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2Inledning
Cementa AB planerar för fortsatt kalkstensbrytning vid befintlig täkt på File hajdar. I samband med 

ansökan om utökat täkttillstånd har en enkel efterbehandlingsplan tagits fram. Här redogörs övergri-

pande för bolagets ambition med en framtida efterbehandling inriktad mot biologisk mångfald. 

Cementa har för avsikt att även fortsatt bedriva kalkstensbrytning på File hajdar. Hur länge beror på 

samhällets efterfrågan av cement och hur man i framtiden värderar de motstående intressen som finns 

på platsen. Då efterbehandlingen ligger långt fram i tiden har efterbehandlingsplanen utformats utan 

kartor och detaljer. I detta dokument sätts ramarna för efterbehandlingen genom att redogöra för den 

huvudsakliga inriktningen, målbilder och ambition. I ett framtida skede kommer en mer detaljerad plan 

att tas fram.
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2Inriktning
Bolagets avsikt är att när täkten på File hajdar avslutas skapa så bra förutsättningar som möjligt för 

biologisk mångfald. 

Heidelberg Cement Group, i vilken Cementa AB ingår, arbetar proaktivt för att främja biologisk mång-

fald i och omkring koncernens täkter. Som första byggmaterialföretag i världen har Heidelberg Cement 

Group utarbetat riktlinjer för biologisk efterbehandling med specifika mångfaldsindikatorer (Heidelberg 

Cement, 2010). Kortfattat beskriver riktlinjerna standarder för hur Heidelberg Cement ska arbeta med 

efterbehandling i ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv med fokus på bevarande av bio-

logisk mångfald. Detta kommer vara styrande för efterbehandlingen på File hajdar där just biologisk 

mångfald kommer att stå i centrum. 

Det finns många exempel på avslutade kalkstenstäkter som utvecklat höga naturvärden på egen hand. 

För en så stor täkt som den på File hajdar kommer det dock att behöva göras åtgärder för att förbättra 

förutsättningarna och påskynda utvecklingen av naturvärden. 

Det kan dels innebära att återskapa naturmiljöer som gått förlorade när mark tagits i anspråk för 

täkten, dels att skapa andra naturmiljöer som det råder brist på i landskapet och som därför bidrar till 

biologisk mångfald.

Inriktning

Den övergripande ambitionen med efterbehandling av File hajdar är att skapa så bra förutsättningar som 

möjligt för biologisk mångfald.

Biologisk mångfald 

I naturen förekommer ett myller av organismer. De hör till olika arter och varje individ bär med sig en unik 

kombination av gener. Olika arter har olika krav och lever därmed i olika livsmiljöer. Denna variation av 

gener, arter och livsmiljöer brukar kallas biologisk mångfald.

I konventionen för biologisk mångfald definieras biologisk mångfald som ”variationsrikedomen bland 

levande organismer i alla miljöer(inklusive landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem) samt de 

ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår; detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av 

ekosystem”
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2Flexibilitet
Det är viktigt att planen har en stor tillämpbarhet och flexibilitet så att framtida kunskap om biologisk 

mångfald och framtida erfarenhet av naturvård och efterbehandling kan appliceras när det väl är dags 

att avsluta täkten på File hajdar och påbörja efterbehandlingen. Kunskapen om biologisk mångfald ut-

vecklas ständigt och det innebär att naturvårdsarbetet förändras. Med växande kunskap värderas och 

prioriteras idag enskilda aspekter (arter, naturtyper, strukturer, skötselregimer osv.) annorlunda än för 

10 eller 30 år sedan. Det är idag inte möjligt att förutspå vilka aspekter som värderas högst och därmed 

bör prioriteras vid den tidpunkt då det är dags för efterbehandling av täkten på File hajdar. Genom att 

hålla efterbehandlingsplanen fri från detaljer behåller man möjligheten att i framtiden anpassa den 

efter det kunskapsläge och de prioriteringar som då råder. 

En annan aspekt av att man inte vet hur länge täktverksamheten på File hajdar kommer att pågå är att 

man inte vet hur täkten kommer att se ut när det är dags för avslut. Vid efterbehandlingen är det viktigt 

att ta hänsyn till de förutsättningar som finns i täkten, t.ex. storlek, form, djup och vattentillgång. Därför 

redovisas ingen karta eller skisser över hur den avslutade och efterbehandlade täkten kommer att se ut. 

Detta hålls öppet tills det börjar bli dags för efterbehandling.
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2Målbilder
Naturmiljön på File hajdar utgörs idag av välutvecklade naturtyper med en lång kontinuitet, förekomst 

av ett stort antal sällsynta och hotade rödlistade arter och överlag högt naturvärde. En del av de as-

pekter som bidrar till naturvärdet kommer inte att kunna nyskapas. Exempel på sådana aspekter är den 

långa kontinuiteten och hotspots för mykorrhiza-bildande svampar. Andra aspekter kan nyskapas och 

det är dessa efterbehandlingen kommer att fokuseras på.

Målbilder för efterbehandlingen finns i närområdet. Ett mycket bra exempel är det s.k. Gamla brottet på 

File hajdar. Det är ett mindre provbrott som togs upp på 1940-talet. Sedan lämnades det för fri utveck-

ling och har med tiden utvecklat ett högt naturvärde. Detsamma gäller kalkstenstäkten på Furilden 

som avslutades och lämnades för fri utveckling under 1970-tal. 

Andra målbilder är de naturmiljöer som naturligt finns på File hajdar och i närområdet. Ett antal Natura 

2000-naturtyper kan fungera som målbilder. Ytterligare en målbild är de blomrika vägkanter som Got-

land är känt för. Dessa drivor av blommande örter är en viktig pollen- och nektarkälla för en mångfald 

olika insekter. 
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2Natura 2000-naturtyper

Följande Natura 2000-naturtyper kan fungera som målbilder vid efterbehandling av täkten på File 

hajdar:

 • 3140 Kransalgssjöar Naturtypen omfattar bland annat kalkrika sjöar med relativt nä-

ringsfattigt och klart vatten och en vegetation som domineras av kransalger (Chara, 

Nitella). Kransalgerna i denna naturtyp har normalt kalkutfällningar och bildar en 

tät matta som täcker delar av botten och vattenstranden. Förutom kransalger kan 

vegetationen domineras av kalkkrävande vattenmossor (Scorpidium). 

 • 6110 Basiska berghällar Naturtypen utgörs av kalkhaltiga berghällar med torktålig 

vegetation dominerad av fetbladsväxter, gräs och ettåriga örter samt kuddbildande 

mossor och lavar. Den dåliga dräneringen gör att naturtypen ibland står under vatten. 

Vegetationen är anpassad att klara både att periodvis stå under vatten och att klara 

långa perioder med torka. I jordfyllda, smala sprickor kan gräs och örter få fäste och 

bilda upphöjda strängar med vegetation.

 • 6280 Alvar Naturtyp med särpräglad flora och fauna på kalkhällar med eller utan ett 

tunt jordtäcke. Särskilt artrika miljöer utvecklas vid en småskalig blandning av små 

hällytor, grusig vittringsjord och jordfyllda sprickor i berget. I naturtypen ingår även 

mer eller  mindre tillfälliga vattensamlingar, s.k. vätar. På svagdränerad mark utveck-

las ofta en polygonstruktur pga. uppfrysningsrörelser i vittringsgruset. 

 • 7210 Agkärr Naturtypen utgörs av blöt eller fuktig mark med förekomst av ag, 

 • 8210 Kalkbranter Naturtypen utgörs av kalksten eller kalkrika klippor med vegetation 

i sprickor och på hällar. Olika växtsamhällen uppträder beroende på solexpone-

ring, bergets vittring och geografiskt läge. På kalkklippor som är lättvittrade skapas 

ständigt nya ytor där konkurrenssvaga arter kan kolonisera. I solbelyst läge förekom-

mer olika kärlväxter. I skuggigt eller fuktigt läge förekommer mossor och lavar. På 

klippväggarna kan det även finnas klipphyllor där fåglar kan häcka. 

1 Kalkbrant där den lättvittrade klippan erbjuder växtplats för olika örter i solbelyst läge.
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2 Naturtypen Basisk berghäll med vittringsgrus och de karaktäristiska kuddarna av olika mossor samt vit fetknopp. Bilden är från 
Fårö..

3 Naturtypen Alvar med gles vegetation på vittringsgrus. Bilden är från Bläse.
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2Gamla brottet

Gamla brottet är ett provbrott som togs upp under 1940-talet. Sedan lämnades det för fri utveckling. 

Väggarna är sprängda så att de har en naturlig struktur med sprickor och hyllor som kan fungera som 

boplatser för fåglar och fladdermöss. Nedanför klipporna finns en rasbrant med ganska mycket örtve-

getation och en del yngre tall. 

Golvet utgörs av bar häll. I brottet finns ett par småvatten med kransalger och reproduktion av mindre 

vattensalamander och vanlig padda. Här finns också ett permanent vatten, ca 0,5 m djupt och en mer 

tillfällig vattensamling/vät. 

Klippväggar, rasbranter och vatten bidrar med för området sällsynta småbiotoper. En rad rödlistade ar-

ter och andra naturvårdsarter har etablerat sig på platsen efter avslutad täktverksamhet, bl.a. backtim-

jan NT, bergjohannesört NT, kornrullmossa NT, ljus solvända NT, månlåsbräken NT, nipsippa NT, dvärgviol, 

sandviol, purpurknipprot, skrynklig gelélav VU, ränngaffelmossa, alvar-pottia, alvar-rosettmossa och 

styv kalkmossa. 

4 En permanent vattensamling med reproduktion av mindre vattensalamander och vanlig padda i Gamla brottet.
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5 Väggarna i Gamla brottet är sprängda så att de har en naturlig struktur med sprickor och hyllor. Nedanför klipporna finns en 
rasbrant. 
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2Furilden

På Furilden bedrevs kalkstensindustri fram till 1970-talet. Efter det lämnades platsen för fri utveckling. 

Det är ett ganska stort område. Väggarna är sprängda så att de har en naturlig struktur med sprickor 

och hyllor som kan fungera som boplatser för fåglar och fladdermöss och växtplats för olika örter. Ned-

anför klipporna finns en rasbrant med gles örtvegetation. 

Golvet utgörs av kalkgrus i olika fraktioner. Det är mestadels grovt grus med gles örtvegetation. Här 

finns även vätar i svackor med dålig dränering. En del vätar är grunda och tillfälliga medan andra små-

vatten är mer permanenta med våtmarksvegetation. I området finns även dammar med vattenvegeta-

tion och fisk. 

En rad rödlistade arter och andra naturvårdsarter har etablerat sig på platsen efter avslutad täktverk-

samhet bl.a. backtimjan NT, kornrullmossa NT, trubbklockmossa NT, stjärtmossa NT och styv kalkmossa. 

De stora öppna områdena med mycket gles vegetation, men ändå med tillgång till blommor, attraherar 

arter som mindre blåvinge NT och grönfläckig vitfjäril VU. Furilden är en av få lokaler i landet där grön-

fläckig vitfjäril reproducerar sig. Arten har observerats på File hajdar men där finns ännu inget som tyder 

på reproduktion.

6 Kalkgrus i olika fraktioner och mycket gles vegetation är en miljö som attraherar bland annat mindre blåvinge och grönfläckig 
vitfjäril

7 I den nedlagda täkten på Furilden finns flera olika dammar och vattensamlingar. 
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8 Klippväggarna i den nedlagda täkten på Furilden är lättvittrade och strukturrika och kan liknas vid Natura 2000-naturtypen 
Kalkbranter.
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2File hajdar

Även de naturmiljöer som finns på File hajdar och i närområdet kan fungera som målbilder. Det är bland 

annat Natura 2000-naturtyper som Basiska berghällar och Alvar som kan vara lämpliga målbilder. Al-

varets stora öppna områden med gles vegetation och många lågväxta blommande örter som attrahe-

rar många olika fjärilar är miljöer som kan nyskapas. Men även vätarna som bildas i svackor med dålig 

dränering kan vara viktiga miljöer som ger en zonerad vegetation med bland annat olika mossor. 

Andra strukturer på File hajdar som är viktiga för den biologiska mångfalden är småskaligheten där 

buskar och trädridåer skapar varma, vindskyddade gläntor. Det är en aspekt som kan vara viktig att 

planera för vid efterbehandlingen. Död ved kan placeras ut i solbelysta lägen för att attrahera insekter 

och andra småkryp. 

9 En alvarmiljö med buskar och trädridåer erbjuder varma och vindskyddade gläntor där många olika fjärilar trivs. Denna struktur 
kan vara en målbild vid efterbehandlingen.

10 Död ved i solbelyst läge och stor blomrikedom är två kvaliteter som går att skapa vid efterbehandlingen.
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2Vattenmiljöer

Vattenmiljöer är en bristvara på File hajdar. Alla olika vattenmiljöer – från tillfälliga vätar till mer perma-

nenta småvatten och dammar – bidrar till biologisk mångfald genom att nästan alla djur är beroende 

av vatten att dricka. Vattenmiljöerna nyttjas även som reproduktionslokaler för bland annat groddjur 

och trollsländor. 

11 Ett gammalt kalkbrott vid Bläse som idag utgör en sjö med klippstränder.
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12 I den efterbehandlade täkten på File hajdar kommer det troligen även att finnas en större djup damm. Bilden är från en före 
detta täkt vid Valleviken. 

13 Slättflis provbrott och en damm på Furilden. Den här typen av småvatten fungerar som reproduktionplatser för bland annat 
groddjur och trollsländor. 

14 Grunda vätar på den avbanade marken invid täkten på File hajdar. I dessa vätar har en våtmarksvegetation etablerats och en 
zonering kan skönjas.
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15 Vattenmiljö med en spännande strandzon.
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2Gotlands blomrika vägkanter

De blomrika vägkanterna har länge varit ett av Gotlands signum. Dessa drivor av blommande örter av 

olika slag är en mycket viktig födoresurs för många insekter. Att det är en sådan mångfald olika örter 

är viktigt då det förlänger den period då det finns nektar och pollen att tillgå för de arter som inte är 

artspecifika. En del örter har en kort blomningstid och andra blommar under en längre period. Blåeld, 

gulreseda och väddklint är några örter som bidrar med mycket pollen och nektar under en relativt lång 

blomningstid. Det finns även insekter som bara lever på en speciell växtart och ju fler olika örter det 

finns desto fler olika nischer finns det för dessa insekter. Några anledningar till den stora blomprakten 

är den kalkrika jordmånen, det gynnsamma klimatet, att vägarna i första hand har placerats på väldrä-

nerad, torr mark och skötselmetoder som gynnat blomningen. 

Med ändrad markanvändning och skötselmetoder har blomprakten längs vägkanterna minskat i 

omfattning, även om den fortfarande är stor jämfört med resten av landet. Dessa miljöer går dock att 

skapa på andra platser, t.ex. i en före detta täkt. 
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16 Nipsippa är en art som Cementa värnar extra mycket om.

Arter
Vilka arter som kommer att etablera sig i den efterbehandlade täkten beror på vilka naturmiljöer som 

skapas och dess kvalitet. Det kommer att finnas livsmiljöer för en del av de arter som idag förekommer 

på File hajdar.

En art som det kommer att skapas växtplatser för är nipsippa. Då en stor del av Europas bestånd av 

nipsippa finns just på Cementas fastighet är det en art som bolaget valt att ta ett stort ansvar för. Före-

taget bedriver omfattande studier för att förstå artens ekologi och hitta metoder för förökning, förflytt-

ning och åtgärder för att förbättra artens livsmiljö. Denna kunskap kommer att kunna appliceras för att 

skapa växtplatser för arten i den efterbehandlade täkten. 

Andra rödlistade arter eller på annat sätt naturvårdsintressanta arter som förekommer på File hajdar 

idag och som kommer att skapas utrymme för i den efterbehandlade täkten är  kalknarv VU, småtörel 
VU, mjukdån NT, ljus solvända NT, bergjohannesört NT, slåtterfibbla VU, källnate VU, backtimjan NT, murruta, 

svartbräken, alvargräslök, fältsippa, grusbräcka, getväppling, stenkrassing, bergskrabba, liten blåklocka, 

spåtistel, blåsippa, vit fetknopp, sumpgentiana, sankt pers nycklar, blåeld, gulreseda, väddklint, trubb-

klockmossa NT, kornrullmossa NT, ränngaffelmossa, styv kalkmossa, sånglärka NT, gulsparv VU, vanlig 

padda, mindre vattensalamander, apollofjäril NT, svartfläckig blåvinge NT, mindre blåvinge NT, silversmy-

gare NT, hedmätare NT, stortapetserarbi NT och pudrad kärrtrollslända. 

För en del arter kan det bli aktuellt att hjälpa dem in i täkten, genom sådd, plantering eller flytt. Detta 

för att påskynda etablering och överbrygga den barriär som täktens väggar innebär för en del arter.
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2Förutsättningar
Vid efterbehandlingen är det viktigt att ta hänsyn till de förutsättningar som finns i täkten. Detta för 

att inte i onödan arbeta mot naturens krafter. Idag vet vi inte hur länge kalkstensbrytning på File hajdar 

kommer att pågå. Därmed vet vi inte heller hur stor täkten är när det är dags för avslut, vilken form, 

vilket djup eller hur vattentillgången ser ut. 

Befintlig täkt omfattar ca 78 ha. Utökningen omfattar ca 54 ha. I ansökan för den närmaste perioden 

planeras för att bryta ytterligare en pall på djupet, ner till 5-7 m över havsnivå. Med dagens beräkningar 

så kommer täkten efter avslut att vattenfyllas till en nivå som ligger ca 30 m över havsnivå. Lite bero-

ende på hur man hanterar transportvägen som ligger relativt lågt i terrängen.

Med den plan som finns idag kommer den avslutade täkten till största delen utgöras av en djup sjö med 

branta klippstränder. Efterbehandlingen kommer således att fokusera på att göra dessa klippbranter så 

attraktiva som möjligt för biologisk mångfald samt att restaurera miljöer ovanför täktens kant på mark 

som använts för verksamheten men där kalkbrytning ej skett. 
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2Ambition
Bolagets ambition med efterbehandling av täkten på File hajdar är att skapa så bra förutsättningar som 

möjligt för biologisk mångfald.

Det finns många exempel på avslutade kalkstenstäkter som utvecklat höga naturvärden på egen hand. 

För en så stor täkt som den på File hajdar kommer det dock att behöva göras åtgärder för att förbättra 

förutsättningarna och påskynda utvecklingen av naturvärden. Det kan innebära dels att återskapa na-

turmiljöer som gått förlorade när mark tagits i anspråk för täkten och dels att skapa andra naturmiljöer 

som det råder brist på i landskapet och som därigenom bidrar till biologisk mångfald.

Ambitionen är att täktens väggar ska vara lika strukturrika som dem i Gamla brottet eller på Furilden. 

Här ska finnas hyllor och håligheter som lockar till sig fåglar och fladdermöss. Det ska också kunna 

växa konkurrenssvaga örter och sällsynta mossor på klippväggarna.

I täkten och dess närhet kommer det att tillskapas olika vattenmiljöer. Med den plan som finns idag 

kommer den avslutade täkten till största delen utgöras av en djup sjö. I anslutning till denna kommer 

strandzonerna formas på ett sätt som gynnar biologisk mångfald. Det kommer även att skapas mindre 

småvatten, både permanenta sådana som kan fungera som reproduktionsplats för groddjur och troll-

sländor, och mer tillfälliga vätar med zonerad vegetation.

Åtgärder kommer göras för att på torra ytor skynda på utvecklingen mot en gles alvarvegetation med 

lågväxta örter och basiska berghällar med en artsammansättning som är karaktäristisk för denna 

naturtyp. Död ved kommer att placeras ut för att locka insekter. Till en början kommer den döda veden 

även vara viktiga strukturer som bryter av mot den helt öppna miljön, platser där fåglar kan sitta och 

spana.

Nipsippa kommer att planteras in på väl valda platser.

Det kommer även att skapas områden med stor blomrikedom där drivor av blåeld, gulreseda och vädd-

klint kan fungera som en pollen- och nektarkälla för omgivningens rika insektsliv.

Planen lämnar öppet även för andra åtgärder så länge det är förenligt med syftet att öka den biologisk 

mångfalden. 
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2Utmaningar och kunskapsuppbyggnad
Cementas ambition är inte bara att skapa förutsättningar för biologisk mångfald. Ambitionen är att 

skapa så bra förutsättningar som möjligt för biologisk mångfald. Den stora utmaningen är att nå ett 

resultat som på ett betydande sätt bidrar till biologisk mångfald. 

Några av utmaningarna i arbetet med efterbehandlingen är:

 • att planera efterbehandlingen så att täktens förutsättningar nyttjas på bästa sätt 

 • att utföra efterbehandlingen så att de mål man sätter upp i form av naturtyper, na-

turvärdesstrukturer och artförekomster uppnås

 • att det efterbehandlade området på sikt behåller de tillskapade värdena eller att 

dessa utvecklas till något ännu bättre

Den pågående efterbehandlingen av Västra brottet är ett gyllene tillfälle för kunskapsuppbyggnad. 

Efterbehandlingen av Västra brottet går nu in i en fas då det är ytskiktet, alltså själva naturmiljön, som 

ska tillskapas. En mindre del av Västra brottet används idag för att testa olika efterbehandlingsåtgär-

der och utvärdera resultatet av dem. I denna del kan fältförsök utföras för att se hur utfallet av en viss 

åtgärd blir. Detta område kommer även framöver att användas för fältförsök med ambitionen att bygga 

upp kunskap kring hur man praktiskt går tillväga för att nyskapa naturmiljöer som kan vara aktuella vid 

efterbehandling av File hajdar, både initiala åtgärder och efterföljande förbättringsåtgärder för att den 

färdiga naturmiljön verkligen ska hysa den biologiska mångfald som målbilden anger. 

Att den övergripande ambitionen och inriktningen med efterbehandlingen har formulerats i och med 

denna plan är en förutsättning för att effektivt kunna arbeta vidare med kunskapsuppbyggnad kring de 

målbilder som idag är aktuella. Under resans gång kan ytterligare målbilder bli aktuella och då kom-

mer det finnas utrymme för kunskapsuppbyggnad även kring dessa. Även om efterbehandlingen av 

File hajdar inte är aktuellt att påbörja än och det kan dröja långt in i framtiden innan det blir aktuellt så 

har arbetet med kunskapsuppbyggnad och planering påbörjats och det arbetet kommer att fortgå och 

intensifieras parallellt med pågående täktverksamhet. 
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