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Svar på begäran om kompletteringar rörande naturvård och artskydd 
inkomna till Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, angående 
SMA Mineral AB:s ansökan om täktverksamhet inom fastigheten Klinte 
Klintebys 1:5.  
 

Målnummer: M 7034-18 

 

Naturcentrum AB har på uppdrag av SMA Mineral AB svarat på yttrande rörande naturvård 
och artskydd i samband med bolagets ansökan om täktverksamhet inom fastigheten Klinte 
Klintebys 1:5. Direkta frågor om naturvård, biologisk mångfald och artskydd samt åtgärder 
för att minimera verksamhets negativa påverkan har lyfts i tre av de inkomna yttrandena, 
nämligen aktbilagorna 17, 22 och 23.  

Inkomna synpunkter och frågor besvaras nedan i punktform uppdelade på respektive 
aktbilaga.  

 

Svar på aktbilaga 17. Gotlands Botaniska förening (GBF) 
1. Tillrinning till Stormyr 

GBF undrar vilka åtgärder bolaget kommer tillgripa om inflöde av vatten från Stormyrs 
tillrinningsområde sker genom täktväggen.  

Svar: Hänvisar till Bilaga B. om hydrogeologi kapitel 4.2, 4.3 och 4.7. 

 

2. Kompletterande utredning av alternativa transportvägar. 

Om bolaget har för avsikt att anlägga en ny alternativ transportväg mellan täkten och 
Klintehamn anser GBF att kompletterande inventeringar av naturvärden behöver göras 
utmed sträckningen.  

Svar: Bolaget avser att genomföra sådana inventeringar om det blir aktuellt att anlägga en 
ny transportväg, men i nuläget ser bolaget inget sådant behov.  
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3. Avsättandet av mark som kompensation på annat håll 

BGF frågar om bolaget i samband med ett tillstånd för stenbrytning vid Klintebys är villiga att 
avsätta eller avyttra mark för naturvårdsändamål vid sitt kalkbrott vid Stucks till staten.  

Svar: Hänvisar till Bilaga A rubrik 5.3.  

 

Svar på aktbilaga 22. För Klintetraktens Framtid 
Biologiska mångfald 

För Klintetraktens Framtid undrar på vilket sätt brytningen kan genomföras så att den 
biologiska mångfalden inte försämras? 

Svar: Se kapitel 10.3.3 och kapitel 11 i Miljökonsekvensbeskrivningen samt bilaga B 8.  

 

Svar på aktbilaga 23. Länsstyrelsen Gotlands län. 
9.2 Områden med höga naturvärden 

Länsstyrelsen efterfrågar en precisering av vilka skogsbestånd som bolaget avser att frivilligt 
undanta från skogsbruk med syfte att gynna skogslevande arter. Vidare undrar man hur 
närheten till brytområdet kan påverka naturvärdena i dessa skogsbestånd och om 
avbaningsmassor kommer läggas upp i dessa bestånd.  

Länsstyrelsen lyfter också frågan om bolaget ser möjligheter till att ytterligare naturområden 
undantas från brytning, då främst objekt 1 och 2 (beskrivna i bilaga B 4a). 

Svar: Bolaget avser att frivilligt undanta hela skogsbestånden i naturvärdesobjekt 18, 19, 21 
och 23, stora delar av bestånden i naturvärdesobjekt 14 och 15 samt våtmarkerna i 
naturvärdesobjekt 16, 20 och 22 (figur 1). Naturvärdesobjekt är beskrivna i bilaga B 4a. 
Dessa områden utgör tillsammans 22,8 hektar, vara av 13,7 hektar utgörs av skogsmark med 
naturvärden och 9,1 hektar utgörs av våtmark. Se vidare sidan 7 i bilaga B 8.  

Skogsbestånden i objekt 14 och 15 (beskrivna i bilaga B 4a) ligger nära eller i direkt 
anslutning till det planerade brytområdet. Bestånden utgörs av torra till friska kalkbarrskogar 
där såväl trädskiktet som markvegetationen är beroende av och utformas av ytvatten 
snarare än grundvatten. De lokala ytvattenförhållandena bedöms inte påverkas av närheten 
till stenbrottet och därmed inte heller deras naturvärden. Förändringar i lokal luftfuktighet, 
ljusinstrålning och utsatthet för vind kan förekomma när ett skogsbestånd blottas mot 
omgivningen som vid t.ex. intilliggande avverkningar. I dagsläget ligger både objekt 14 och 
15 redan exponerade mot kraftledningsgata i väster och hygge i norr.  
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Bolaget avser inte att undanta objekt 1 och 2 (beskrivna i bilaga B 4a) ur brytplanen. De 
avsättningar man planerar i den del av fastigheten som inte berörs av brytning bedöms vara 
tillräckliga och rimligt avvägda. 

 

Figur 1. Röd streckad linje markerar verksamhetsområdet. Grön streckad linje markerar 
brytområdet. Rödmarkerade polygoner markerar ytor som undantas från verksamhet inom 
verksamhetsområdet av naturvårdshänsyn. Inom dessa ytor genomförs inga avverkningar, 
schaktningsarbeten, upplagring av massor eller timmer. Inga tillfälliga eller permanenta 
byggnader uppförs inom dessa ytor. Inom en 25 meter bred zon från brytområdets gräns 
runt täkten anläggs transportvägar, vilka behövs för drift, samt skyddsvallar, skut eventuella 
stängsel mm att anläggas. 

 

9.3 Artskydd och efterbehandlingsplan 

Länsstyrelsen undrar om tidsplanen för brytning i förhållande till återskapandet av livsmiljö 
för specifika skyddade och starkt hotade arter men även återskapandet av vissa 
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naturmiljöer. Särskilt efterfrågas förutsättningarna för att bevara arterna svartfläckig 
blåvinge, sammetsbockrot och svartpälsbi.  

Svar: Se bilaga B 8 och kapitel 10.3.3.2 och kapitel 11 i Miljökonsekvensbeskrivningen.  

Som en särskild åtgärd för svartfläckig blåvinge har bolaget för avsikt att bryta ut partier med 
ytligt liggande kalk initialt i brytprocessen för att dessa ytor så snabbt som möjligt ska 
efterbehandlas till för arten lämpliga miljöer. Avsikten är att dessa ytor ska vara lämpliga för 
svartfläckig blåvinge innan ytor där arten sedan tidigare registrerats tas i anspråk. På detta 
sätt säkerställer man att svartfläckig blåvinge har till gång till ytor med lämpligt habitat.  

Svartpälsbi har sina enda kända fynd från fastigheten Klinte Klintebys 1:5 i de pågående 
täkterna Lilla Snögrinde och Klintebys. Kanter i pågående täkter där viss markstörning sker är 
en av artens viktigaste habitat. I och med den utökade täktverksamhet bedöms arealen 
lämpliga habitat öka omgående efter påbörjad stenbrytning.  

Sammetsbockrot har en stor population inom fastigheten Klinte Klintebys 1:5. Arten växer 
företrädesvis på sandig mark på platser med lätt markstörning, t.ex. utmed skogsbilvägar, 
stigar och kraftledningsgator. Bedömningen är att dess habitat kommer att öka i samband 
med att utökad stenbrytning påbörjas.  

 

9.4 Artskydd berguv 

Länsstyrelsen påpekar att berguven är fåtalig på Gotland och att störning som leder till att 
häckning misslyckas under flera på varandra följande år riskerar att påverka 
bevarandestatusen. Vidare önskar man att boplatsens lokalisering klarläggs.  

Svar: Se kapitel 10.3.3.2 i Miljökonsekvensbeskrivningen och bilaga B 8.  

Vid en riktad inventering under 2018 påträffades ett revir inom fastigheten Klinte Klintebys 
1:5. Någon boplats kunde inte återfinnas då. Boplats eftersöktes noggrant i såväl Lilla 
Snögrindetäkten som i Klintebytäkten utan resultat. Att identifiera exakt boplats för berguv 
är som regel svårt, särskilt om boet inte är i anslutning till tydliga klippstup eller brottkanter.  

Bolaget avser att anlägga lämpliga bohyllor för berguv enligt beskrivning i bilaga B 8.  

Vidare avser man att bedriva verksamhet (t.ex. lastfordonstrafik) under perioden januari till 
och med mars i anslutning till de brottkanter där man har för avsikt att bryta sten under 
kommande året. Syftet med denna åtgärden är att genom sin verksamhet hindra berguvarna 
från att etablera boplats i just de brottkanter där brytning planeras under året, allt för att 
undvika att berguvarnas häckning misslyckas på grund av stenbrytning. Åtgärden är att 
betrakta som fullt rimlig och uppfyllande de hänsynskrav som kan ställas. Målsättningen är 
att berguvarna ska välja häckningsplats i de delar av täkten där ingen brytverksamhet 
kommer ske under året.  
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9.5 Artskydd lundsångare 

Länsstyrelsen menar att det område där ett lundsångarrevir identifierades sommaren 2018 
(se bilaga B 4f) är det enda området med lämpligt habitat för arten inom fastigheten Klinte 
Klintebys 1:5 och det skogliga avsättningar bolaget avser att göra inom de delar av 
fastigheten som inte kommer brytas därför är verkningslösa. Länsstyrelsen efterfrågar därför 
att bolaget bör utreda andra försiktighetsåtgärder för att undvika påverkan på lundsångaren, 
t.ex. att naturvärdesobjekt 1 (beskrivet i bilaga B 4a) undantas från kalkbrytning.  

Vidare anser Länsstyrelsen att arten bör eftersökas under 2019 för att ytterligare klargöra 
artens förekomst i området.  

Svar: Lundsångare är en tropikflyttare vars svenska population varierar kraftigt mellan åren. 
En orsak till den stora variationen i antal sjungande hannar bedöms vara vind- och 
väderförhållanden i samband med vårflyttningen (ArtDatabanken, SLU, Artfaktablad – 
lundsångare 2010). Vid gynnsamma betingelser kommer ett större antal lundsångare till 
Sverige jämfört med år med sämre betingelser. Artens årliga förekomst är därför mer styrd 
av storskaliga väderlekslägen än lokala habitatförutsättning. Arten har relativt begränsade 
habitatkrav och tycks häcka i en rad olika biotoper, t.ex. högstammig lövskog, produktiv 
granskog, parkmiljöer, trädgårdar och lummiga alléer. Denna typ av miljöer förekommer 
delvis inom andra delar av fastigheten men också strax utanför denna, t.ex. längs med 
Stormyrs nordvästra sida, utmed klintkanten nordväst om fastigheten, väster om väg 141 
och i anslutning till Klinte samhälle.  

Bolaget avser inte att undanta naturvärdesobjekt 1 (beskrivet i bilaga B 4a) från kalkbrytning. 
De knappt 20 hektar skogsmark med påtagliga eller höga naturvärden som frivilligt avsätts 
inom den del av fastigheten som inte kommer att brytas bedöms som en relevant åtgärd för 
att säkra möjliga häckningsplatser inom fastigheten för lundsångare i framtiden.  

På grund av de kraftiga mellanårsvariationerna i lundsångarens populationstäthet bedöms 
uppföljande inventeringar av arten inom fastigheten inte vara meningsfulla. Inventeringen 
från sommaren 2018 visade att arten, åtminstone tillfälligt, hävdar revir i trakten runt 
fastigheten Klinte Klintebys 1:5. Ytterligare inventeringar skulle knappast förändra denna 
slutsats. Skulle revir identifieras också sommaren 2019 skulle det endast bekräfta att arten 
tillfälligt häckar i eller i anslutning till fastigheten. Skulle å andra sidan inget revir identifieras 
2019 skulle slutsatsen ändå förbli att arten tillfälligt häckar i trakten.  

 

9.6 Beskrivning av ytvattenflöden i nordöstra delen av fastigheten 

Länsstyrelsen menar att en bäckdal inom fastigheten Klinte Hunninge 1:4 direkt nordost om 
fastigheten Klinte Klintebys 1:5 kan komma att påverkas på grund av förändrat 
ytvattentillflöde på grund av stenbrytningen. Länsstyrelsen önskar att denna påverkansrisk 
utreds.  
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Svar: I samråd med geohydrologen Charlie A Geokonslult AB bedöms att det aktuella bäcken 
får merparten av sitt ytvattentillflöde från det planerade brytområdet inom fastigheten 
Klinte Klintebys 1:5. Denna del av ytvattenflödet kommer inte att tillföras bäckdalen i 
framtiden till följd av stenbrytningen. Vid stenbrytningen kommer bolaget lämna en 25 
meter bred obruten zon mot fastighetsgränsen. Ytvattenflöden från denna zon kommer 
även fortsättningsvis rinna mot bäcken på Hunninge-sidan.  

Ytvattenflödet mot den aktuella bäcken och dalgången sker rimligen under perioden 
oktober/november till februari/mars då nederbördsmängderna är som störst och 
avdunstningen samt växttäcket förmåga att ta upp vatten är som minst. Under perioden maj 
till augusti/september bedöms ytvattentillförseln till bäckdalen vara mycket liten. Sannolikt 
är bäcken uttorkad sommartid.  

Man kan anta att den minskade ytvattentillförseln leder till att bäckens vattenflöde blir 
mindre och att markerna i dalgången blir torrare under vintertid på grund av stenbrytningen. 
Sommartid, då ytvattentillflödet redan i nuläget bedöms vara relativt litet, bör inte någon 
större förändring ske till följd av stenbrytningen.  

Huruvida det minskat ytvattentillflöde vintertid riskerar att påverka naturmiljön i bäckdalen 
och omgivande skogsbestånd är svårt att bedöma. Marker med god vattenhållande förmåga, 
så som kärr eller fuktängar, kan antas torka ut tidigare under vegetationssäsongen till följd 
av minskad ytvattentillförsel vintertid. I delar av bäckdalen där marker har sämre 
vattenhållande förmåga bedöms den minskade ytvattentillförseln vintertid ha mindre 
betydelse för det lokala växtsamhället. Dessa marker är i nuläget sannolikt torra redan i 
början av vegetationssäsongen och därför inte lika beroende av ytvattentillflödet vintertid. 

Vilken effekt dessa antagna förändringar i naturmiljön har för bäckdalens naturvärde är 
alltså svårt att bedöma. Den aktuella bäckdalen ligger inom ett drygt 37 hektar stort 
skogsområde som Skogsstyrelsen registrerat som lokal med naturvärde (Ärendebeteckning: 
N 847-2002). Själva bäckdalen har i inte registrerats som naturvärdesobjekt i den översiktliga 
naturvärdesinventeringen som gjordes i trakten 2015 men däremot har ett naturvärdes 
objekt identifierats strax sydost om den av Länsstyrelsen markerade bäcken (bilaga B 4b). 
Vid Naturcentrums olika naturvärdesinventeringar inom Klinte Klintebys 1:5 har 26 fynd av 
rödlistade arter registrerats i anslutning till den aktuella bäckdalen. Av dessa utgör de 
vanliga arterna loppstarr, ängsstarr, backtimjan, jordtistel och ljus solvända 24 av fynden och 
endast ett fynd vardera har gjorts av sammetsbockrot och gotlandssnok. 

Bäckdalen gränsar i dagsläget i västersydväst mot ett större hygge på fastigheten Klinte 
Klintebys 1:5. Hygget innebär att effekterna av uttorkning till följd av ökad solexponering och 
ökad utsatthet för vind i bäckskogsbeståndet redan infallit. Skillnaden mellan nuläget och 
med ett framtida stenbrott i avseende på luftfuktighet, solexponering och utsatthet för vind 
bedöms därför som små.  
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9.7 Stormyr 

Svar: Hänvisar till Bilaga B om hydrogeologi kapitel 4.7. 
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