdena redovisas i registerbladen och framgår då på ett lättöverskådligt och 

standardiserat sätt. Det finns riksvärden för landskapstyper (t ex fjäll- och skärgårdslandskap), naturtyper 

(t ex sjö och skog), vegetationstyper, geovetenskap och arter (flora eller fauna). Ett och samma område kan 

innehålla flera olika riksvärden.
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2Ur registerblad för NRO 09017 Filehajdar, 
Hejnum hällar och Kallgatburg
Riksvärde knutet till geologi

•	 Berggrundsmorfologi

•	 Jordartsstratigrafi

•	 Ås

•	 Strandvallar

•	 Frostmark

•	 Hällmark

Riksvärde knutet till sjöar och våtmarker

•	 Komplex av fuktiga marktyper

•	 Rikt soligent kärr

•	 Rikt topogent kärr

•	 Fukthed

•	 Tidvis översvämmad mark av vättyp

•	 Sumpskog

•	 Limnogen strandsumpskog

Riksvärde knutet till skogslandskap

•	 Kalktallskog

Riksvärde knutet till arter

•	 Flora

Huvudkriterier som använts för utpekandet

A Områden med framstående exempel på landskapstyper eller naturtyper eller kombinationer av naturtyper, som 

särskilt väl visar landskapets utveckling samt processer och naturlig utveckling i olika ekologiska system såväl på 

land som i vatten.

Motivering: Våtmarksområdet Hejnum Kallgate är Gotlands största våtmark och består av unika blekvätar 

vars motsvarighet saknas på Gotland. Området hyser för Sverige och möjligen Europa unika naturmiljöer. 

Tingstädeåsen intar en nyckelställning vid studier av inlandsisens avsmältningsförlopp. Sedimentlagerföljden i 

Tingstädeträsk har stort vetenskapligt värde. File hajdar, Hejnum hällar och Kallgate är Gotlands största sam-

manhängande hällmarkskomplex.
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2B Väsentligen opåverkade naturområden.

Motivering: Området är Gotlands största sammanhängande vildmarksområde med en mängd olika naturtyper. 

Området är föga påverkat. Högt botaniskt värde och orörda våtmarker.

C Områden med sällsynta naturtyper, hotade eller sårbara biotoper och arter

Motivering: Unika blekevätar och källmyrar. I området häckar bl a brun kärrhök och trana. 

D Områden med mycket rik flora eller fauna

Motivering: Området har en rik och omväxlande flora med inslag av mycket sällsynta arter. Mycket rika före-

komster av blodtopp, vätögontröst och brun ögontröst. 

E Områden av mycket säregen och märklig beskaffenhet

Motivering: Området uppvisar genom sina unika naturtyper stor säregenhet.

Förutsättningar för bevarande

Som förutsättning för bevarande anges bl a att ytterligare täktverksamhet inte tillåts samt att det militära 

övningsområdet inte utvidgas. Det anges vidare att områdets värden påverkas negativt av dikningar, ovarsam 

körning, kalhuggning och bebyggelse.

Områdets värdeomdöme:

File Hajdar, Hejnum hällar och Kallgatburg utgör en unik företeelse i gotländsk natur. I området finns det 

största sammanhängande våtmarksområdet på Gotland. Våtmarkerna är av en speciell blekevättyp som inte 

förekommer på övriga ön. I området finns Gotlands största sammanhängande hällmarkskomplex. Tingstädeå-

sen intar en nyckelställning vid studier av inlandsisens avsmältningsförlopp. Sedimentlagerföljden i Tingstä-

deträsk har stort vetenskapligt intresse. Området har högt floristiskt värde och orörda våtmarker. Grodvät är 

ett botaniskt värdefullt våtmarkskomplex vid Tingstäde träsk med även andra värden som rika soligena kärr, 

stränder och fuktiga örtrika tallskogar. Kallgate består av våtmarkskomplex med skogmyrmiljö, vätar, fukthed 

och källkärr och har mycket höga botaniska värden. I området finns ytterligare ett antal våtmarksområden som 

erhållit klass 1 i våtmarksinventeringen, nämligen Stora Pussmyr, Smabrunnar och Hojmyr. Området torde hysa 

den största förekomsten av ringlav på Gotland. Under nyckelbiotopinventeringen påträffades flera rödlistade 

arter i områdets kalkbarrskogar, bl a svartgrön spindling, brandtaggsvamp och lilaköttig taggsvamp. I lövmarker 

har påträffats bl a cinnoberfläck, liten ädellav, ädellav och rikfruktig blemlav.

Vid Klints i Othem har påträffats följande rödlistade insekter: Gnorimus nobilis (Hk 2), Plegaderus caesus (Hk 

4), Pseudocistela ceramboides (Hk 4) (Nilsson, 1997).
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2Geografisk lokalisering av kärnvärden

Geografiska områden som nämns i värdeomdömet

I värdeomdömet för riksintresseområdet File Hajdar, Hejnum hällar och Kallgatburg framhålls följande 

områden, naturtyper och artgrupper, vilka således får anses utgöra de objekt som huvudsakligen upp-

bär riksintresseområdets kärnvärden: (Id-nummer hänvisar till karta 2 på sidan 17):

 • Det största sammanhängande våtmarksområdet på Gotland, Hejnum Kallgate (Id-

nr 1).

 • Gotlands största sammanhängande hällmarkskomplex (Id-nr 2, Forsviden i norr, File 

hajdar centralt i området och Hejnum hällar nere i sydväst).

 • Tingstädeåsen (Id-nr 3)

 • Tingstädeträsk (Id-nr 4)

 • Grodvät (Id-nr 5) 

 • Kallgate (Ingår i ID-nr 1). 

 • Ett antal våtmarksområden som erhållit klass 1 i våtmarksinventeringen, (blå marke-

ringar i kartan, enligt Våtmarksinventeringen. Observera att endast objekt som ligger 

helt eller delvis inom riksintresseområdet redovisas i kartan). 

I övrigt tas förekomst av rödlistade svampar, lavar, insekter samt rika botaniska värden upp.

I kartan på sid. 16 presenteras den geografiska lokaliseringen av de områden som presenteras i värde-

omdömet. Observera att objektsgränserna är ungefärliga. 

Geologi

Berggrundsmorfologi, jordartsstratigrafi, strandvallar och ås

En speciell aspekt avseende berggrundsmorfologin är att en lerbemängd typ av kalksten, märgelsten, 

med speciella egenskaper ligger ytligt i delar av området. Det faktum att märgelstenen ligger ytligt, i 

kombination med att den inte överlagrats av morän, är en av förutsättningarna som gör att området 

har kunnat utveckla en mycket rik flora och fauna. Där märgelstenen ligger ytligt uppstår fenomen som 

våtmarkstypen blekevät (se avsnittet om våtmarker nedan).

Där hårdare typer av kalksten än märgelstenen ligger ytligt uppstår andra ovanliga geologiska fenomen 

som karstbildning. Karst bildas i lättvittrad kalksten genom att regnvatten ansamlas i sprickor, gropar 

och håligheter. Vattnet vittrar stenen, vilket gör att sprickorna vidgas och växer. Om denna process får 

pågå i tillräckligt många tusen år blir små sprickor till stora håligheter, och i senare stadier uppstår stora 

grottsystem i berggrunden (t ex Lummelundagrottan på nordvästra Gotland). Slutligen återstår endast 

små rester av berget, raukar, som av något skäl varit mindre lättvittrade. På riksintresseområdets häll-

marker ses karstsprickor på flera håll, vilket utöver att det ger hällarna ett speciellt utseende, också ger 

speciella förutsättningar för flora och fauna. 

Tingstädeåsen och de strandvallar som återfinns i området vittnar om inlandsisens avsmältningsför-

lopp samt om Östersjöns olika stadier under denna process. Här finns goda möjligheter till studier av 

dessa händelseförlopp, samtidigt som de även ger effekt på områdets natur. I strandvallarna ansamlas 

regnvatten som rinner längs med den ytligt liggande berggrunden, varefter vattnet sakta och med viss 

fördröjning sipprar ut till den närliggande vegetationen.
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Riksintresse för naturvård

Befintlig täkt

Cementas ansökta verksamhetsområde

Värdekärnor enligt värdeomdöme

Våtmarker i klass 1 enligt VMI
Värdekärnor enligt värdeomdöme

2 Översiktskarta som presenterar flertalet av riksintresseområdets värdekärnor så som de preciseras i registerbladets värdeom-
döme. Objektens numrering hänvisar till beskrivning på sidan 16. Observera att objektsgränserna är schablonmässiga.
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2Kärnvärden som berggrund och jordarter får anses avse hela riksintresseområdet. Tingstädeåsen samt 

strandvallar inom riksintresseområdet (från SGU:s jordartskarta) presenteras i karta på s. 18. Arealmäs-

sigt kan hela riksintresseområdet sägas omfatta riksvärdet, varför det totalt berör 8043 ha, varav 53 ha 

inom ansökningsområdet.

Frostmark

Frostmark är sådan mark där frostfenomen formar de tunna jordlager som överlagrar berggrunden. 

Inom riksintresseområdet finns stora ytor med hällmark, dvs mark där berget endera går i dagen, eller 

är täckt med endast ett mycket tunt skikt av framvittrad jord och grus. På ytor som är flacka, eller i 

svackor, ansamlas vatten och i sådana områden flyttas jord och grus runt och sorteras då markvattnet 

fryser, pga det frusna vattnets utvidgning. Detta medför bl a att det blir mycket svårt för vedartade 

växter att få fäste i marken, deras rötter trycks nämligen upp och blottas för solen när marken fryser. 

Dessutom sorteras jord och grus efter fraktionsstorlek, och formas då som polygoner. Frostmarker och 

uppfrysningsfenomen är främst kända från arktiska och högalpina områden, men förekommer även på 

Ölands och Gotlands alvarmarker pga dessa markers mycket tunna jordtäcke.

Frostmarker utgör ingen egen Natura 2000-naturtyp och urskiljs därför inte specifikt i naturrypskar-

teringar. Utbredningen av marker där frostfenomen kan ses inom riksintresseområdet kan dock sägas 

vara begränsad till delar av objekt som pekats ut som alvarmark (6280), se karta på s. 19. Eftersom 

frostmarkerna inte är detaljerat inmätta går det inte att ange ett totalt antal hektar frostmark inom 

riksintresseområdet.

Hällmark

File hajdar, Hejnum hällar och Forsviden utgör höjdområden där berghällen är blottad eller endast 

överlagras av något fåtal centimeter jord, dvs hällmarker. Den föga mäktiga jordmånen för med sig att 

det blir svårt för träd att växa i området, dels eftersom de har svårt att skicka ner rötterna i berggrunden 

och dels eftersom hällmarker blir mycket torra eftersom ingen jord finns som kan hålla vatten, annat än 

i sprickor och håligheter i berggrunden. Där berget helt går i dagen, på hällar, kan i princip inga kärlväxter 

slå rot utan antingen ligger stenen blottad eller är den beväxt med lavar och mossor.

De flesta hällmarker i Sverige återfinns på sur berggrund (vulkaniska bergarter som gnejs och granit), 

men så är inte fallet på Gotland som utgörs av sedimentär kalkberggrund. På de gotländska hällmar-

kerna uppstår därför ovanliga naturtyper som basiska berghällar (=blottad kalksten) och karsthällmar-

ker (förklaras ovan). Hällmarker är inte alltför ovanligt förekommande på Gotland, men utmärkande för  

riksintresseområdet är dels att hällmarkerna är så utbredda, så stora och sammanhängande, och dels 

att de är så pass orörda.

Hällmarkskomplexens ungefärliga utbredning är markerade i kartan på s. 20. Detta baserar sig på 

SGU:s jordartskarta, och de områden som markeras i kartan är de ytor inom riksintresseområdet där 

jordartskartan anger att berget går i dagen. Detta har kompletterats med områden där de specifika 

hällmarksanknutna naturtyperna basiska berghällar (6110) och karsthällmarker (8240) pekats ut vid 

länsstyrelsens naturtypskarteringar. Mätt i hektar finns ca 2780 ha yta av berg i dagen inom riksintres-

seområdet, varav 36 ha inom ansökningsområdet.
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2
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Riksintresse för naturvård

Befintlig täkt

Cementas ansökta verksamhetsområde

Tingstädeåsen (SGU:s jordartskarta

Strandvallar (SGU:s jordartskarta)

Tingstädeåsen samt strandvallar inom riksintresseområdet

3 Tingstädeåsen samt strandvallar inom riksintresseområdet, från SGU:s jordartskarta. Observera dock att de strandvallar som i 
jordartskartan är utritade inom den aktiva kalkstenstäkten på File hajdar har schaktats bort inom ramen för täktverksamheten 
och inte längre finns på plats. (Observera att endast objekt inom riksintresseområdet redovisas).
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Riksintresse för naturvård

Befintlig täkt

Cementas ansökta verksamhetsområde

Alvar (LST:s naturtypskarteringar)

Alvarmarker inom riksintresseområdet

4 Alvarmarker inom riksintresseområdet, enligt Länsstyrelsens naturtypskarteringar. (Observera att endast objekt inom 
riksintresseområdet redovisas).
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km

Riksintresse för naturvård

Befintlig täkt

Cementas ansökta verksamhetsområde

Berg i dagen inom RI (SGU
jordartskartan)

Basiska berghällar (LST:s
naturtypskarteringar)

Karsthällmarker (LST:s
naturtypskarteringar)

Hällmarker inom riksintresseområdet

5 Hällmarker inom riksintresseområdet, baserat på ytor med berg i dagen enligt SGU:s jordartskarta, samt utpekade objekt med 
basiska berghällar samt karsthällmarker enligt Länsstyrelsens naturtypskarteringar. (Observera att endast objekt inom riksintres-
seområdet redovisas).
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2Sjöar och våtmarker

Rikt soligent kärr, rikt topogent kärr, fukthed och komplex av fuktiga marktyper

Rikkärr, förekommer frekvent inom riksintresseområdet för naturvård. De förekommer dels i små fläckar 

insprängda i hällmarkstallskogen eller i andra naturtyper utspritt i området, men också som rejält stora 

våtmarker, främst i riksintresseområdets södra delar. Karaktäristiskt för området är just att rikkärren 

förekommer i mosaik med andra naturtyper, och att våtmarker överlag förekommer i mosaik med andra 

naturtyper, såväl öppna som trädbärande. Övergångarna mellan olika naturtyper är ofta diffusa och 

det är på sina håll mycket svårt att avgöra var, längs en fuktighetsgradient, som gränserna finns mel-

lan torrare naturtyper som kalkgräsmarker och alvar respektive fuktigare som fuktängar och rikkärr. I 

synnerhet då samma markavsnitt kan vara helt uttorkad i flera månader i sträck, bara för att sedan bli 

kraftigt översvämmat i samband med större regn (vilket hänger ihop med den tunna jordmånen och 

kalkhällens dåliga genomsläpplighet). Bedömningen försvåras också av att kalkgynnade växter, som 

normalt förknippas med just rikkärr, här återfinns i de flesta naturtyper då hela området är kalkrikt. Men 

just mosaiken med en mängd olika naturtyper som går in i varandra, ”komplex av fuktiga marktyper”, 

gör området speciellt och skapar inte minst förutsättningar för livskraftiga populationer av en mängd 

arter av bl a kärlväxter och insekter som är ovanliga i landet.

I kartan på s. 22 visas ytor där de fuktiga - blöta marktyperna kransalgsjöar, fuktängar, agkärr, rikkärr 

och skogsbevuxen myr har identifierats vid länsstyrelsens naturtypskarteringar i området. Områden 

som pekats ut som klass 1 i våtmarksinventeringen (VMI) markeras särskilt. Som synes är vissa ytor 

utpekade som våtmark i VMI men inte karterade så i naturtypskarteringarna. Detta är ett resultat av 

svårigheterna med att dela in områdets natur i olika fack. Samma markavsnitt kan kallas för både t ex 

alvar och våtmark och ingen av bedömningarna är fel. Detta gör det också svårt att mäta utbredningen 

av våtmarker i hektar, men en uppskattning utifrån vad som redovisas i kartan på s. 22 ger ca 1800 ha i 

riksintresseområdet, varav 4,5 ha inom ansökningsområdet.

Kärr är en våtmark som i viss mån tar upp vatten och därmed även näring från kringliggande fastmark.

Rikkärr är ett kärr som är rikt på mineraler (t ex kalk) men fattigt på näringsämnen.

Soligent kärr är ett kärr som sluttar (lutning 3-8 %).

Topogent kärr är ett kärr som är plant eller endast mycket svagt lutande.

Rikt soligent kärr är ett sluttande rikkärr.

Våtmarksinventeringen (VMI)

Sveriges våtmarker nedanför fjällvärlden har kartlagts i en omfattande inventering under 1980-, 1990- och 

2000-talen (Naturvårdsverket 2009). Inventeringen syftade till att samla in ett kunskapsunderlag kring 

Sveriges våtmarker att använda vid bl a miljöövervakning och fysisk planering samt för att identifiera skydds-

värda objekt. Arbetet genomfördes av länsstyrelserna och koordinerades av Naturvårdsverket. Resultatet av 

inventeringen finns i en samlad databas där varje objekts lokalisering och naturvärdesklassning presenteras. 

För Gotlands del genomfördes inventeringen under perioden 1992-1996 och resultaten publicerades 1997 

(Länsstyrelsen Gotland 1997). Data från denna inventering, tillsammans med data från Länsstyrelsens natur-

typskarteringar inom riksintresseområdet ligger till grund för de kartorna i denna rapport.
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Riksintresse för naturvård

Befintlig täkt

Cementas ansökta verksamhetsområde

Kransalgsjöar

Fuktängar

Agkärr

Rikkärr

Skogsbevuxen myr

Våtmarker i klass 1 enligt VMI

Fuktiga - blöta marktyper inom riksintresseområdet

6 Våtmarker och komplex av fuktiga marktyper inom riksintresseområdet baserat på länsstyrelsens naturtypskarteringar. 
(Observera att endast objekt inom riksintresseområdet redovisas).
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2Tidvis översvämmad mark av vättyp

Där märgelsten ligger ytligt uppstår en speciell typ av våtmarker. Märgelstenen är föga genomsläpplig 

och saknar sprickbildningar, vilket medför att regnvatten helt enkelt blir stående där marken är plan 

eller där det finns svackor. Vattnet vittrar märgelstenen till kalkgrus och gipsliknande kalklera (kalk-

bleke) som då överlagrar berggrunden med ett några få cm till några dm tjockt lager. Resultatet blir 

kalkbemängda våtmarker, så kallade blekevätar, som tidvis är helt översvämmade och tidvis kraftigt 

uttorkade. Denna naturtyp är i Sverige unik för Gotland och har en begränsad utbredning eftersom 

kambrosilurkalksten överlagrar märgelstenen på stora delar av ön. I blekvätarna skapas unika förut-

sättningar för en vegetation (och där till knuten fauna) som ska gynnas av kalk, tåla perioder av både 

översvämning och uttorkning samt dessutom utstå frostfenomen under vintrarna. Hotade arter som t 

ex väddnätfjäril, blodtoppsblomvecklare och honungsblomster förekommer i denna mycket speciella 

miljö inom riksintresseområdet.

Blekevätar är inte en egen Natura 2000-naturtyp och urskiljs därför inte specifikt vid naturtypskarte-

ringar. Således finns inget exakt underlag för att visa naturtypens utbredning inom riksintresseområ-

det. Blekevätar förekommer dock främst i de södra delarna av riksintresseområdet, i synnerhet inom 

Hejnum Kallgate-området längst i syd (ID-nr 1 i kartan på s. 16) samt i några av klass 1-objekten från 

våtmarksinventeringen. Likt andra våtmarkstyper förekommer blekvätarna dock i mosaik med andra 

naturtyper, och fenomenet förekommer fläckvis i alvarmarker utspritt i hela riksintresseområdet, men 

ofta då i så små arealer att det inte fångas upp i naturtypskarteringar (där minsta karteringsenhet ofta 

överstiger arealen blekevät i en alvarmark). Detta gör att det inte är möjligt att ange ett mått på arealen 

blekevätar inom riksintresseområdet, men en stor andel av Gotlands samlade areal blekevät återfinns 

inom området.

Sumpskog och limnogen strandsumpskog

Sumpskog kan definieras som trädbevuxna våtmarker, eller åtminstone fuktiga markslag. Sumpskogar 

utgör ofta hotspots för biologisk mångfald då många arter är specialiserade på just denna typ av miljö. 

Inom riksintresseområdet förekommer sumpskogar främst i tre delområden av riksintresseområdet. 

Dels längs stränderna av Tingstäde träsk (limnogen strandsumpskog), dels i ett stråk norr om väg 148 

samt dels öster om Hejnum kallgate-området. I riksintresseområdets sumpskogar dominerar tallen, 

eller utgörs objekten av blandskog. 

I kartan på s. 24 visas ytor inom riksintresseområdet som karterats som sumpskog vid Länsstyrelsens 

naturtypskarteringar eller som pekats ut i Skogsstyrelsens sumpskogsinventering. Totalt rör det sig om 

ca 210 ha i riksintresseområdet, varav 0 ha inom ansökningsområdet.



24

2

§0 31 2
km
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Befintlig täkt

Cementas ansökta verksamhetsområde
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7 Sumpskog inom riksintresseområdet, utpekad i länsstyrelsens naturtypskarteringar eller i Skogsstyrelsens sumpskogsinventering. 
(Observera att endast objekt inom riksintresseområdet redovisas).
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2Skogslandskap

Kalktallskog

Tallen är det trädslag som bäst kan hantera de karga förutsättningar som råder inom stora delar av 

riksintresseområdet med dålig jordmån och torka. I de stora hällmarksområdena dominerar tallen 

totalt, men även i övriga delar av området utgörs skogen till största del av tallskog. Resultatet av de 

svåra förutsättningar som råder för träden i hällmarksområdena blir en gles och ljusöppen tallskog med 

klena och lågväxta trädstammar som inte lämpar sig för skogsbruk, samt med gott om inslag av större 

och mindre gläntor. I de delar av området som inte utgörs av hällmark, och där det således finns lite 

mäktigare jordlager, blir skogen mer produktiv. 

På de mest produktiva markerna inom riksintresseområdet bedrivs skogsbruk. Gemensamt har de bru-

kade och de obrukade skogarna den förutsättningen att de växer på kalkrik mark med kalkstensberg-

grund, vilket ger speciella förutsättningar för flora och fauna i skogsområdena, kalktallskog. Skillna-

derna är dock stora. i de naturligt luckiga och ljusöppna hällmarkstallskogarna med dålig jordmån finns 

förutsättningar för ljuskrävande och konkurrenssvaga växter att växa, växter som normalt snarare för-

knippas med öppna, hävdade marker (såsom en, backtimjan och ljus solvända). Detta gör att skogarna 

har en mycket rik örtblomning under vår och sommar, vilket skiljer dem från mer produktiv skogsmark. 

Dels förekommer gynnsamma mikroklimat för insekter i form av solvarma, vindskyddade gläntor, där 

insekterna finner pollen och nektar genom den rika örtblomningen. Där den skogliga kontinuitet är lång, 

vilket är fallet i delar av riksintresseområdet, finns dessutom förutsättningar för diverse lavar, mossor 

och mykorrhiza-svampar att leva. Dessutom är det förstås en avgörande skillnad att det i orörd skog 

(till skillnad från brukad skog) utvecklas specifika aspekter som gynnar biologisk mångfald, såsom 

olikåldriga träd samt stående såväl som liggande död ved.

Skogens orördhet

Med orörd skog avses i sammanhanget skog som idag uppvisar naturskogslika strukturer och funktioner. Det 

handlar dock inte om urskog som helt undsluppit påverkan från människan. Troligen har det mesta av skogen 

på något vis påverkats av människan under någon tidsperiod de senaste århundradena, men denna påverkan 

har då inte varit av sådan karaktär att det har förstört förutsättningarna för en naturlig skogsutveckling. 

Vi vet att åtminstone delar av hällmarkstallskogen har påverkats genom småskalig kalkbrytning, genom plock-

huggning för att förse äldre tiders kalkugnar med ved, genom uttag av virke till husbehov och till stängsling 

samt genom bete. Delar av hällmarksområdena betas även idag (Hejnum hällar och Forsviden).

Påverkan från den historiska kalkindustrin gör sig t ex påmind på File hajdar genom spår av ett otal provgropar 

och husbehovstäkter, ett par större provbrott samt ytor som störts mekaniskt och där vegetationen nu åter-

hämtar sig efter störningen. Påverkan är dock mycket liten sett till hur stora areler det handlar om, och framstår 

som obetydlig jämfört med vad ett modernt rationellt skogsbruk åstadkommer i skogsmark.

Så stora arealer med relativt orörd skog (hög genomsnittlig ålder, god tillgång på död ved och välutvecklade 

naturskogsstrukturer) som återfinns i delar av riksintresseområdet återfinns idag på mycket få platser söder 

om fjällvärlden i Sverige. Detta i kombination med de speciella förutsättningar som råder i området med kalk-

stensberggrund och dålig jordmån gör området unikt.
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8 Kalktallskog med fullgod Natura 2000-status inom riksintresseområdet baserat på länsstyrelsens naturtypskarteringar. 
(Observera att endast objekt inom riksintresseområdet redovisas).
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2Dessa faktorer (kalkberggrund, dålig jordmån, lång skoglig kontinuitet och relativ orördhet) gör att 

skogsmarken inom riksintresseområdet idag generellt hyser mycket höga naturvärden. Detta gäller i 

synnerhet den skog som växer på hällmark (Forsvidar, File hajdar och Hejnum hällar). En lång rad röd-

listade och hotade arter ur flera artgrupper har livskraftiga populationer inom riksintresseområdet, tack 

vare att det rör sig om så stora sammanhängande områden där skogen antingen är orörd, eller åtmins-

tone har bibehållen ekologisk funktionalitet. Även i delar av skogarna som brukas finns höga naturvär-

den, även om de inte är intakta.

I kartan på s. 26 redovisas de skogliga miljöer (förutom särskilt utpekad lövskog och granskog) inom 

riksintresseområdet som i Länsstyrelsens naturtypskarteringar bedömts hålla fullgod status som 

Natura 2000-naturtyp (naturtyperna Taiga - Sumpskog 9006, Taiga - Kalmark/glest beskogad mark 

9008, Taiga 9010, Trädklädd betesmark 9070, Skogsbevuxen myr 9740 resp. Obestämd skogsbevuxen 

myr/Taiga 9843). Observera att enstaka mindre objekt med lövinslag kan förekomma inom naturtyper-

na Trädklädd betesmark 9070 samt Skogsbevuxen myr 9740, men då lövinslaget är försvinnande litet i 

området bedöms det inte störa bilden. Totalt rör det sig om ca 3350 ha i riksintresseområdet, varav 37,4 

ha inom ansökningsområdet.

Ett annat sätt att peka ut värdefulla skogsområden skulle kunna vara att redovisa registrerade nyckel-

biotoper. Då sådana endast pekas ut i produktiv skogsmark blir detta dock missvisande i detta område 

där stora arelaer betraktas som icke produktiv skogsmark, och därmed inte brukas.
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2Arter

De speciella förutsättningar som råder inom riksintresseområdet som redogjorts för ovan (speciell 

geologi med kalkstensberggrund och på sina håll ytligt liggande märgelsten, utbredda hällmarker med 

kalkpåverkad hällmarkstallskog, våtmarkskomplex med stora arealer rikkärr samt de speciella blekvä-

tarna, stora relativt orörda skogsområden osv.) utgör också förutsättningar för ett stort antal arter som 

är ovanliga i Sverige att upprätthålla livskraftiga populationer inom riksintresseområdet. För flera arter 

finns en betydande andel av den kända svenska populationen inom riksintresseområdet, t ex kärlväx-

ten nipsippa, insekten väddnätfjäril och laven rosettheppia.

Områdets artrika flora lyfts fram som riksvärde i registerbladet. Dessutom omnämns några rödlistade 

insekter, lavar och svampar i värdeomdömet. Efter att registerbladet författades har ett flertal under-

sökningar gjorts inom riksintresseområdet som visat att området har stor betydelse för många fler arter 

än de omnämnda, samt även andra artgrupper som t ex mossor. Områdets betydelse för hotade arter 

har bl a lyfts fram i ett antal publikationer såsom Naturvärden i rIksintresseområdet File hajdar, Hejnum 

hällar och Kallgatburg som är av europeiskt intresse (Länsstyrelsen Gotland 2015), Sällsynta fjärilsarter 

på nordöstra Gotland Hejnum, Othem och Bäl socknar (Länsstyrelsen Gotland 2009) samt Biologisk 

mångfald och naturvärde på File hajdar - Ett kunskapsunderlag inför fortsatt kalkbrytning (Enetjärn 

Natur 2017).

Då hela området inte inventerats systematiskt finns inga data för den exakta utbredningen av rödlista-

de arter. För att ändå försöka ge en bild av riksintresseområdets betydelse för arter presenteras en kart-

bild på s. 29. Här visas en prick i kartan för varje rödlistad kärlväxt, lav, svamp och insekt (de artgrupper 

som omnämns i värdeomdömet) som rapporterats från området i Artportalen fram till 2015-11-09 

(ArtDatabanken 2015b). Vid en tolkning av kartan ska det hållas i minnet att två delområden inom 

riksintresseområdet har specialinventerats på rödlistade arter. Dessa områden sticker ut rejält i kartan, 

vilket gör att den förmedlar en skev bild av arternas utbredning. Dock framträder, tack vare spontanrap-

portering, likväl en bild av att hela riksintresseområdet är rikt på rödlistade arter.

Rödlistan

Rödlistan är en redovisning av arters relativa risk att dö ut från det område som rödlistan avser, i vårt fall Sve-

rige. 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 utbredning 

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 sist-

nämnda kategorierna kallas med en gemensam term för hotade arter.

Den svenska rödlistan tas fram av Artdatabanken enligt internationella kriterier och revideras regelbundet. Den 

senaste rödlistan publicerades under våren 2015.
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9 Fyndplatser för rödlistade arter av lavar, svampar, kärlväxter och insekter inom riksintresseområdet. Observera att två 
delområden specialinventerats på rödlistade arter, därför är antalet fynd högt inom dessa ytor vilket ger en skev bild av arternas 
utbredning. Kartan är enbart avsedd att visa att rödlistade arter förekommer utspritt i hela området, inte att redogöra för huruvida 
vissa delområden har högre tätheter än andra. (Observera även att endast fyndplatser inom riksintresseområdet redovisas).
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2Det är inte möjligt att ange en arealmässig utbredning av detta kärnvärde. Uttryckt i siffror kan det 

däremot nämnas att totalt 327 rödlistade arter (samtliga artgrupper) rapporterats från riksintres-

seområdet fram till och med 2015-11-09, varav 152 hotade arter. Antal rödlistade arter i sig är ofta ett 

relativt trubbigt mått på ett områdes betydelse för biologisk mångfald, då även arter som förekommer 

mycket talrikt kan hamna på rödlistan om populationen är i snabb minskning. I det här fallet är antalet 

rödlistade arter dock så stort att det visar områdets stora betydelse för biologisk mångfald. Det finns 

i Sverige endast ett fåtal områden på nordöstra Gotland som har förutsättningar för en motsvarande 

artsammansättning.
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2Vildmarksområde

Vildmarksskänsla är ett svårfångat begrepp eftersom det rör sig om just en känsla, som per automatik 

då är subjektiv. Det kan finnas stora skillnader mellan vad olika personer uppfattar som vildmark, och 

det är därför inte möjligt att göra en definition av vildmark som passar alla. För att ändå försöka ringa in 

vildmarksskänslan geografiskt inom riksintresseområdet så har vi resonerat kring några centrala aspek-

ter enligt följande:

En av de viktigaste aspekterna torde vara att en person som vistas i ett vildmarksområde ska bli mini-

malt påmind om mänsklig aktivitet. Det finns ingen kvadratmeter av jordens yta som är helt utan påver-

kan från mänsklig aktivitet, antingen direkt eller indirekt genom luftföroreningar etc. Graden av mänsklig 

påverkan varierar dock stort mellan olika platser. Bebyggelse, industri, vägar och annan infrastruktur 

samt rationellt skogs- och jordbruk är företeelser som kan antas vara direkt störande för upplevelsen av 

vildmark, endera visuellt eller genom ljudstörningar. Men även mer lågintensiv påverkan, t ex gräsmar-

ker som hävdas genom slåtter eller marker som betas med tamboskap (med medföljande påverkan på 

flora och fauna, samt genom stängsling osv.) ger att känslan av orörd och ”vild” natur avtar.

I kartan på s. 32 har ett försök gjorts att ringa in områden med vildmarkskaraktär inom riksintresse-

området genom att en buffert har lagts kring vägar, bebyggelse och andra störande moment enligt 

följande:

 • Avståndet till allmän väg och gata ska vara minst 200 meter, för att trafikljud inte 

ska störa vildmarksupplevelsen

 • Avstånd till bostadshus eller fritidshus ska vara minst 200 meter för att bebyggelsen 

inte ska störa visuellt 

 • Avstånd till kraftledning ska vara minst 50 m för att vildmarksupplevelsen inte ska 

störas visuellt

 • Avståndet till täkter och anlagda idrotts- och rekreationsområden (t ex golfbana) 

ska vara minst 50 meter

 • Åkermark, avverkad skog och hävdade betesmarker ingår inte

Observera att detta är en egen definition av ”vild natur” för just detta område, andra tolkningar kan vara 

lika rätt! Avståndet på 50 m från täkt kan tyckas kort. Den baserar sig på egna upplevelser i det aktu-

ella området. Tack vare avskärmande vegetation upplevs den befintliga kalkstenstäkten på File hajdar 

visuellt blott på mycket kort avstånd och tack vare täktens djup är buller från verksamheten ganska 

avskärmat från omgivningen. Bullret är dessutom avgränsat till dagtid, helgfria vardagar.

I kartan framträder två större sammanhängande områden (varav det norra ligga delvis utanför riksin-

tresseområdet) som får anses vara de som bäst lever upp till beskrivningen ”vildmark” inom riksintres-

seområdet. Arealmässigt faller ca 2850 ha i riksintresseområdet ut som ”vildmark” i denna analys, 

varav ca 28 ha inom ansökningsområdet.
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10 ”Vildmarksområden” inom riksintresseområdet, baserat på att områdena inte ska vara störda av industri, bebyggelse, vägar 
och annan infrastruktur, vara tillrättalagda rekreationsområden eller utgöras av brukad skogs- och jordbruksmark. Observera att 
detta är en egen definition av ”vildmark” som helt saknar vetenskapligt stöd och att andra tolkningar kan vara lika rätt.
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2Skyddad natur och andra områden med högt naturvärde

Ett ytterligare sätt att peka ut värdefull natur inom riksintresseområdet är att visa förekomsten av om-

råden som föresetts med någon typ av områdesskydd, restriktioner etc.

Helt eller delvis Inom det aktuella riksintresseområde finns sju naturreservat (Forsviden, Grodvät, 

Tiselhagen, File hajdar, Storhagen,Kallgatburg och Bojsvätar) och åtta Natura 2000-områden (Forsvi-

den SE0340151, Grodvät SE0340141, File hajdar SE0340111, Tiselhagen SE0340066, Hejnum högård 

SE0340130, Kallgatburg SE0340103, Hejnum Kallgate SE0340147 och Bojsvätar SE0340118). Det har 

även lagts förslag om nya och utökade Natura 2000-områden. Dessutom finns skogliga biotopskydds-

områden, naturvårdsavtal och ett Ramsar-område. 

De ovan nämnda utpekade objekten presenteras i karta på s. 34. Totalt berörs ca 2100 ha i riksintresse-

området av minst ett av dessa lager, varav 0 ha inom ansökningsområdet.

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 reservatets syfte och reservatsbestämme-

ler.

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.

Skogliga biotopskydd är mindre skogsområden med högt naturvärde där naturmiljön enligt lag inte får ska-

das.

Naturvårdsavtal är ett avtal som upprättas mellan markägare och staten och som reglerar markanvändning-

en i ett område i syfte att bevara och stärka befintliga naturvärden. Avtalen löper som längst i 50 år.

Ramsar-områden är våtmarksområden som av Naturvårdsverket utpekats enligt ramsarkonventionen
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11 Skyddad natur i och kring riksintresseområdet.
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2Sammanfattande analys
En samlad bild av de olika aspekter som tidigare presenterats kategorivis ges i karta på sid. 36. Artföre-

komster har dock inte tagits med i kartan eftersom dessa inte är inventerade över hela ytan, varför upp-

gifterna från Artportalen ger en skev bild av arternas utbredning. Av olika områdesskydd är det endast 

Natura 2000-områden som tagits med, då dessa i sig själva är utpekade som riksintressen enligt 4 kap 

8 § miljöbalken. Andra områdesskydd är inte nödvändigtvis relevanta för en analys av det nu aktuella 

riksintresset eftersom de kan avse andra skyddsvärden än sådana som är av nationell betydelse.

I kartan har alla objekt tillmätts samma betydelse, dvs ett en hällmarkstallskog med högt naturvärde 

räknas som likvärdigt med ett sumpskogsobjekt av lågt naturvärde etc. Denna metod för att ringa in 

värdekärnor utgår ifrån antagandet att alla de aspekter som pekats ut som riksvärden i registerbladet 

dels faktiskt är riksvärden och dels är av samma vikt. Här kan givetvis invändas att detta antagande 

inte nödvändigtvis är sant, att t ex naturtyper som prioriteras av EU skulle kunna viktas tyngre än övriga 

naturtyper, eller att aspekter som är unika för Gotland, eller för just detta riksintresseområde, borde vik-

tas tyngre än aspekter som även återfinns på andra håll osv. För att hålla denna utredning så objektiv 

som möjligt så överlåts dock sådana viktningar åt domstolen som i slutänden har att avgöra vad som 

är riksintresse eller inte. Presentationerna av vardera lager tidigare i utredningen kan utgöra stöd vid en 

sådan viktning.

Färgen som objekten redovisas med i kartan är transparent vilket medför att ju fler objekt som sam-

manfaller desto starkare blir färgen i kartan. Tesen är då att ju fler lager som sammanfaller, desto fler 

skäl finns det att anse området som en värdekärna. Här ska det dock beaktas att lagren är oviktade. 

Skulle man vikta de olika lagren så skulle ett enskilt lager av högt värde rent teoretiskt kunna över-

trumfa flera sammanfallande lager av lägre värde. Dessutom får det betänkas att en yta som inte sam-

manfaller med något lager ändå kan uppbära ett värde, t ex som spridningskorridor för olika arter, som 

buffertzon mot verksamheter och markanvändningar som pågår utanför området osv. 

Att geografiskt precisera och avgränsa värdekärnor, utifrån den metod som här använts, är i detta 

riksintresseområde svårt, då analysen visar att i princip hela området utgör en värdekärna. Av kartan 

framgår att det är få och små ytor inom området som inte uppbär något av riksintresseområdets kärn-

värden. I större delen av området sammanfaller flera värden. Endast kantzoner eller ytor som är direkt 

påverkade genom bebyggelse, infrastruktur, täkt, skogsbruk eller dikning faller utanför. Slutsatsen av 

detta är att i princip hela riksintresseområdet innehåller naturtyper eller andra värden som enligt regis-

terbladet är av riksvärde, och att förutom att var och en av aspekterna har ett egenvärde så förekom-

mer aspekterna i en mosaik i större delen av riksintresseområdet vilket kan sägas förhöja värdet av varje 

slumpvis vald yta inom de rödmarkerade områdena. Därmed är det i detta riksintresseområde svårt att 

peka ut någon större sammanhängande yta som i mindre grad är riksintressant än någon annan.
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12 Sammanvägd analys av riksintresseområdets kärnvärden. Samtliga skikt som redovisats tidigare (figur 5-13) redovisas med 
likvärdig betydelse. Färgen på objekten är transparent vilket medför att ju fler objekt som sammanfaller desto starkare blir färgen 
i kartan. Som framgår av kartan finns blott små ytor som inte berörs av något utpekat kärnvärde och lejonparten av ytan berörs av 
fler än ett kärnvärde, i synnerhet söder om väg 148. Det är därför svårt, eller poänglöst, att ringa in värdekärnor i 
riksintresseområdet,då de helt enkelt skulle täcka i princip hela området. 
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2Areal som påverkas 

Nedan presenteras en tabell som sammanfattar de olika kärnvärdenas utbredning (i de fall detta kan 

anges i antal ha) inom riksintresseområdet, respektive inom ansökningsområdet:

Kommentarer
Det ska nämnas att registerbladet för aktuellt område författades 1999 och har inte uppdaterats däref-

ter. Sedan 1999 har dock kunskapen om områdets naturvärden avsevärt förbättrats då flera omfattan-

de inventeringar av naturtyper, naturvärden och artförekomster genomförts i hela eller delar av områ-

det. Länsstyrelsen på Gotland har bl a genomfört naturtypskartering i hela riksintresseområdet samt 

specialinventerat nipsippa, mossor och dagfjärilar, med anledning av en utredning kring utpekande av 

nya Natura 2000-områden inom riksintresseområdet. Cementa AB har, som ett led i förberedelserna 

inför en ny täktansökan, låtit genomföra bl a naturtypskartering i tre avgränsade områden inom riksin-

tresseområdet, samt detaljerade artinventeringar på delar av File hajdar och Hejnum hällar. Dessutom 

har Cementa låtit genomföra stora specialinventering av nipsippa och väddnätfjäril i främst den södra 

delen av riksintresseområdet. Tack vare dessa undersökningar finns idag betydligt mer detaljerad 

kunskap om riksintresseområdets naturvärden, och att enbart utgå från vad som skrevs i registerbladet 

1999 riskerar att bli missvisande. Många av de övergripande dragen torde dock vara desamma och ha 

uppmärksammats även i registerbladet.

Ytterligare en aspekt som bör framhållas är att naturen inom detta riksintresseområde är mycket 

mosaikartad. Det är generellt mycket otydliga övergångar mellan olika naturtyper, breda bryn mellan 

öppna och slutna naturtyper och diffusa gradienter mellan torra och fuktiga marker vilket gör det svårt 

att redovisa i en karta exakt var en viss naturtyp återfinns. Därför bör uppgifter om utbredningen av 

olika naturtyper tolkas med viss försiktighet.

Kärnvärde I ansökningsområdet Utbredning totalt Andel som påverkas
Berggrundsmorfo-

logi mm.

53 ha 8043 ha 0,6 %

Frostmark * * *

Hällmark 36 ha 2780 ha 1,3 %

Sjöar & Våtmarker 4,5 ha 1800 ha 0,3 %

Blekevätar * * *

Sumpskog 0 ha 210 ha 0 %

Kalktallskog 37,4 ha 3350 ha 1,1 %

Flora & Fauna * * *

Vildmark 28 ha 2850 ha 1 %

Skyddad natur mm. 0 2100 ha 0 %

* = Ej mätbart.
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2Kärnvärden naturvård i ansökningsområdet

Flera av de kärnvärden som pekats ut för riksintressområdet NRO 09017 Filehajdar, Hejnum hällar 

och Kallgatburg återfinns även inom ansökningsområdet.

Kunskapsunderlag
Ansökningsområdet har inventerats på naturvärden och artförekomster samt har naturtyper karterats. 

Detaljerade resultat av inventeringarna har presenterats i rapporten Biologisk mångfald och naturvärden 

på File hajdar - ett kunskapsunderlag inför fortsatt kalkbrytning (Enetjärn Natur 2017). Nedan presente-

ras därför endast en översiktligt sammanfattning, för detaljer kring ansökningsområdets natur hänvisas 

till ovan nämnda rapport.

Naturvärde och naturtyper
Ansökningsområdet ligger, liksom den befintliga kalkstenstäkten, i sin helhet inom riksintresseområdet 

för naturvård. Naturvärdena inom området är generellt höga till mycket höga (naturvärdesklass 2 och 

1), se karta på s. 39. Några objekt i nordvästra delen har bedömts hålla högsta naturvärde. Det rör sig 

om naturskog med mycket lång kontinuitet, en mosaikmark där agkärr, fuktäng, vittringsgrus och upp-

frysningsmark förekommer i naturlig zonering utmed en fuktgradient, samt en berghäll. Värdestrukturer 

och värdeelement som bidrar till det höga naturvärdet är naturskogsstrukturer som naturlig föryngring, 

olikåldriga träd, gruppställt och luckigt trädskikt samt död ved, förekomst av gamla och senvuxna gran-

kloner, mosaikmarker med välutvecklade bryn, naturalvar, varma och vindskyddade gläntor samt en 

stor blomrikedom. Området närmast den aktiva kalkstenstäkten har bedömts ha påtagligt naturvärde 

(naturvärdesklass 3). Det rör sig om hyggen, gallrad skog, avbanad mark och upplag. Det kan tyckas 

konstigt att den här typen av mark har ett så högt naturvärde men det beror på den stora artrikedomen 

och att det förekommer både rödlistade och hotade arter i mer eller mindre livskraftiga bestånd även 

på dessa marker. 

Större delen av området utgörs av fullt utvecklade Natura 2000-naturtyper, se karta på s. 41. Området 

utgörs till större delen av Taiga i mosaik med Alvar. I anslutning till aktiv kalkstenstäkt finns avbanade 

marker, upplag och hyggen som inte utgör Natura 2000-naturtyp. 

Ansökningsområdet berörs av flera av de aspekter som ansetts vara riksvärden inom riksintresseom-

rådet för naturvård. Här förekommer bl a frostmark (inom naturtypen Alvar, karta s. 41), hällmark (hela 

området), rikkärr (naturtypen Rikkärr, karta s. 41), tidvis översvämmad mark av vättyp (inom naturtypen 

Alvar, karta s. 41), fukthed (naturtypen Fuktängar, karta s. 41), komplex av fuktiga marktyper (naturty-

prna Rikkärr, Fuktängar och i viss mån Alvar, karta s. 41), tämligen orörd kalktallskog (naturtypen Taiga, 

karta s. 42), strandvallar (se karta s. 18) samt stora botaniska värden (19 rödlistade kärlväxtarter). 
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13 Resultat från naturvärdesinventering enligt SIS-standard i ansökningsområdet (Enetjärn Natur 2017). Numreringen hänvisar 
till objektsbeskrivningar som återfinns i underlagsrapporten Biologisk mångfald och naturvärde på File hajdar - Ett kunskapsun-
derlag inför utökad kalkbrytning (Enetjärn Natur 2017).
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2Ansökningsområdet utgör en del av det stora sammanhängande hällmarkskomplexet File hajdar och 

är dessutom en del av det stora och i hög grad opåverkade vildmarksområde som är en av grunderna 

till riksintresseutpekandet, med undantag för marken som ligger alldeles intill den befintliga täkten, se 

karta s. 34. 

Arter
De fynd av rödlistade arter som har rapporterats från ansökningsområdet presenteras i faktaruta 

nedan. Totalt rör det sig om 68 arter, varav 24 är hotade (kategorierna VU, EN eller CR).  Bland arter 

som förekommer inom ansökningsområdet kan nämnas t ex nipsippa och väddnätfjäril som har en 

stor del av sin svenska utbredning inom riksintresseområdet. Flertalet av de berörda arterna har stora 

populationer även i andra delar av riksintresseområdet, men några har en ytterst begränsad utbred-

ning både inom riksintresseområdet samt på Gotland och i Sverige i stort, t ex svampen siljansspindling 
EN. Sammantaget kan det sägas att ansökningsområdet har en mycket hög täthet av rödlistade arter, 

framförallt ur artgrupperna kärlväxter, svampar och fjärilar. Detta hänger ihop med att markerna är 

förhållandevis orörda och har en lång kontinuitet, både skogsklädda och öppna naturtyper, samt de 

abiotiska faktorer som tidigare redogjorts för (kalkberggrund, dålig jordmån etc).

Rödlistade arter inom ansökningsområdet utifrån 2015 års rödlista

Kärlväxter 

Salepsrot NT, kalknarv VU, ängsstarr NT, loppstarr VU, jordtistel NT, småtörel VU, mjukdån NT, luktsporre NT, ljus 

solvända NT, honungsblomster VU, bergjohannesört NT, slåtterfibbla VU, svärdkrissla VU, ängsnattviol NT, grå 

fingerört EN, majviva NT, nipsippa NT, backsmörblomma NT, backtimjan NT

Lavar

Skrynklig skinnlav VU

Svampar

Lammticka VU, flattoppad klubbsvamp NT, pluggtrattskivling VU, svartgrön spindling VU, blåfotad fagerspind-

ling VU, bullspindling VU, siljanspindling EN, granrotspindling VU, gulsträngad fagerspindling EN, äggspindling NT, 

violettrandad spindling VU, rosabrun nopping NT, bittermusseron NT, svart taggsvamp NT, fjällfotad finger- 

svamp VU, kronskål NT

Fåglar

Sånglärka NT, kungsörn NT, spillkråka NT, gulsparv VU, havsörn NT
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Naturtyper i 
verksamhetsområde

5130 - Enbuskmarker (0,3 ha)

6110 - Basiska berghällar (0,01 ha)

6280 - Alvar (5,6 ha)

6410 - Fuktängar (0,1 ha)

7230 - Rikkärr (0,1 ha)

9010 - Taiga (36,1 ha)

9999 - Övrig mark (10,6 ha)

14 Resultat från naturtypskartering i ansökningsområdet (Enetjärn Natur 2017) 
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2Kommunens ställningstagande
Gotlands kommun (Region Gotland) har i den gällande översiktsplanen inte gjort några egna tydliga 

ställningstaganden kring den geografiska avgränsningen av de riksintresseområden för naturvård som 

föreslagits av Naturvårdsverket. Riksintressena redovisas med de avgränsningar och värdebeskriv-

ningar som angivits av Naturvårdsverket och de ritas även ut på samma vis i plankartan. Kommunen 

har därmed antagit att ett område som pekats ut av Naturvårdsverket som riksintresse för naturvården 

enligt 3 kap 6 § miljöbalken faktiskt också är av riksintresse. Som stöd för detta hänvisar kommunen till 

domarna MÖD 2004-20-29 och M 9120-03.

Dock anges även följande:

”Kommunen har för avsikt att riksintresset för naturvård enligt 3 kap MB ska tillgodoses genom att riks-

värdena kommer att avgränsas i en ”naturvärdeskarta” (se närmare beskrivning i kapitlet Naturvärden, 

sidan 82). ”Naturvärdeskartan” ska utgöra stöd vid bedömningar i den fördjupade översiktliga plane-

ringen, vid prövning av detaljplaner och vid bygglovprövningar, så att områden av riksintresse för natur-

vården skyddas mot åtgärder som påtagligt skadar förekommande riksvärden och därmed riksintresset.” 

(Gotlands kommun 2010).

Efter att översiktsplanen antagits har en sådan ”Naturvärdeskarta” tagits fram och publicerats på kom-

munen hemsida (www.gotland.se). Här har kända naturvärden (se faktaruta nästa sida) använts för 

att med hjälp av olika GIS-skikt dela in Gotland i fyra olika kategorier utifrån känslighet för exploatering. 

Kartan gör inte anspråk på att vara komplett, hela Gotland har inte inventerats på alla naturvårdsintres-

santa aspekter. Men kartan bör ändå kunna användas för att fånga de generella dragen i var kommu-

nen anser att det är lämpligt eller mindre lämpligt att exploatera, utifrån naturvårdssynpunkt.

Gula områden - Exploatering kräver hänsyn

Gulmarkerat i kartan visar områden i naturen som kräver att man tar viss hänsyn vid bebyggelse eller 

annan exploatering. Det kan exempelvis vara alléer och stentunar med sina buffertzoner eller större 

ytor där naturvärdena inte är exakt utpekade. 

Oranga områden - Exploateringsmöjlighet begränsad

Det här är områden med högre naturvärden eller naturtyper som är särskilt skyddsvärda på Gotland. 

Det kan till exempel vara områden som Region Gotland eller staten har uttalade mål om att bevara. 

Röda områden - Exploateringsmöjlighet ytterst begränsad

Det här är områden där exploatering i regel inte får förekomma, undantagen är om exploateringen är 

till för att gagna växt- och djurlivet. Dessa områden har mycket höga naturvärden och alla är skyddade 

enligt lag eller avtal mellan staten och markägare.

Ej färgade områden - Övriga områden

Det kan finnas andra höga naturvärden som Region Gotland inte känner till. Anledningen till detta kan 

t ex vara avsaknad av naturvärdesinventeringar. Det kan även finnas andra typer av värden som gör att 

man inte får utföra en exploatering t ex kulturvärden. 
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2Kartlager som ligger till grund för Gotlands kommuns 
olika kategorier i den s k ”Naturvärdeskartan”.

Gula områden - Exploatering kräver hänsyn

 • Vattendrag

 • Alléer

 • Stentunar

 • Generellt biotopskydd

 • Skogens Sociala Värde

 • Natura 2000 - buffert 300 m

 • Odlingslandskap

 • Riksintresse naturvård

 • Värdefulla naturtyper

 • Ängs- och betesmarksinventeringen (TUVA)

 • Alvarmark

Oranga områden - Exploateringsmöjlighet begränsad

 • Naturvärden

 • Ängen i hävd 2001

 • Naturreservat Gotlandskusten

 • Hävdad mark

 • Sumpskog

 • Rikkärr

 • Våtmarksinventering

 • Flygsanddynor

Röda områden - Exploatering ytterst begränsad

 • Naturminne

 • Biotopskydd

 • Naturvårdsavtal

 • Naturreservat

 • Natura 2000

 • Djurskyddsområden

 • Nyckelbiotop

Övrigt

Förekomster av rödlistade eller fridlysta arter utgör inte ett lager i kartan, av hänsyn till sekretess för 
skyddade arter.
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2Naturvärdeskartan i ansökningsområdet
I kommunens naturvärdeskarta anges merparten av ansökningsområdet som ”Gult område”, d v s ”Ex-

ploatering kräver hänsyn”. En mindre del längst ner i sydväst är dock ”Orange område” d v s ”Exploate-

ringsmöjlighet begränsad”. Det orange området avser den yta som pekats ut som klass 1 i Våtmarksin-

venteringen (se t ex karta s. 23). De kartlager som ger träff även i övriga delar av ansökningsområdet är: 

Odlingslandskap - Hangvar-Othem 

Riksintresse naturvård - Filehajdar, Hejnum hällar och Kallgatburg

Värdefulla naturtyper enligt habitatdirektivet - Trädklädd betesmark

Ängs- och betesmarksinventeringen - Bete

Således fyra olika lager ur den typ av värden som kategoriserats som ”gula områden”. Sammantaget 

kan alltså kommunens ställningstagande beskrivas som att man håller med Naturvårdsverket om att 

det område där Cementa ansöker om utökad täktverksamhet är av riksintresse för naturvården samt 

att en exploatering av området kräver hänsyn gentemot områdets naturvärden. Man har dock inte pe-

kat ut området som en specifik värdekärna inom riksintresseområdet och större delen av området har 

fått den lägsta ”naturvärdesklassningen” av de tre möjliga.
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2Riksintresse för mineral enligt 3 kap 7 § MB

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 riksintresse för mineral som här berörs är uppdelat i två delområden, 0980_1 Filehajdar respek-

tive 0980_2 Västra brottet. Det är utpekat av SGU och omfattar således både Västra brottet och hela 

den del av fastigheten Österby 1:229 som ligger inom Filehajdar, totalt 805 ha. Riksintresset pekades 

ursprungligen ut 1994 och detaljavgränsades 2004.

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 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. Filehajdar och 

Västra brottet utgör just sådana områden där sten av lämplig kemisk sammansättning finns tillgänglig, 

vilket Cementa har visat genom prospektering i området. Av de utpekade riksintresseområdena med 

kalksten på Gotland är det File hajdar samt Västra brottet  som är specifikt utpekade som råvara för 

cementindustrin. Övriga fyra områden avser kalksten med en kemisk sammansättning som inte lämpar 

sig för cementtillverkning utan istället används som insatsråvara för kemisk industri samt järn- och 

stålindustri. I övriga delar av Sverige finns ett riksintresseområde på Öland och tre i Västergötland som 

är utpekade som råvara för cementindustrin, se karta s. 47. De utpekade områdena omfattar totalt 1924 

ha (plus ett av områdena i Västergötland som inte är detaljavgränsat utan endast anges som ett koor-

dinatpar). File hajdar med sina 623 ha är det största enskilda utpekade området. 
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2Det som rent kemiskt gör berggrunden på File hajdar till en god råvarukälla för just cementtillverkning 

är tillgången på lämpliga proportioner av ren kalksten och märgelsten. Båda komponenterna behövs i 

cementtillverkningen för att uppnå den balans mellan kalcium, kisel, aluminium och järn i råvaran som 

är nödvändig för att kalciumsilikaterna som uppbär cementens viktiga bindande verkan i betong ska 

kunna framställas. Dessutom måste halterna av alkaliska metaller i stenen vara tillräckligt låga för att 

de inte ska orsaka mikrosprickor i betongen eller alltför snabb härdning, då detta sänker betongens 

hållfasthet. Råvarans kvalitet är helt avgörande då cement tillverkas enligt en strikt kravspecifikation i 

enlighet med standard för cement. Att berggrunden på File hajdar uppfyller dessa kriterier har Cementa 

påvisat genom ett stort antal provborrningar i området sedan 1930-talet. Täkten på File hajdar som 

Cementa nu ansöker om att utvidga har försett cementfabriken i Slite med råvara sedan 1983. 

Utöver att kalkstenen vid File hajdar rent kemiskt lämpar sig väl för cementtillverkning tillkommer 

den inte oväsentliga faktorn att stenen ligger åtkomligt. På vissa håll där kalksten av liknande kemisk 

sammansättning kan tänkas finnas ligger den överlagrad av mäktiga lager moränjordar eller av andra 

bergarter eller så ligger den under bebyggd mark etc. vilket kan kraftigt försvåra eller rentav omöjliggöra 

utvinning. Vid File hajdar ligger stenen ytligt, vilket gör till den tillgänglig för utvinning.

Kommunens ställningstagande
Precis som för riksintresse för naturvård så återfinns inga egna tydliga ställningstaganden kring av-

gränsningen av riksintresse för mineral i kommunens översiktsplan. Riksintresseområdena är utritade 

i plankartan så som de föreslagits av SGU, och kommunen utgår därmed ifrån presumtionen att om 

SGU anser området som riksintressant så är det också fallet. Sedan står det skrivet att riksintresse för 

mineral är utpekade på plankartan som utredningsområden. Kommunen har inte tagit ställning i frågan 

om hur avvägningar ska göras där riksintresse för mineral överlappas av något ”bevarande” riksintresse, 

exempelvis riksintresse för naturvård. Istället hänvisas till att det är först i enskilda ärenden som det kan 

bedömas om påverkan på ett riksvärde innebär påtaglig skada eller inte, eller om det aktuella området 

verkligen är ett område av riksintresse. Detta är något som länsstyrelsen tagit upp i sitt granskningsytt-

rande, där man konstaterar att avvägningar mellan riksintressen som står i konflikt till varandra återstår 

att göra i kommande prövningar då det är otydligt hur kommunen avser förhålla sig till detta.
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15 Riksintresse för värdefulla ämnen och mineral enligt 3 kap 7 § MB. Kartan visar dels samtliga riksintresseområden för mineral 
på Gotland, där de som är avsedda som råvara för cementindustrin är namngivna, dels en infälld karta med samtliga utpekade 
riksintresseområden i Sverige som är avsedda som råvara för cementindustrin.
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2Riksintresse enligt 4 kapitlet MB
För riksintresseområden enligt 4 kap miljöbalken finns inga registerblad upprättade som pekar ut kärn-

värden för vardera område. Istället är det upp till respektive kommun att i sin översiktplanering peka ut 

värden i riksintresseområdena, och hur dessa ska tas till vara. Följande kapitel kommer således att utgå 

ifrån gällande översiktplan för Gotlands kommun och redogöra för olika ställningstaganden som kom-

munen gjort kring frågor om turism och friluftsliv, naturvärden samt kalkindustri, och hur detta förhåller 

sig till riksintresseutpekandet i miljöbalken. Hänvisningar till ”översiktsplanen” eller ”ÖP” syftar genom-

gående till dokumentet ”Bygg Gotland - Översiktsplan för Gotlands kommun 2010-2025”.

Hela Gotland är utpekat som riksintresse för turism och rörligt friluftsliv enligt 4 kap 2 § miljöbalken. 

Nedan citeras lagtexten:

Av 4 kap 2 §§ framgår att Gotland är ett av de områden som anges som riksintresse i sin helhet, där 

således turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt ska beaktas vid 

bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. I övrigt berörs inte 

det område som här är aktuellt för exploatering av vad som anges i 2-8 §§. 

I den gällande översiktsplanen har Region Gotland bl a hanterat detta genom att presentera delområ-

den på Gotland där det anses viktigast att väga in natur- och kulturvärden vid avgöranden kring olika 

typer exploateringar. Först och främst anges att dessa skyddsintressen är som starkast utmed kusten, 

på Fårö, på Östergarnslandet och Storsudret (då dessa är särskilt utpekade i 4 kap 4 §) samt att de är 

extra starka inom Natura 2000-områden (då dessa är särskilt utpekade i 4 kap 8 §).

Ur Miljöbalk (1998:808)

4 kap. Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa områden

Områden som i sin helhet är av riksintresse

1§ De områden som anges i 2-8 §§ är, med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i områdena, i sin 

helhet av riksintresse. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast om 

1. det inte möter något hinder enligt 2-8 §§ och

2. det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden.

Bestämmelserna i första stycket 2 och i 2-6 §§ utgör inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller 

av det lokala näringslivet eller för utförandet av anläggningar som behövs för totalförsvaret. Om det finns 

särskilda skäl utgör bestämmelserna inte heller hinder för anläggningar för utvinning av sådana fyndigheter av 

ämnen eller material som avses i 3 kap. 7 § andra stycket. Lag (2001:437).
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Region Gotlands beskrivning av kärnvärdet ”Naturen” 
i riksintresset Gotland enl 4 kap 2 § MB

Naturen

För 400 miljoner år sedan låg Gotland vid ekvatorn. Man kan nu hitta fossil efter urtida växter och djur som 

levde i ett tropiskt klimat. Efter den senaste istiden avlagrades här och var lera, grus och morän på kalkstens-

grunden. Många stränder och hela Gotska Sandön utgörs av sand. 

Kalkgrunden ger andra betingelser för växt- och djurliv än på fastlandet. Naturen kan se karg ut men hyser 

en rik flora. Gränsen mellan natur och kultur är flytande, ängeshävden och betet har format många miljöer. 

Naturen lockar turister och även specialister som kan hitta arter som inte finns på andra håll. Fågellivet, inte 

minst utefter stränderna, är rikt och ett påtaligt inslag även i vardagslivet. De stora naturvärdena återspeglas i 

att Gotland har många områden av riksintresse för naturvård, dit även nätverket med Natura 2000-områden 

räknas. 

Nationallandskapet Gotland
För att sedan nämre försöka precisera vad det är för typ av värden på Gotland som, enligt kommunen, 

gör området riksintressant utifrån 4 kap 2 § MB presenterar man även grunder för ”Nationallandskapet 

Gotland”. ”Nationallandskapet Gotland” ska alltså förstås som de aspekter som kommunen anser upp-

bär värdena som gör området riksintressant för turismen och det rörliga friluftslivet och som därmed 

konstituerar riksintresset. Aspekterna som lyfts fram här är: Havet, Ljuset, Stranden, Naturen, Historien, 

Jordbruket, Bebyggelsen, Levande landsbygd, Hansestaden Visby och Gotlänningarna. 

Den av aspekterna som har mest bäring på det område som här är aktuellt för exploatering är ”Natu-

ren”, och därför presenteras nedan hur denna aspekt definieras i texten:

File hajdar, inklusive det område som är aktuellt för exploatering, kan företrädesvis beskrivas som ett 

sådant område som lockar ”specialister”, d v s turister/friluftsutövare med särskilt intresse för veten-

skapliga naturvärden så som ovanliga arter och naturtyper.

Friluftsliv och turism i ÖP
I det avsnitt av översiktsplanen som behandlar planeringsförutsättningar för turismens utveckling på 

Gotland (s 75 i ÖP) har kommnunen sammanställt en karta med ”värdeområden” för turism. Kartan 

anges utgöra ett försök till att identifiera områden på Gotland som kan anses ha ett särskilt värde för 

tursimen och det rörliga friluftslivet ur ett brukarperspektiv. Kartan baseras på diverse kända natur- 

och kulturvärden och som underlag har bl a riksintresse för naturvård använts. Syftet med kartan som 

preciserar värdeområden för turism är att identifiera var konflikter kan uppstå med andra intressen. De 

utpekade områdena har ingen juridisk status men visar hur spridda turistnäringens intressen är över ön, 

samt att de sammanfaller med andra bevarandevärden. Detta leder kommunen till följande slutsatser: 
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2 ”Om vi i den fysiska planeringen tar hänsyn till dessa grundläggande värden, ökar också  

 möjligheten för att långstiktigt bibehålla turismnäringen på ön. Värdeområdena ska ses  

 som grundläggande planeringsunderlag. Beaktas riksintresset för hela Gotland, 4 kap 2 § MB,  

 värnar vi turismens intressen, då riksintresset konstitueras av ungefär samma värden som  

 gemensamt bildar turismens värdeområden.”

Kartan är pga sin storskalighet något svårtydd, men det tycks som att File hajdar, inklusive den del av 

området där Cementa nu ansöker om utökad täktverksamhet, anses utgöra ett så kallat värdeområde 

för turism, i likhet med flera andra delområden inom samma riksintresseområde för naturvård.

Naturvärden i ÖP
I en del av översiktsplanen som behandlar naturvärden (Naturvärden - plan med strategier och rikt-

linjer, s 82 i ÖP) hänvisas bl a till de regionala preciseringarna av de nationella miljömålen som Läns-

styrelsen på Gotland gjort och som Gotlands kommun har ställt sig bakom. I dessa miljömål har några 

naturtyper framhålliits som särskilt viktiga att skydda och säkerställa på Gotland, nämligen lövängar, 

kalkbarrskogar, hällmarkstallskogar, betad skog, alvarmarker, havsstrandängar, källmyrar och agmyrar. 

Översiktsplanen redogör vidare för att Gotlands naturvärden inte är fullständigt kartlagda, varför det bl 

a inte är möjligt att peka ut på vilka ytor de ovan nämnda ”ansvarsbiotoperna” finns. I avvaktan på en 

sådan kartläggning framhåller man följande:

 ”I avvaktan på ”naturvärdeskartan” bör hanteringen av värdefull natur i den fysiska planering 

 en, både inom och utanför riksintresseområden, särskilt uppmärksamma vissa naturtyper vid  

 förfrågan om förändrad markanvändning. Dessa naturtyper redovisas under planeringsförut 

 sättningar för naturvården (I huvudsak utgår förteckningen från naturtyperna enligt natur 

 vårdsverkets definition av naturtyper i det europeiska nätverket Natura 2000, se sidan 88).  

 Därutöver bör även uppmärksammas att fridlysning av arter enligt artskyddsförordningen ska  

 beaktas (se sidan 87 under ”Skyddade områden och arter”.”

Senare anges även att:

 ”Kommunen hade i den förra översiktsplanen VISION 2010 målet att arealen våtmarker på  

 Gotland inte ska minska genom beslut om ändrad markanvändning. Denna inriktning kvarstår.  

 Att värna våtmarkerna och anlägga nya är viktigt ur flera aspekter.” 

Flera av de aspekter av naturvård som anges som prioriterade har direkt koppling till Cementas ansökta 

verksamhetsområde. Naturtyperna 5130, 6110, 6280 och 9010 (i form av äldre relativt orörd hällmark-

stallskog) förekommer i olika utsträckning inom området (se karta sidan 42), samt finns en mindre 

våtmark i form av ett rikkärr. Vidare har 30 olika arter som omfattas av artskyddsförordningen rapporte-

rats från området. 

Observera dock att skrivelserna om naturvärden i ÖP som reodgörs för ovan avser naturvärden i gene-

rell mening, inte nödvändigtvis naturvärden som är av särskild betydelse för turism eller rörligt friluftsliv. 
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Föreslaget riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap 6 § MB
En ytterligare aspekt som kan vägas in i avgörandet kring det ansökta verksamhetsområdets betydelse 

för turismen och det rörliga friluftslivet är ett förslag på riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap 6 § MB 

(Hejnum hällar med omnejd, FI 09) som lämnats på remiss av Länsstyrelsen på Gotland 2017-12-08. 

Här föreslår länsstyrelsen ett riksintresseområde för friluftslivet som geografiskt omfattar merparten av 

de södra delarna av riksintresseområdet för naturvård enligt 3 kap 6 § MB som utretts ovan. Utpekan-

det baserar sig nästan uteslutande på områdets naturvärden. Dock omfattas inte området närmst den 

befintliga täkten på File hajdar, och således inte heller området där Cementa nu ansöker om fortsatt 

täktverksamhet, av förslaget. Detta kan tolkas som att Länsstyrelsen på Gotland inte har ansett det an-

sökta verksamhetsområdet som en värdekärna för friluftslivet, trots att natur- och upplevelsevärdena 

där motsvarar värdena i det område som utpekats. 

Naturtyper som anges kräva särskild uppmärksamhet vid den fysiska 
planeringen (ur ÖP s 88, planeringsförutsättningar - naturvård)

Prioriterade naturtyper anges med *. Med prioriterade naturtyper avses sådana som är av hög prioritet inom 

EU. Sifferkoden hänvisar till naturtypens numeriska beteckning inom Natura 2000-systemet. 

Enbuskmarker på kalkgräsmarker  5130

Gräsmarker på kalkhällar   6110*

Kalkgräsmarker (viktiga orkidélokaler)  6210*

Artrika torra - friska gräsmarker   6270*

Nordiskt alvar     6280*

Högörtängar     6430

Lövängar (ängen)   6530*

Västlig taiga     9010*

Boreonemoral äldre naturlig ädellövskog 9020*

Örtrika, näringsrika skogar med gran  9050

Trädklädda betesmarker   9070

Lövsumpskog     9080*

Annan sumpskog   

Svämlövskog     91E0*
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2Diskussion kring påverkan och skada

Riksintresse naturvård, 3 kap 6 § MB
I bedömningen kring huruvida en verksamhet riskerar att medföra påtaglig skada på riksintresse för 

naturvård rekommenderar Naturvårdsverket i sina allmäna råd om tillämpning av regelverken kring 

riksintresseområden för naturvård att följande aspekter beaktas:

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

tresset? (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)

Ovanstående analys har visat att det finns en tydlig lokal konflikt mellan riksintresseområdet för natur-

vård och den utökade täktverksamheten. Ett flertal av riksintressets kärnvärden återfinns inom ansök-

ningsområdet. Därmed torde det stå klart att åtgärden (fortsatt kalkbrytning) 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 Naturvårds-

verket i handboken anger som lämplig utgångspunkt för 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 53 ha naturmiljö inom riksintresseområ-

det tas i anspråk för täktverksamhet. Ingreppet berör de 

utpekade riksvärdena frostmark, hällmark, rikkärr, tidvis 

översvämmad mark av vättyp, fukthed, komplex av fuk-

tiga marktyper, tämligen orörd kalktallskog, strandval-

lar samt ”vildmarksområde” vilka kommer att försvinna 

inom brytområdet i och med åtgärden. Miljöerna är 

klassade som av påtagligt till mycket högt naturvärde 

enligt svensk standard för naturvärdesinventering  Om-

rådet utgör vidare växtplats och/eller livsmiljö för minst 

68 rödlistade och 30 fridlysta arter, samt ytterligare ett 

stort antal andra naturvårdsintressanta arter.
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2Fråga Svar

Påverkar den föreslagna åtgärden särskilt skyddsvärda 

eller känsliga naturtyper eller hotade djur- och växtarter 

negativt?

Ja. Naturtyperna basiska berghällar (6110), alvar, 

(6280) och taiga (9010) ingår bland EU:s prioriterade 

naturtyper, dvs ”bevarandet av naturtypen i fråga 

bedöms vara av hög prioritet inom EU”. Några av de 

aspekter som berörs av det aktuella ingreppet (häll-

markstallskog med naturskogskaraktär på kalkberg-

grund, naturalvar med lång kontinuitet) är unika för 

nordöstra Gotland och de uppbär ett extra högt värde 

just inom det aktuella riksintresseområdet eftersom de 

här förekommer i stora sammanhängande ytor istället 

för i små fragmenterade enheter. Naturalvar, som har 

en mycket begränsad utbredning i landet, är marker 

som är naturligt öppna, till skillnad från alvarmark som 

är beroende av hävd för att kvarstå.

68 rödlistade arter, varav 24 hotade, samt 30 fridlysta 

arter (varav 14 är både rödlistade och fridlysta) och 

ytterligare ett stort antal naturvårdsintressanta arter 

bedöms påverkas av åtgärden, genom att livsmiljö 

försvinner samt i vissa fall även genom att individer 

skadas och dödas. Några av arterna är mycket ovanliga 

i ett nationellt perspektiv, bl a är fyra arter klassade 

som starkt hotade (kategorin EN i rödlistan) i Sverige. 

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 bryttområdet: Ja. När berggrunden sprängs ut 

försvinner de strukturer och funktioner som varit en 

förutsättning för att upprätthålla naturmiljöerna med 

tillhörande flora och fauna på den aktuella platsen.

I riksintresseområdet totalt sett: Delvis. Ansökningsom-

rådet skiljer inte ut sig som en specifik värdekärna inom 

riksintresseområdet, utan har kvaliteter som motsvarar 

stora delar av File hajdar. Således förväntas åtgärden 

inte medföra direkt påverkan på strukturer eller nyck-

elfunktioner för att andra delar av riksintresseområdet 

ska ha bibehållen ekologisk funktionalitet. Indirekt kan 

täkten medföra en viss hydrologisk påverkan längre 

nedströms genom sänkta grundvattennivåer och 

genom att flöden inom berörda avrinningsområden för 

ytvatten förändras, vilket utreds närmre i andra under-

lagsrapporter. Konsekvenserna av detta väntas dock bli 

små och endast beröra mycket små delar av riksintres-

seområdet.

Vad gäller arter så gäller för flertalet av de berörda 

arterna att de har så stabila populationer på File hajdar 

och i övriga delar av riksintresseområdet att bortfallet 

inte bedöms påverka arternas totala bevarandesta-

tus i ett lokalt perspektiv. För totalt 15 rödlistade arter 

bedöms dock den lokala bevarandestatusen (på File 

hajdar) eventuellt kunna påverkas negativt av åtgär-

den. För några arter är således själva ansökningsom-

rådet en viktig plats inom riksintresseområdet och för 

dessa påverkas förutsättningarna för upprätthållandet 

av gynnsamma livsvillkor inom riksintresseområdet 

negativt.
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2Fråga 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?

Hur stor del av områdets areal?

Sett till hela riksintresseområdet är det en liten areal 

som påverkas. Det handlar om ca 53 ha av riksintres-

sets totala 8043 ha som tas i anspråk, dvs en mycket 

liten andel av den totala arealen av respektive berörd 

naturtyp inom riksintresset.

I vilken omfattning?

Omfattningen av en negativ påverkan är inte alltid 

självklar att mäta. Vissa mått kan tas i antal hektar och 

antal individer av olika arter. Men svårare är att värdera 

hur viktiga olika delar är för helheten, t.ex. hur mycket 

av en ”vildmark” kan försvinna innan områdets karaktär 

som helhet påverkas? Eller, hur många arter kan för-

svinna från ett område innan det tappar i kvalitet totalt 

sett? Och hur mäts värdet av en artförekomst för en 

art som blott finns på ett fåtal platser i landet? Ett ofta 

använt mått på hur arter påverkas av en åtgärd är att se 

till huruvida artens bevarandestatus påverkas, dvs vad 

påverkan blir på en populationsnivå. Så görs även här, 

men det kan förstås nämnas att ett bortfall av individer 

av en art är en förlust för den biologiska mångfalden i 

sig, oaktat om populationen påverkas eller ej.

På vilket sätt?

Inom själva brytområdet kommer all natur att försvinna 

genom avbaning och sedermera sprängning. I övriga 

delar av det utökade verksamhetesområdet kommer 

avbaning för anläggande av markväg att äga rum på 

ca 50 % av den berörda marken. Indirekt kan täkten 

medföra en viss hydrologisk påverkan längre nedströms 

genom sänkta grundvattennivåer och genom att flöden 

inom berörda avrinningsområden för ytvatten föränd-

ras, vilket utreds närmre i andra underlagsrapporter. 

Konsekvenserna av detta väntas dock bli små och en-

dast beröra mycket små delar av riksintresseområdet.

Storlek och kvalitet på kvarvarande areal?

Kvarvarande arealer av motsvarande god kvalitet Inom 

riksintresseområdet är stora. Inga av berörda naturtyper 

eller generella naturkvaliteter kommer att försvinna 

från området i och med åtgärden utan de kvarstår med 

något minskad areal. Dock kan bevarandestatusen för 

15 rödlistade arter komma att påverkas negativt på File 

hajdar, arter för vilka själva ansökningsområdet utgör 

en särskilt viktig del av riksintresseområdet.
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2Fråga Svar

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 kan den påverkan som täkten vid File 

hajdar medfört sedan brytningen inleddes 1983 ha 

givit upphov till barriäreffekter mellan alvarmarkerna 

öster respektive väster om täkten. Det nya brytområdet 

förväntas dock inte förändra detta i någon riktning.

Är den föreslagna åtgärden av sådant slag att återhämt-

ning är möjlig efter ingreppet, och har det berörda områ-

det god eller dålig återhämtningsförmåga?

Täktverksamhet är ur flera perspektiv att betrakta som 

ett irreversibelt ingrepp i naturmiljön. Marken sprängs 

bort och därmed försvinner förutsättningarna för natur-

miljöer att återskapas så som de var före täktverksam-

heten för alltid.

Vissa av de aspekter som skadas eller går förlorade går 

att kompensera för t ex genom aktiva åtgärder för att 

gynna en berörd art eller naturtyp på annan plats, eller 

genom att man efter upphörd verksamhet genomför 

en efterhandling med ekologisk inriktning som syftar till 

att återskapa eller nyskapa förutsättningar för biologisk 

mångfald. Andra aspekter, som inte går att återskapa 

eller nyskapa, kan istället ersättas med andra naturvär-

den som bildas i den nya naturmiljö som uppstår efter 

avslutad täktverksamhet. 

Det ska dock sägas att det kan ta mycket lång tid att 

återskapa vissa typer av värden som går förlorade. Skog 

med naturskogskaraktär tar sekler att nyskapa. Flera 

av de rödlistade arter som återfinns i ansökningsom-

rådet finns där tack vare den mycket långa kontinuitet 

som naturmiljöerna har, och kan således inte förväntas 

nykolonisera ett område förrän efter flera hundra eller 

kanske tusen år. Och vissa naturmiljöer är helt enkelt 

inte möjliga att nyskapa. Vissa av de riksintressanta na-

turvårdsaspekter (t ex naturalvar) som återfinns inom 

ansöknignsområdet är av sådan karaktär att de endast 

kan uppstå på platser med exakt rätt förutsättningar. 

Det handlar då om naturgivna förutsättningar som 

topografi, berggrundskemi, nederbördsmängd, klimat, 

kemisk sammansättning och mäktighet av jordlaget etc 

som alla måste klaffa, förutsättningar som helt enkelt 

inte låter sig nyskapas.

Då vissa aspekter som går förlorade vid en fortsatt 

täktverksamhet vid File hajdar inte är återhämtnings-

bara och inte går att nyskapa samt då planen är att 

vattenfylla täkten efter avslutad verksamhet så får det 

sägas att den aktuella skadan inte kan repareras.

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. Verksamheten håller sig inom det ansökta verk-

samhetsområdet. Eftersom cementfabrik, transportvä-

gar, upplagsplatser osv. redan finns tillgängligt saknas 

det skäl att tro att åtgärden ska leda till någon ytterli-

gare verksamhet utanför området.
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2Riksintresse för turismen och det rörliga 
friluftslivet, 4 kap 2 § MB
Det har vid en genomgång av gällande översiktsplan för Gotland visat sig svårt att hitta några riktigt 

tydliga ställningstaganden från kommunens sida huruvida man anser att det område som är aktuellt 

för exploatering sammanfaller med någon värdekärna för riksintresset enligt 4 kap 2 § miljöbalken.

Å ena sidan kan det anas att kommunen vill styra fokus för riksintressena enligt 4 kap MB till de 

områden som både är utpekade enligt 4 kap 2 § och 4 kap 4 § eller 4 kap 8 §, d v s kustzonen, Fårö, 

Östergarnslandet och Storsudret respektive utpekade områden inom nätverket Natura 2000. Å andra 

sidan kan det anas att några av de värden som anförs som konstituerande för riksintresset enligt 4 kap 

2 § återfinns inom det ansökta verksamhetsområdet, såsom ”värdeområde för friluftsliv” och ”område 

med ovanliga arter”. Det allmänt höga naturvärdet med stor artrikedom och den mosaik av ovanliga 

naturtyper som präglar området kan vara av intresse vid avvägningen då det gör att området erbjuder 

möjlighet till högkvalitativt friluftsliv/naturturism för människor som söker sig till områden med orörd 

natur och ovanliga arter.

Region Gotland har i sin ”Naturvärdeskarta”, som bl.a. avser att precisera riksvärdenas utbredning inom 

riksintresseområden enligt 3 kap 6 §, inte pekat ut ansökningsområdet som en värdekärna inom det 

aktuella riksintresseområdet för naturvård. (Det är i och för sig något oklart ifall kommunen därmed 

gjort en annan tolkning av vad som är det aktuella riksintresseområdets kärnvärden än vad länsstyrel-

sen och Naturvårdsverket gjort, eller om kartan ännu inte är helt komplett i alla avseenden). Dessutom 

har Länsstyrelsen på Gotland valt att inte ta med området i sitt förslag på utpekande av riksintresse 

för friluftslivet enligt 3 kap 6 § som omfattar samma typ av natur- och upplevelsevärden i närområdet, 

vilket talar för att värdena inte finns i större utsträckning inom ansökningsområdet än utanför.

Andra aspekter som kan beaktas är att oavsett hur värdefulla de 53 ha som den ansökta täktverk-

samheten tar i anspråk är ur naturvårdssynpunkt så är det ett arealmässigt mycket litet intrång i den 

Gotländska naturen, och riksintresseutpekandet enligt 4 kap 2 § MB omfattar de facto hela Gotland. 

Samt givetvis att den ansökta verksamheten utgör en fortsättning på befintlig verksamhet vilket gör att 

friluftsutövare i detta område redan kan antas ha vant sig vid en viss verksamhet.

Särskilda skäl

Skulle man finna att den ansökta verksamheten riskerar att medföra påtaglig skada på naturvärden 

inom riksintresset för turism och rörligt friluftsliv på ett sätt som uppfyller rekvisiten för 4 kap 1 § ska det 

hur som helst beaktas att lagtexten innehåller följande undantag: 

 ”Om det finns särskilda skäl utgör bestämmelserna inte heller hinder för anläggningar för ut-

 vinning av sådana fyndigheter av ämnen eller material som avses i 3 kap. 7 § andra stycket.”

Således skall det, i händelse av att domstolen finner att den ansökta verksamheten skulle strida mot 

bestämmelserna i 4 kap 1 § stycke 1, avgöras huruvida det föreligger särskilda skäl för att ändå tillåta 

verksamheten. Enligt förarbetena till lagen bör t ex följande aspekter övervägas för att nå slutsats kring 

huruvida det föreligger ”särskilda skäl” i det enskilda ärendet:
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2 • Har fyndigheten stor samhällsekonomisk betydelse?

 • Är utvinningen av mycket stor betydelse från näringspolitiska eller sysselsättnings-

mässiga utgångspunkter?

 • Hur starkt är bevarandeintresset av de värden som riskerar att gå förlorade?

Att ta ställning i dessa frågor är en uppgift för domstolen i en kommande prövningsprocess. Dock lyfts 

en del aspekter upp i de resonemang som förs nedan, kring avvägningen mellan motstående intressen, 

som kan ha bäring även i dessa ställningstaganden. Vad gäller betydelsen av kalkstensfyndigheten ur 

ett samhällsekonomiskt perspektiv hänvisas dock i första hand till Cementas ansökningshandlingar.

Avvägning mellan motstående intressen 
Skulle domstolen finna att något av de aktuella riksintresseområdena riskerar att lida påtaglig skada 

pga den ansökta verksamheten så återstår att göra en avvägning kring vad som är bästa hushållning 

med samhällets resurser, att låta naturen fortleva i området eller att nyttja fyndigheten för cementtill-

verkning? Nedan presenteras ett antal aspekter som kan beaktas vid avvägningen: 

För naturvård För mineral

Naturmiljön inom riksintresseområdet är unik och 

mycket värdefull. Det finns ytterst få områden i Sve-

rige som kan mäta sig med detta riksintresseområde 

vad gäller artsammansättning, samtliga inom ett 

begränsat område på nordöstra Gotland. 

Cementfabriken som får sin råvara från File hajdar produ-

cerar en betydande andel av all cement som förbrukas i 

Sverige.

Flera enligt EU prioriterade naturtyper och flera 

mycket ovanliga arter förekommer inom ansöknings-

området, och dessa kommer att skadas och dödas 

genom täktverksamheten. För några arter kan verk-

samheten medföra en negativ påverkan på deras 

bevarandestatus.

Samtliga naturtyper, och flertalet av de arter, som skulle 

skadas och försvinna inom ansökningsområdet återfinns 

även inom andra delar av riksintresseområdet. Bevaran-

destatusen kan komma att hotas blott för ett fåtal arter, 

flertalet har så stabila populationer inom riksintresseom-

rådet att de individer som försvinner i och med täkt-

verksamheten innebär en liten eller obetydlig förlust för 

populationerna i sin helhet.

Skadan är irreversibel på så vis att naturmiljön i 

brytområdet helt försvinner. Naturmiljöerna inom 

ansökningsområdet är av sådan karaktär att de inte 

kan kompenseras för fullt ut, även om enskilda arter 

och naturtyper kan gynnas genom kompensations-

åtgärder på annat håll.

Vissa av de förluster som sker för den biologiska mångfal-

den kan kompenseras genom de kompensationsåtgärder 

som föreslås. 

Även om ingreppet är arealmässigt litet så innebär 

det att ett av södra Sveriges största ”vildmarksområ-

den” med mycket höga naturvärden naggas i kanten 

och den utbrutna arealen kommer inte längre att 

finns där, varken som en attraktion för besökare eller 

som livsmiljö för arter med dålig spridningsförmåga 

som finns i området just tack vare att det är så stort 

och sammanhängande.

Ansökningsområdet utgör 53 ha av riksintresseområdets 

totala utbredning på 8043 ha. Tack vare att File hajdar 

är ett så stort sammanhängande område kan naturvär-

dena till stor del finnas kvar i området även om en liten 

del försvinner. På så vis kan cementtillverkningen fortgå 

samtidigt som det på andra delar av File hajdar finns 

möjligheter för friluftsliv och turism och för bevarande och 

utveckling av biologisk mångfald.
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