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Sammanfattning

Cementa AB ansöker om tillstånd för utökad täktverksamhet i kalkbrottet Degerhamn på södra Öland. 

Det utökade verksamhetsområdet innefattar 32 hektar alvarmark med höga naturvärden som kommer 

att tas i anspråk. Efterbehandlingsplanen har tagits fram i syfte att ingen netto-förlust ska kvarstå från 

verksamheten på biologisk mångfald och naturvärden. Detta uppnås genom att efterbehandla, restau-

rera och kompensera för eventuella förluster enligt skadelindringshierarkin. 

Efterbehandlingsplanen beskriver här åtgärder både för det utökade verksamhetsområdet och för de 

äldre delarna av täkten. Åtgärderna syftar till att i så stor utsträckning som möjligt skapa miljöer som 

liknar Natura 2000-naturtyper och på sikt kan utveckla höga naturvärden. Efterbehandlingsåtgärderna 

fokuserar dels på att skapa alvarmarker eftersom sådana går förlorade och dels på att skapa en mosaik 

av miljöer som är ovanliga på Öland och som höjer den biologiska mångfalden, såsom rasbranter, våt-

marker och ekkrattskog. Målet är en sammanhängande landskapsbild som kompletterar och förstärker 

naturvärden på Stora Alvaret

Beroende på hur vattenhantering sköts på längre sikt kommer kalkbrottet efter avslutad drift att hållas 

torrlagt genom en dräneringsledning (scenario 1) eller vattenfyllas (scenario 2), vilket påverkar möjlig-

heterna att skapa olika habitat och uppväga förlusten av Alvar. 

Om en dräneringsledning borras och området hålls torrlagt kommer det påverkade området med tiden 

återigen kunna utgöras av alvarmark, som täcker en större yta men dock av lägre kvalitet. De naturvär-

deshöjande insatserna i äldre delar av brottet kan då anses uppväga förlorade naturvärden. Om brottet 

vattenfylls efter avslutad drift finns mindre yta tillgänglig för att skapa alvar, och därför kan det bli 

aktuellt med ytterligare kompenserande åtgärder för att uppväga förlorade naturvärden inom påver-

kansområdet.
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11 Inledning

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

Efterbehandlingsplanen för Degerhamn har tagits fram i syfte att det inte ska kvarstå någon nettoför-

lust för biologisk mångfald och naturvärden. Detta uppnås genom att efterbehandla, restaurera och 

kompensera för eventuella förluster enligt skadelindringshierarkin. 

Detta dokument tillhandahåller målbilder, principer och en åtgärdsplan som ska ligga till grund för 

genomförandet av efterbehandlingen. Det utreder också förlusten av naturvärden gentemot de som 

skapas för att bedöma behovet av ekologisk kompensation.

Efterbehandlingsplanen baseras på inventeringar och rapporter som producerats för Cementa över 

flera år. Områdesindelningen följer samma upplägg som Biodiversitetsplanen producerad av Ecocom 

2014. Målbilderna baseras på naturvärdesinventeringar utförda av Enetjärn Natur under 2016 – 17.

1.1  Områdesbeskrivning
Degerhamns kalkbrott är beläget på sydvästra Öland ca 2,5 km sydost om Södra Möckleby, Mörby-

långa kommun. Täkten utgör en del av Det Stora Alvaret, ett riksintresse för Naturvård som ingår i 

världsarvsområdet Södra Ölands Odlingslandskap. Det ligger även inom riksintresse för mineralut-

vinning. Utanför täktområdet breder ett stort och typiskt alvarområde ut sig åt norr, öster och söder. 

Cementas täktområde omges på tre sidor av Natura 2000 området Stora Alvaret samt naturreservaten 

Stormarens naturreservat i norr, Mellstaby naturreservat i nordost, Kvinnsgröta naturreservat i öster och 

Albrunna naturreservat i söder (figur 1). 

Den stora kalkplattan som Alvaret vilar på består av en hård kalkberggrund och mycket tunna jordar, 

som på grund av den höga kalkhalten får en låg löslighet av mineraler och näringsämnen. Klimatet är 

regnfattigt med varma uttorkande somrar och frostiga, vindbitna vintrar. Sammantaget är förutsätt-

ningarna för växtlighet extrem, vilket ger upphov till den karaktäristiskt stresståliga alvarfloran med 

både endemiska och relikta arter. Landskapet är mycket heterogent, med jorddjup som varierar från 

20 cm till några mm, från fuktiga ängar till väldränerade torrängar. Här finns även ett karst-landskap 

av kalkhällar med sprickor där vatten och jord som samlas i sprickorna skapar vätar som tidvis torkar 

ut. På djupare jordar börjar enar, ölandstokar och småträd etableras och tar upp en allt större yta om 

hävden upphör.

Det Stora Alvaret har brukats som betesmark och vedtäkt under de senaste årtusendena, och därmed 

hållits öppet sedan istiden. Det senaste århundradet har den konstanta hävden upphört, och Alvaret 

sakta övergått från ängar till allt tätare buskage. Naturvårdsinsatser försöker vända trenden genom att 

öka naturbete och röja enar och ölandstok. Samtidigt finns det många områden på Alvaret som skulle 

dra nytta av ytterligare restaurerande åtgärder.
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1Öland är ett populärt turistmål, dit många kommer för att ströva på vidderna, upptäcka botaniska säll-

syntheter eller skåda fåglar. Området runt Degerhamn är särskilt populärt bland fågelskådare på grund 

av de våtmarker som omger kalkbrottet.

0 1 2 km

Ü
Inventeringsområde

Naturreservat

Natura 2000

# # #

# # #

# # # Riksintresse för naturvården

Djur- och växtskyddsområden

VMI Klass 1

VMI Klass 2

Albrunna alvar 
naturreservat
Albrunna alvar 
naturreservat

Kvinnsgröta 
naturreservat
Kvinnsgröta 
naturreservat

Stormarens
naturreservat
Stormarens
naturreservat

Mellstaby alvar
naturreservat
Mellstaby alvar
naturreservat

Solberga alvar 
naturreservat
Solberga alvar 
naturreservat

Albrunna lunds
naturreservat
Albrunna lunds
naturreservat

Figur 1  Degerhamn kalkbrott på södra Öland gränsar i tre riktningar till Natura 2000 område och Naturreservat.
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11.2 Ansökan om utökad verksamhet
Cementa AB ansöker om tillstånd att utöka sin verksamhet för fortsätt brytning av kalksten, som 

används i cementtillverkning. Ansökan täcker 51 ha, varav 32 ha tar ny mark i anspråk. Verksamheten 

kommer då att fortsätta arbeta norrut och österut från befintlig täkt i ytterligare 30 år. 

Avbaningsmassor kommer att placeras direkt på brottets botten för efterbehandling, varför det inte 

kommer att bildas upplagshögar. I täktens västra delar finns historiska upplagshögar med avbanings-

material att tillgå för efterbehandling. 

Vattnet pumpas idag till totalt tre olika destinationer, se figur 17. Längst i sydost på befintligt brytom-

råde finns en lågpunkt med en pump som lyfter vattnet till en sedimentationsdamm i marknivå öster 

om täkten. Från denna damm leds vattnet till ett dämme. Vatten som uppstår något mer västerut 

i äldre täktområde leds till en pumpgrop i södra kanten av täkten. Vattnet pumpas upp till normal 

marknivå och leds normalt till dämmet, men en mindre del kan bräddas över och infiltreras söderut. En 

tredje pump finns i dammarna i sydvästra delen av täktområdet. Därifrån pumpas vattnet till en damm, 

”Stensjön”, utanför täktområdet från vilken vattnet kan ta tre vägar. Antingen leds vattnet in i processen 

i cementfabriken eller så nyttjas det för bevattning m.m. av en lokal lantbrukare eller så leds det vidare 

mot Kalmarsund i öppna/slutna system. Dessa flöden finns närmare beskrivna i MKB för ansökan.

1.3 Två scenarier efter avslutad drift
Vid avslutad drift kan det finnas behov av vatten på södra Öland för bevattning och/eller som drick-

vatten. Det är då möjligt att brottet helt eller delvis hålls torrlagt även efter drift. Att utpumpning av vat-

ten sker över tid kan dock inte garanteras och därför beskrivs även ett scenario med ett vattenfyllt brott.  

Ambitionen är dock att under drift främja den biologiska mångfalden i Stensjön. 

Torrlagt kalkbrott

Det första framtida scenariot (scenario 1) grundas på att en dräneringsledning borras genom berget vid 

Kalkbrottsjön för att leda vattnet ut från brottet västerut. I detta scenario kommer vattennivån i brottet 

hamna nära dagens nivå med en våtmark på de djupaste delarna i nordost. De naturmiljöer som ska-

pas under drift kommer att fortsätta karaktärisera täktområdet. Scenario 1 visualiseras i figur 4. 

Vattenfyllt kalkbrott

I det andra framtida scenariot (scenario 2) kommer de östra delarna av kalkbrottet att vattenfyllas och 

bilda en stor sjö som täcker de efterbehandlade delarna i områdena 3-5 samt delar av område 8. De 

västra delarna av täktområdet kommer dock fortsatt ligga ovanför vattenytan. I den västra kanten av 

sjön kommer en strandzon att bildas. De miljöer som skapas under drift i område 3, 4, 5 och 8 kom-

mer således att försvinna i framtiden, om scenario 2 blir aktuellt. Ambitionen är dock att fram till dess 

främja den biologiska mångfalden i dessa områden. Scenario 2 visualiseras i figur 5
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22 Arbete enligt skadelindringshierarkin

2.1 Undvika nettoförlust genom skadelindringshierarkin 
Cementa AB arbetar efter principen att ingen nettoförlust av naturvärden ska kvarstå vid exploatering 

av ny mark i Degerhamn. Där skada inte går att minimera ska naturvärden skapas genom efterbehand-

ling eller kompenseras. För att inte bidra till någon nettoförlust av naturvärden arbetar Cementa enligt 

skadelindringshierarkin, en arbetsprocess där olika steg vidtas i turordning (figur 2). Första steget är att 

i möjligaste mån undvika skada. Andra steget är att begränsa den skada som inte kan undvikas med 

olika skadelindrande åtgärder. Tredje steget är restaurering på den plats där skadan uppstår. Fjärde 

steget är att kompensera skadan. Ekologisk kompensation ska därmed vidtas först efter det att rimlig 

hänsyn tagits för att undvika och begränsa negativa effekter. 

Figur 2  Skadelindringshierarkin
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22.2  Natur i ansökningsområdet
Det område som på olika sätt berörs av Cementas tidigare och kommande täktverksamhet har natur-

värdesinventerats i olika omgångar av Enetjärn Natur under 2016-2017. Generellt tecknar inventering-

arna en bild av ett kulturlandskap som tidigare hållits öppet genom bete men som p.g.a. upphörd hävd 

håller på att växa igen. Huvuddelen av det ansökta brytområdet bedömdes i inventeringarna utgöras av 

alvarmark som upptar 32 ha (figur 3).  En mindre fuktäng på 0,3 ha finns i den norra delen av påverk-

ningsområdet.

Täktansökan Layer Planerat brytområde

Befintligt brytområde

naturtyper_brytomrade... Naturtyp 6110 Basiska berghällar

6210 Kalkgräsmark

6280 Alvar

6410 Fuktängar

Ej Natura 2000-naturtyp

0 500250
Meters

Figur 3  Natura 2000-naturtyper i området.

Täktansökan Layer Planerat brytområde

Befintligt brytområde

naturtyper_brytomrade... Naturtyp 6110 Basiska berghällar

6210 Kalkgräsmark

6280 Alvar

6410 Fuktängar

Ej Natura 2000-naturtyp

0 500250
Meters
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22.3 Undvikande 
Lokaliseringen och utformningen har gjorts med ett stort mått av anpassning enligt det första steget 

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

slutliga lokaliseringen och utformningen är belägen där kalkstenen är som mäktigast, vilket har begrän-

sar påverkan på naturmiljöerna som möjligt samtidigt som den uppfyller behovet av ökad produktions-

mängd. Lokaliseringen undviker Natura 2000-områden och ligger inom riksintresset för mineralutvin-

ning. Befintlig infrastruktur kan nyttjas till fullo, varför det inte uppstår behov av ny sådan. 

2.4 Skadebegränsande åtgärder
Försiktighetsåtgärder kommer att vidtas i samband med planering och genomförande av avbaning 

inom det nya verksamhetsområdet för att minimera skada på naturvärden. Dessa beskrivs närmare i 

tillståndsansökans MKB. 

Mark kommer att tas i anspråk gradvis för att bevara befintliga naturvärden så länge som möjligt då ef-

terbehandling och naturvårdsåtgärder sker kontinuerligt. Maskinförarna ska inför arbetet ha genomgått 

en grön kurs eller motsvarande som bl.a. belyser vikten av korrekt hantering av material.

Avbaning av växtmaterial och jordmassor kommer att ta hänsyn till de principer som rekommenderas i 

faktaruta avbaningsmassor för att bevara fröbank och växtmaterial som används för efterbehandling. 

Ingen avverkning eller avbaning kommer att ske under vår och tidig sommar, då häckande fåglar kan 

komma att störas av arbetet. 

2.5 Restaurerande åtgärder
Med restaurering menas här den ekologiska efterbehandling av täkten som kommer att ske löpande i 

takt med att brytningsfronten förflyttas och efter att brytningen upphört. Den utökade brytningen av 

kalksten i Degerhamn kommer att ta 32 ha Alvar med höga naturvärden i anspråk. Efterbehandlingen 

syftar därför till att i så stor utsträckning som möjligt skapa miljöer som liknar Natura 2000-naturtypen 

alvar och som med tiden kan utveckla höga naturvärden (figur 4-5). Avbaningsmassor placeras direkt 

på kalkbrottets botten för att påskynda etableringen av Alvar och arbetet kommer att handledas av en 

ekologiskt kunnig person. Fokus kommer även vara att skapa en mosaik av miljöer som är ovanliga på 

Öland och som höjer den biologiska mångfalden i området, såsom rasbranter och våtmarker. Målet är en 

sammanhängande landskapsbild som kompletterar och förstärker naturvärden på Stora Alvaret samt 

erbjuder en attraktiv plats för friluftsliv med promenadslingor. 

Cementa AB kommer, utöver efterbehandlande åtgärder, åta sig att sköta äldre delar av täkten  under 

drift enligt den plan som presenteras i figur 6. Åtgärderna syftar till att skapa och förhöja naturvärden 

långt utöver vad som normalt kan förväntas av en efterbehandling genom insatser som inplantering av 

flodkräftor, skapande av backsvaleholkar, anläggande av häcknings-öar och naturvårdsskötsel för att 

restaurera kulturmarker.  Den ekologiska efterbehandlingen beskrivs i detalj i kapitel 3.
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2

Figur 4 Målbilder efterbehandling Överst visas målbilder för efterbehandling i scenario 1 där täktbotten hålls torrlagd. Nederst 
visas målbilder för sscenario 2 där täkten vattenfylls..
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22.6 Kvarstående skada och behov av kompensation
Inom de 32 ha Alvar som påverkas av brytningen ska vegetationen och det översta jordlagret avba-

nas och direkt-placeras inom områden som ska efterbehandlas för att påskynda utvecklingen till en 

alvarmiljö på täktens botten. Det innebär att alvarmark med höga naturvärden med stor sannolikhet 

utvecklas. Samtidigt kommer etableringen av en livskraftig alvarflora dröja vilket ger en temporär förlust 

av naturvärden och naturmiljöer. Unika geologiska förutsättningar som karstformationer, som skapats 

under tusentals år av frost och erosion är inte möjligt att nyskapa, varför det efterbehandlade alvaret 

får en lägre kvalitet än det som går förlorat. 

För scenario 1 återskapas 100,7 ha Alvar av lägre kvalitet men mycket större yta än de 32 ha Alvar av 

högt naturvärde som går förlorat genom brytningen (tabell 1). Övriga naturvårdsåtgärder syftar till att 

återskapa 40,6 ha av Natura 2000 naturtyper såsom kalkgräsmarker och rasbranter samt 31,1 ha samt 

övrig natur med höga naturvärden såsom ekkrattskog. Därmed kommer efterbehandlingen möjliggöra 

att verksamheten inte bedöms innebära någon nettoförlust av naturvärden (dvs. ingen kvarstående 

skada) och att det därför inte är aktuellt med ekologisk kompensation. 

För scenario 2 skapas 35,3 ha Alvar av lägre kvalitet jämfört med de 32 ha Alvar av högt naturvärde som 

går förlorat vilket innebär en temporär och kvalitativ förlust av naturvärden. I övrigt skapas 120,6 ha av 

andra Natura 2000 typer, som framförallt består av en stor kransalgsjö, samt 16,5 ha av andra naturty-

per med högt naturvärdesåsom ekkrattskog.  Efterbehandlingen och övriga naturvårdsåtgärder uppvä-

ger delvis förlusten av Alvar, men för att undvika en netto-förlust föreligger ett behov av kompensation. 

Den ekologiska kompensationen kan förslagsvis bestå av restaurering av degraderade Alvarmarker 

utanför Degerhamns kalkbrott, genom att t.ex. röja sly och återinföra hävd. 

För båda scenarier ska efterbehandlingen följas upp med studier som bedömer vilka naturtyper som 

utvecklas, uppdatera åtgärdsplanen och bedöma om det finns behov av ytterligare kompensation.

Tabell 1. Yta som påverkas av verksamheten, samt yta som skapas genom efterbehandling i scenario 1-2

Naturtyp Area (ha) Målbild Area (ha) Målbild Area (ha)
6280 Alvar 32 Alvar 100,7 Alvar 35,3

Ekkrattskog 4,9 Ekkrattskog 4,9
6410 Fuktäng 0,3 Fuktängar 13,6 Fuktängar 4,4
8210 Kalkbranter 5,1 Kalkbranter 5,1
3140 Kransalgsjö 18,6 Kransalgsjö 107,8
6210 Kalkgräsmarker 3,3 Kalkgräsmarker 3,3

Lövskog 0,3 Lövskog 0,3
Våtmark 24,8 Våtmark 11,3
Solbelyst slänt 1,2

Totalt 32,3 Totalt 172,4 Totalt 172,4

Påverkansområde Efterbehandling
Scenario 1 Scenario 2

Natura 2000 
naturtyp
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33 Ekologisk efterbehandling

Kalkbrott utvecklar ofta en intressant flora naturligt då kalkhällar och klippväggar vittrar sönder och ko-

loniseras av stresståliga och ofta ovanliga växter. Klippavsatser och stenrösen utgör goda levnadsmiljöer 

för klipphäckande fåglar och övervintrande reptiler och amfibier. Samtidigt tar den naturliga successio-

nen mycket lång tid, minst 50-100 år. Jordmån saknas helt och måste byggas upp från grunden. Vegeta-

tionen som etablerar sig liknar sällan naturliga habitat. Delvis för att den unga jordmån som bildas får en 

annan sammansättning och dränering, och delvis eftersom fröbanker för exempelvis alvarflora saknas. 

Därför kan man både skynda på och förbättra successionen med åtgärder i en efterbehandlingsplan som 

anpassas för att skapa särskilda miljöer. 

3.1  Avbaning av jordmassor
Alvarets jordmån som ska avbanas är ett levande material, vars struktur, kemi, mikrobiologi och fröbank 

innehåller allt som behövs för att återetablera alvarmark vid efterbehandling. Det är därför viktigt att 

separera och hantera jordmassorna på ett korrekt sätt vid avbaningen. 

Det översta humusrika lagret kallas här för toppskikt, och är ett näringsrikt material som har en mörk-

brun eller brunsvart färg och innehåller den största andelen av levande mikrobiologi och växtdelar. På 

alvarmark är toppskiktet mycket tunt, ofta några cm. 

De djupare jordlagren kallas här för underliggande jordskikt. Det har ofta en ljusare färg med högt 

innehåll av sand, grus och sten. Beroende på dess djup och vars struktur och djup bestämmer markens 

dräneringsförmåga

Principer för avbaning av jordmassor:

•	 Maskiner ska aldrig köras ovanpå jordmassorna 

•	 Det organiska toppskiktet ska separeras från underliggande lager

•	 Arbeta endast under torra förhållanden för att inte förstöra jordens struktur

•	 Direktplacering av avbaningsmassorna till efterbehandlingsområdet föredras

•	 Utspridning av jordmassor ska ske med lätta bandgående maskiner

•	 Underliggande jordlager sprids ut först, därefter sprider man toppskiktet ovanpå

•	 Då direktplacering inte är möjlig ska avbaningsmassorna placeras i åtskilda vallar – en för topp-
skikt och en för underliggande lager. 

•	 Jorden från toppskiktet behöver syre för att överleva en längre tid i vall. Vallen ska därför utformas 
med en max höjd på 2 m. 
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33.2 Områden för efterbehandling
De åtgärder som föreslås här omfattar både äldre, delvis redan efterbehandlade delar av kalkbrottet 

där vegetation redan börjat bildas, samt det område som omfattas av innevarande tillståndsansökan. I 

efterbehandlingsplanen har kalkbrottet delats in i olika områden (figur 6). Åtgärder i område 1-4 och 

6-8 kommer att ske löpande under verksamhetens livslängd. Område 5 kommer att återställas 

successivt i den takt som avbaningsmassor från nya brytningsområden blir tillgängliga och dessa 

placeras då direkt på bottnen av brottet för att återskapa alvar.
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Figur 5 Områden för ekologisk efterbehandling samt åtgär som höjer naturvärden. Tabellen finns uppförstorad på nästa sida.
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3Område Åtgärd Beskrivning Tidsplan
1 Minska utbredningen av vass med hävd Löpande var 2 år

2 Sätta upp fladdermusholkar 2018 - 23

3 Skapa död ved i lövskogen genom att gallra träd och lägga ut
stammar och ris i högar

2018 - 23

4 Återinföra flodkräftor i Stensjön 2024 - 2028

5 Inför bete i markerna söder och öster om sjön 2018 - 23

6 Skrapa ned lite material från upplagshögarna och sprid ut i tunna
lager fläckvis för att främja etableringen av alvar. 

2018 - 23

7 Sprid ut hö som slagits från område 7 som får fröa av sig. 2018-23

8 På sikt införa bete för att hålla landskapet öppet

3 9 Avverka all uppväxande sly Löpande vart 5 år

10 Slänta av stränderna på norra och östra sidan av sjön för att
skapa våtmarker 

Vid avslutad drift

11 Slänta av den befintliga ön 2018 - 2023

12 Placera ut flytande öar som skapar fler häckningsmöjligheter. 2018 - 2023

13 Direktplacering av avbaningsmassor för att skapa mosaik av alvar Löpande vid avbaning

14 Sprid ut hö som slagits från område 7 som får fröa av sig. Löpande vid avbaning

6 15 Plantera och sköta om ekar på deponin. 2018 -23

16 Hävd av ängsmarken, genom bete eller slåtter. Löpande varje år

17 Plantera små grupper med ek. 2018 - 23

18 Slänta av rampen på den nordliga sidan till en svagt lutande
sluttning. 

Vid avslutad drift

19 Skapa ytterligare en ramp. 2024 - 2028

20 Borra ytterligare backsvalehål 2024 - 2028

21 Ny promenadslinga Vid avslutad drift

22 Fågelgömsle som blickar ut över Våtmarken och Sjön Vid avslutad drift

23 Sittplatser Vid avslutad drift

24 Informationsskyltar som beskriver brottets historia och natur Vid avslutad drift

5

7

8

Rekreation

Åtgärdsplan för Skötsel och Efterbehandling

1

2

4





Fotomontage Enetjärn Natur 2017
Områdesgräns

Naturstig

2 Mosaik av alvar   

3 Våtmark & fuktängar   

7 Kalkäng  6 Ekkrattskog  

8 Kalkbranter

Torrlagt scenario 1
Efterbehandling Degerhamn 

Målet är att skapa en  
sammanhängande landskaps-
bild som kompletterar och  
förstärker naturvärden på  
Stora Alvaret. Målbilderna 
består av naturtyper som på 
sikt utvecklar Natura-2000 
karaktär och bidrar till en ökad 
biologisk mångfald på Öland.

5 Alvar & hällmarker  

4 Kalkrik sjö  



19

2017-12-07

3



3

Fotomontage Enetjärn Natur 2017
Områdesgräns

Naturstig

2 Mosaik av alvar   

3 Våtmark & fuktängar   

7 Kalkäng  6 Ekkrattskog  

8 Kalkbranter

Vattenfyllt scenario 2
Efterbehandling Degerhamn 

Målet är att skapa en  
sammanhängande landskaps-
bild som kompletterar och  
förstärker naturvärden på  
Stora Alvaret. Målbilderna 
består av naturtyper som på 
sikt utvecklar Natura-2000 
karaktär och bidrar till en ökad 
biologisk mångfald på Öland.

4 Kalkrik sjö  
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31. Kransalgsjö med flodkräfta, lövsumpskog och ädellövskog samt alvar 
och kalkgräsmarker

Nuläge

Området domineras av Stensjön, en äldre del av brottet där en grund sjö bildats kantad av täta vassbe-

stånd. Här har förut funnits flodkräfta vilken nu har försvunnit. Sjön är omgiven av uppvuxen lövskog där 

pungmes och fladdermöss, bland annat sydpipistrell, har observerats. Väster och söder om Stensjön 

finns öppna marker där en alvarliknande vegetation har återetablerat sig i större eller mindre utsträck-

ning. Här finns även inslag av kalkgräsmarker med tjockare jordmån. Längst i öster finns en tät träd- och 

buskmark som avgränsar området från angränsande åkermarker. Området har tidigare betats av hästar 

men detta har nu upphört.

Målbild

En öppen sjö med vatten av hög kalk-

halt med livskraftig population av 

flodkräfta. En variationsrik strandvege-

tation med bl.a. vass och kaveldun, våt-

marksskog med klibbal och vide som 

gynnar pungmes, samt en uppvuxen 

lövskog vid skogsbrynet med rikligt av 

död ved som skapar födo- och boplat-

ser åt fladdermöss. Sjön är attraktiv för 

fåglar och svarthakedopping är en art 

som bör kunna etablera sig. En målbild 

för området är Natura 2000-naturty-

pen 3140 Kransalgsjöar. Målarter i vattenvegetationen är olika kransalger och nate-arter.

För de öppna markerna öster och söder om sjön är 6210 Kalkgräsmarker och 6280 Alvar lämpliga mål-

bilder. Dessa områden har redan i dagsläget kommit en bra bit på väg mot dessa naturtyper.

Åtgärder

1. Minska utbredningen av vass med hävd för att undvika igenväxning av sjön. 

2. Sätta upp fladdermusholkar.

3. Skapa död ved i lövskogen genom att gallra träd och lägga ut stammar och ris i hö-

gar.

4. Återinföra flodkräftor i sjön.

5. Inför bete i markerna söder och öster om sjön för att undvika igenväxning.
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32. Mosaik av alvar med holmar av lövträd

Nuläge

Ett öppet landskap som domineras av historiska upplagshögar från avbaningsmassor som nu etablerats 

av låga buskar och ängsflora. Mellan högarna utgörs marken av kala kalkhällar där ruderatväxter fläckvis 

har börjat etablera sig.

Målbild

Ett öppet landskap bestående av en artrik mosaik med alvar, kalkgräsmark och kalkhällar med öar av 

buskage och snår där småfåglar trivs, bl.a. höksångare och hämpling. Buskagen kommer med tid att 

övergå till lövträd, vilket skapar ett öppet landskap av karaktären trädklädd betesmark. För ”golvet” i 

området är Natura 2000-naturtyperna 6110 Basiska berghällar och 6280 Alvar bra målbilder. Målarter 

för området är arter som gul och vit fetknopp, alvargräslök, backtimjan, bergskrabba, färgmåra, fjällgröe, 

såpört och stenkrassing. Bland insekter är svartfläckig blåvinge samt olika vildbin och humlor målarter.

Åtgärder

6. Skrapa ned lite material från upplagshögarna och sprid ut i tunna lager fläckvis för 

att främja etableringen av alvar. Se tabell 1  på sida 25 för metodik. 

7. Sprida ut hö från slåttern inom område 7 som för fröa av sig och sprida alvarväxter.

8. På sikt införa bete för att hålla landskapet öppet.



24

2017-12-07

33. Våtmark och fuktängar

Nuläge

En grund våtmark som tidvis torkar ut och övergår till fuktängar och alvarmark. Sly och buskar har börjat 

etableras på torrare områden. 

Målbild

En öppen våtmarksvegetation med vattenspeglar som periodvis torkar ut och blottlägger bara sankmar-

ker. På torrare områden dominerar fuktängar som sedan övergår till vass och starr. Våtmarken gynnar 

häckande och rastande vadarfåglar, t.ex. större strandpipare, mindre strandpipare och rödbena, som sö-

ker föda i de barlagda sankmarkerna. En målbild för fuktvegetationen är Natura 2000-naturtypen 6410 

Fuktängar, med arter som slankstarr, hirsstarr, ängsnycklar, majviva, krissla, blåtåtel, svinrot och klöverärt. 

Åtgärder

9. Avverka all uppväxande sly då det torkar ut marken och samt utgör en landnings-

plats för rovfåglar som prederar på ägg och fågelungar.
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34. Kransalgsjö med häcknings-öar

Nuläge

Området består av en större damm som formats av en fördjupning i berget. Dammen har branta sidor 

och en homogen karaktär. Man har genom tidigare åtgärder skapat olika miljöer genom att placera ma-

terial längs den östra stranden som en slänt, och forma en liten ö mitt i dammen. I söder vetter kalk-

stensbranten över vattnet och där har man borrat hål i berget som boplatser åt backsvalor. På grund av 

den djupgående brytningen har man arbetat igenom kalkstenen och exponerat en botten av alunskiffer, 

som ger vattnet en surare karaktär. 

Målbild

En kransalgsjö kantad av svagt sluttande stränder och grunda våtmarksmiljöer, samt grunda öar om-

ringade av vatten som utgör skyddade häckningsplatser för fåglar. En målbild för området är Natura 

2000-naturtypen 3140 Kransalgsjöar. Målarter för området är tärnor, bl.a. svarttärna, måsfåglar och an-

dra sjöfåglar, liksom vadare. Målarter i vattenvegetationen är olika kransalger och nate-arter. 

Åtgärder

10. Slänta av stränderna på norra och östra sidan av sjön för att skapa våtmarker. 

11. Slänta av den befintliga ön så att den periodvis kommer under vattenytan och där-

med håller undan sly.

12. Placera ut flytande öar som skapar fler häckningsmöjligheter.
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35. Alvar och hällmarker 

Nuläge

Området omfattar bottnen av kalkbrottet där man nyligen brutit sten, och består av relativt homogena, 

renskrapade kalkhällar. Ett allt större område frigörs allteftersom brytningen förflyttas österut. 

Målbild

En mosaik av alvar och blottade kalkhällar med en variationsrik flora, enstaka holmar med enbuskage 

och vattenpölar som torkar ut på sommaren. Vissa fläckar lämnas barskrapade, där karstsprickor med 

tiden kan bildas, samtidigt som några större stenblock placeras ut som på sikt koloniseras av lavar. Na-

tura 2000-naturtyperna 6110 Basiska berghällar och 6280 Alvar är målbilder för området. Målarter är 

de arter som karaktäriserar omgivande alvar. På hällmarker är det arter som gul och vit fetknopp, back-

timjan, bergskrabba, färgmåra, stenkrassing, fjällgröe och styv kalkmossa. I områden med något mer 

alvarjord är målarter alvarmalört, ölandssolvända, backtimjan, slåtterfibbla, fårsvingel, vildmorot, blå-

eld, spåtistel, getväppling och toppjungfrulin. I vätar och temporära småvatten är målarter alvargräslök, 

älväxing, slankstarr, hirsstarr, majviva och kärrknipprot. Bland insekter är lämpliga målarter för området 

svartfläckig blåvinge, sexfläckig bastardsvärmare, ängsnätfjäril, hedmätare, silversmygare och rosen-

vingad gräshoppa

Åtgärder

13. Direktplacering av avbaningsmassor i tunna lager som placeras fläckvis i varierande 

djup och höjd för att skapa olika mikroklimat, från fuktigt till torrt, från näringsfattigt 

till rikare. Se tabell 2 samt illustration för detaljerad metodik. 

14. Sprid ut hö som slagits från område 7 som får fröa av sig
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3Tabell 2. Metoder för att skapa Alvar-mosaik

Alvar % Alvar Underlig-
gande skikt

Toppskikt Metoder

Holmar med 
en-buskage

10% 30 – 50 cm 5 - 10 cm Lägg på ett tjockare lager underliggande jord 
toppat med upp till 10 cm toppskikt. Detta 
bildar en mer näringrik miljö där buskage kan 
etableras. Plantera eventuellt en och tok. 

Torrt alvar 30% 10 cm 2 cm Skapa ett torrt alvar genom att lägga på ett 
tjockare lager underliggande jord som dränerar 
och håller marken torr. Endast ett mycket tunt 
lager topp-jord placeras ut vilket håller marken 
näringsfattig.

Fuktigt alvar 30% 0 cm 5 cm Skapa ett fuktigt alvar genom att endast lägga 
ut topp-jord vilken har sämre dräneringsför-
måga.

Efemära 

vatten

10% 0 cm 0 cm Lämna fördjupningar i landskapet mellan alvar-
marken som skapar små gölar. I dessa placeras 
inga avbaningsmassor ut.

Kalkhällmark 20% 0 cm 0 cm Skapa en ojämn mark på stengolvet genom att 
bryta upp lösare kalkstenslager med gräv-
skopa och lämna stenblock utspridda. Fyll igen 
sprickor med finkornigt eller lerigt material för 
att skapa små vattensamlingar. I dessa place-
ras inga avbaningsmassor ut.
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36. Näringsfattig ekkrattskog

Nuläge

En äldre deponi av slaggmaterial uppblandat med grus som domineras av högväxande gräs med inslag 

av blommande örter.

Målbild

En gles ekskog som formas av det näringsfattiga och utsatta läget till en så kallat krattskog, med låg-

vuxna, knotiga träd. Målart i området är i huvudsak ek. På längre sikt kan vårtbjörk etablera sig. 

En alternativ målbild som övervägts för området är Natura 2000-naturtypen 6210 Kalkgräsmarker. Den-

na målbild valdes bort till förmån för ekkrattskog eftersom ekskog är ovanligt i landskapet och därigenom 

bidrar till en högre biologisk mångfald, liksom att den är mindre skötselkrävande än en kalkgräsmark.

Åtgärder

15. Plantera och sköta om ekar på deponin. Ekarna ska om möjligt vara av lokalt ur-

sprung. De ska planteras glest och nät sättas upp runt om som skydd mot bete. 
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37. Kalkgräsmark med ekholmar

Nuläge

En äldre deponi av slaggmaterial som länge var problematisk då lakvattnet skapade ett högt pH i avrin-

ningsområdet till Stensjön. Deponin har nu täckts med ca 10-20 cm avbaningsmassor från alvaret och 

uppvisar nu en rik alvarflora blandat med högväxta ruderatväxter.

Målbild

En kalkrik, öppen gräsmark med små holmar av ek. Deponin har sluttäckts genom påfarande av ett tät-

skikt, ett dräningeskikt, skyddsfyllning bestående av kalksten eller rena schaktmassor på ca: 1 meter 

samt överst ett lager med ca: 10-20 cm avbaningsmassor Då jordlagret som täcker deponin överlag är 

för djupt och näringsrikt för att upprätthålla en typisk alvarflora, vilken kräver kargare förhållanden, pas-

sar området istället som kalkrik ängsmark.  Målbilden är Natura 2000-naturtypen 6210 Kalkgräsmarker. 

Målarter är ängshavre, brudbröd, backsmultron, spåtistel, lundtrav, färgmåra, darrgräs, väddklint, jordtis-

tel, ljus solvända, gullusern och orkidéer som ängsnycklar, johannesnycklar och nattviol. Målet är också 

att skapa förutsättningar för ett rikt insektsliv med bl.a. sexfläckig bastardsvärmare, svartfläckig blåvinge 

och hedmätare.

Åtgärder

16. Så snart som möjligt införa hävd av gräsmarken, antingen genom att hägna in områ-

det för bete, eller genom att slå marken på sensommaren. 

17. På sikt plantera små grupper med ekar, som skapar ett öppet parklandskap med 

ekholmar. 
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38. Kalkbranter och klippvegetation

Nuläge

Brytningen av kalksten lämnar en lodrät brant om ca 8-9 m höjd som inringar hela området. På de äldre 

klippväggarna har mossor, lavar och kärlväxter börjat etablera sig, och inom vissa delar häckar fåglar. 

Man har borrat hål i väggen som vetter norrut där backsvalor nu häckar. De nyare branterna är fortfa-

rande renskrapade. 

Målbild

En uppbruten kalkstensbrant med sprickor där vatten tränger in och sakta vittrar sönder klippan. Ned-

anför branterna finns rasmarker med vittrat material. I de delar av branterna som ligger i skuggiga och 

fuktiga lägen förekommer mossor och lavar. I solbelysta lägen koloniseras branterna av kärlväxter. På 

klippavsatserna som vetter norrut häckar fåglar som backsvala och skogsduva. Invid bergväggen som 

vetter söderut har man placerat stenrösen såväl som finkornigare material som en ramp. Den fungerar 

både som vandringsväg för djur och växter från omgivande alvar, och samtidigt som övervintring åt rep-

tiler, amfibier och sandlevande insekter. En målbild för området är Natura 2000-naturtypen 8210 Kalk-

branter. Målarter i branterna är liten blåklocka, tulkört och murruta. I rasmarkerna nedanför branterna 

kommer så småningom arter som rönn, oxel och rosor att etableras.

Åtgärder

18. Slänta av rampen som vetter söderut till en svagt lutande sluttning om ca 1:5m. 

19. Samla upp och tippa övrigt material löst emot bergväggen för att skapa ytterligare 

en ramp.

20. Borra ytterligare backsvalehål i branten som vetter norrut.
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33.3 Landskapsbild och friluftsliv
Nuläge

Området runt Degerhamns kalkbrott används aktivt för friluftsliv, strövområden och fågelskådning. Runt 

Stensjön har man skapat en promenadslinga med information om Degerhamns kulturhistoria. Våtmar-

kerna och vattenmiljöerna i och runt kalkbrottet lockar stora mängder häckande och födosökande fåglar 

och uppskattas därför av fågelskådare. 

Målbild

Efterbehandlingen syftar till att skapa ett landskap som fogas samman som en naturlig del in i det Stora 

Alvaret, samtidigt som man värnar om kulturhistoriska värden. Brottet ska vara tillgängligt för allmänhe-

ten genom att förbinda nya stigar med existerande vandringsslingor. Friluftsintressen och fågelskådning 

ska värnas genom sittplatser och fågelgömslen. Informationsskyltar ska berätta om kalkbrottets historia 

samt de naturvärden och arter som skapats.

Åtgärder

21. En ny promenadslinga knyter samman stigen runt Stensjön ut till den senare delen 

av brotten i område 5, och vidare upp på rampen där man kan ta sig ut på Stora 

Alvaret. 

22. Fågelgömsle som blickar ut över våtmarken och sjön i område 3 och 4. 

23. Sittplatser vid toppen av rampen och vid den nya våtmarken längst österut i område 

5.

24. Informationsskyltar som beskriver kalkbrottets historia och natur.
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33.4 Långsiktig skötsel
Efterbehandlingsplanen har utformats på ett sätt som minimerar behovet av långsiktig skötsel. De flesta 

målbildsmiljöer tillåter naturen att utveckla senare successionsstadier med uppväxta lövträd. Samtidigt 

kommer en stor del av kalkbrottet återställas till Alvar – ett kulturlandskap som av karaktären präglas av 

bete. Utan betande djur kommer Alvaret på sikt att växa igen. Därför rekommenderas att betande djur 

introduceras i områden där vegetationen etablerats väl. Bete kan påbörjas omedelbart i område 1 och 7, 

för att sedan successivt införas i område 2 och 6 när Alvar respektive ekkrattskog har etablerats under ett 

antal år. Efter avslutad drift kan även område 5 betas

3.5 Uppföljning och inventering
I syfte att säkerställa att efterbehandlande åtgärder är effektiva och att naturtyper utvecklas mot Na-

tura 2000 - målbilder, rekommenderas att naturvärderinventeringar utförs löpande vart 5e år. Resulta-

tet av NVI-rapporterna avgör om metoderna för efterbehandling behöver justeras för att uppnå bästa 

resultat.

3.6 Grön kurs och handledning i fält
De åtgärder som föreslås i efterbehandlingsplanen kommer att implementeras kontinuerligt under 

tillståndsperioden för brytning av kalksten i Degerhamn. 

I syfte att optimera genomförandet av efterbehandlingsåtgräderna rekommenderas att maskinförare 

genomgår en Grön kurs eller motsvarande som bl.a. konkretiserar målbilder och lyfter vikten av korrekt 

hantering vid avbaning av jordmassor.

Vidare rekommenderar vi att ekologisk kunnig personal ska finnas på plats för att handleda praktiska 

moment under uppstartsfasen. Särskilt känslig är återställningen av alvar genom direktplacering av 

avbaningsmassor, som kräver ekologisk kunskap om de olika miljöerna som hittas på ett alvar och vilka 

typer av material som behövs för att återskapa dem.
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