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Påverkan på naturvärdesobjekt 
Med anledning av Länsstyrelsens yttrande har SMA justerat gränsen för planerat brytområde med 

syfte att helt undanta naturvärdesobjekt 14 (figur 1). Naturvärdesobjekt 14 är, tillsammans med 

objekt 22, de enda objekt inom fastigheten Klintebys 1:5 som har naturvärdesklass 1 – högsta 

naturvärde. Området är också klassat som Natura 2000-naturtyp västlig taiga (9010). För att helt 

undvika påverkan på naturvärdesobjekt 14 har även korridoren för transportväg runt brottet 

smalnats av från 25 meter till endast 6 meter utmed det aktuella områdets norra kant. Detta innebär 

att varken stenbrottet eller dess följdverksamheter (transportvägar, vallar, ev. tätskikt och 

upplagsplatser) kommer beröra naturvärdesobjekt 14.  

 

Figur 1. Naturvärdesobjekt och justerad gräns för brytområdet och gräns för följdverksamheter (transportväg, vallar, ev. 

tätskikt och upplagsplatser).  

Den justerade gränsen för stenbrytning med tillhörande följdverksamheter innebär också att en 

större del av naturvärdesobjekt 2 ej påverkas av verksamheten.  



 

 

 

Naturvärdesobjekt 10, 11, 13, 15, 24 och 25 kommer dock att påverkas i något större utsträckning än 

vad som visades i det ursprungliga förslaget, främst genom att transportvägar, vallar, ev. tätskikt och 

upplagsplatser kommer att anläggas i en zon runt brottet. Inget av dessa objekt har naturvärdesklass 

1 – mycket högt naturvärde.  

 

Påverkan på särskilt skyddsvärda arter till följd av justerad brytgräns 
I och med att brytgränsen och gränsen för områden avsedda för följdverksamheter har justerats har 

den bedömda graden av påverkan för särskilt skyddsvärda arter (rödlistade arter och arter som 

skyddas enligt artskyddsförordningen) förändrats något jämfört med vad som beskrivits i den 

ursprungliga MKB:n. Vissa arter påverkas mer på grund av att flera noterade förekomster nu ligger 

inom det område som berörs av stenbrytningen och dess följdverksamheter, medan andra kommer 

att påverkas mindre. För det stora flertalet särskilt skyddsvärda arter innebär den förändrade 

gränsdragningen dock ingen skillnad i grad av påverkan (figur 2).  

Den tidigare inlämnade sammanställningen av påverkan på samtliga påträffade särskilt skyddsvärda 

arter, bilaga 4d, har uppdaterats utifrån den justerade gränserna för stenbrytning och 

följdverksamheter och benämns nu bilaga C.3.   

 

 

Figur 2. Karta med förekomster av rödlistade arter och underarter i och i direkt anslutning till fastigheten Klinte Klintebys 
1:5. Förekomster av de på Gotland allmänna men rödlistade arterna backtimjan, ljus solvända, jordtistel och loppstarr är 
exkluderade på kartan. 



 

 

 

Tabell 1: Sammanställning av rödlistade arter som på grund av de justerade gränserna får en påtagligt förändrad andel av 
sina förekomster inom brytområdet och område för följdverksamheter jämfört med vad som uppgavs i den ursprungliga 
MKB:n.  

Art 
Totalt antal 

förekomster   

Antal förekomster som 

påverkas med de 

justerade gränserna  

Antal förekomster som 

uppgavs påverkas i ursprunglig 

MKB 

Svartfläckig blåvinge*  8 7 5 

Dårgräsfjäril*  36 14 5 

Sexfläckig bastardsvärmare 2 2 1 

Gotlandssnok* 3 2 1 

Sammetsbockrot 39 22 16 

Toppjungfrulin 2 1 0 

Backklöver 1 1 0 

Ängsstarr 20 5 1 

Cortinarius barbaricus 2 1 0 

Cortinarius dionysae 9 5 2 

Mjölmuseron 1 0 1 

Gul lammticka 2 0 1 

* markerar arter som förutom att vara rödlistade även är skyddade enligt Artskyddsförordningen.  

De rödlistade arter där de justerade gränserna medför att en högre andel av de noterade 

förekomsterna hamnar inom området för stenbrytning och dess följdverksamheter är svartfläckig 

blåvinge, dårgräsfjäril, sammetsbockrot, sexfläckig bastardsvärmare, gotlandssnok, toppjungfrulin, 

backklöver och ängsstarr samt ett par arter spindelskivlingar (tabell 1). För de tre förstnämnda 

arterna har separata texter författats (se rubriker nedan). Förändrad påverkan på de övriga arterna 

beskrivs nedan.  

För den rödlistade arten ängsstarr innebär de justerade gränserna att fyra ytterligare förekomster nu 

hamnar inom det område som påverkas av stenbrytningen. Sammanlagt återfinns då 5 av 20 

noterade förekomster inom området för stenbrytning och dess följdverksamheter. Ängsstarr är 

tämligen allmän på Gotland och Naturcentrum bedömer att trots att fem förekomster kommer 

försvinna till följd av den planerade stenbrytningen så påverkas inte artens bevarandestatus negativt, 

varken lokalt, regionalt eller nationellt.  

När det gäller de rödlistade arterna sexfläckig bastardsvärmare, gotlandssnok, toppjungfrulin och 

backklöver, har alla endast noterats med en till tre observationer vardera inom fastigheten. För 

sexfläckig bastardsvärmare medför de justerade gränserna att båda observationer av arten nu ligger 

inom det område som påverkas. Arten är dock spridd på Gotland och Naturcentrum bedömer att 

dess bevarandestatus inte försämras nämnvärt till följd av stenbrytningen.  

Underarten gotlandssnok har noterats på tre platser inom fastigheten. De justerade gränserna 

medför att två av de tre fyndplatserna påverkas, jämfört med tidigare då en av tre platser berördes. 

Den successiva efterbehandlingen kommer dock att skapa goda livsmiljöer för gotlandssnoken vilket 

innebär att Naturcentrum bedömer att dess bevarandestatus långsiktigt inte försämras till följd av 

stenbrytningen.  



 

 

 

Toppjungfrulin har noterats med två förekomster i och i direkt anslutning till fastigheten Klintebys 

1:5. De justerade gränserna innebär att en av dessa förekomster nu ligger inom det område som 

påverkas av stenbrytning. Arten finns även noterad från en plats ca 1 km söder om fastighetsgränsen. 

Sannolikt kommer arten att påverkas negativt av stenbrytningen, åtminstone till dessa att 

efterbehandlingen skapat gynnsamma livsmiljöer för arten. 

Backklöver har endast noterats med en förekomst inom fastigheten Klintebys 1:5, i östra kanten av 

den kraftledningsgata som löper i nord-sydlig riktning genom fastigheten. De justerade gränserna 

innebär att dess enda identifierade växtplats hamnar inom den zon där stenbrytningens 

följdverksamheter kommer genomföras. Huruvida den exakta växtplatsen kommer att påverkas eller 

ej beror på detaljutformningen av transportvägen.  

De justerade gränsdragningarna medför också att ett par rödlistade svamparter får en större andel av 

sina noterade fynd inom området som påverkas av stenbrytningen och dess följdverksamheter 

jämfört med vad som angetts tidigare. Detta gäller spindelskivlingarna Cortinarius barbaricus och C. 

dionysae. Den första får en av sina två noterade förekomster påverkade av stenbrytningen och dess 

följdverksamheter och för den senare påverkas fem av de nio noterade förekomster.  

Ett par arter får också minskad grad av påverkan på grund av de justerade gränserna. Det gäller 

framförallt svamparna mjölmuseron och gul lammticka. Den förstnämnda har endast en noterad 

förekomst inom fastigheten och denna ligger utanför det område som nu påverkas av stenbrytningen 

och dess följdverksamhet. Den senare har två fynd från fastigheten, varav ett tidigare låg inom 

brytområdet, men till följd av de justerade gränserna ligger båda fynden nu utanför brytområdet.  

För övriga rödlistade arter innebär den justerade gränsen endast mycket små förändringar i andelen 

noterade förekomster som påverkas.  

För de skyddade arterna är förändringarna i grad av påverkan till följd av de justerade gränserna för 

brytområde och tillhörande följdverksamheter i allmänhet betydligt mindre. Förändringarna för de 

skyddade och rödlistade arterna svartfläckig blåvinge, dårgräsfjäril och gotlandssnok redovisas i 

separata texter och i text om rödlistade arter ovan.  

Övriga skyddade arter där stenbrytningen får en ökad påverkan utgörs av de fridlysta men i området 

mycket vanliga orkidéerna skogsknipprot, purpurknipprot, brudsporre, nattviol, tvåblad och Sankt 

Pers nycklar. För dessa arter hamnar ytterligare 2 till 12 förekomster inom det område som påverkas 

av stenbrytning och dess följdverksamheter. Dessa orkidéer är dock så pass vanliga i trakten runt 

fastigheten att Naturcentrum bedömer att deras bevarandestatus inte kommer försämras till följd av 

kalkbrytningen.  

  



 

 

 

Svartfläckig blåvinge  
Länsstyrelsen påpekar i sitt yttrande att en större andel av svartfläckig blåvingeobservationerna 

ligger inom det område som berörs av stenbrytning än vad som anges i den ursprungliga MKB:n. 

Detta är korrekt. I och med den justerade gränsen för brytområdet och det tillhörande 

följdverksamheterna ligger sju av de åtta koordinatsatta fyndplatserna för svartfläckig blåvinge inom 

det område som påverkas av stenbrytningen (figur 3). Det behöver dock påpekas att det, förutom de 

åtta koordinatsatta fynden, finns ytterligare tre fynd av arten som angivits i naturvärdes-

inventeringen från 2017 (Bilaga 4a). Ett av dessa gjordes i naturvärdesobjekt 14 utanför det område 

som påverkas av stenbrytningen och två i kanten av området för följdverksamheter (i naturvärdes-

objekt 13 och 24).  

Figur 3. Fyndplatser för svartfläckig blåvinge inom fastigheten Klinte Klintebys 1:5.  

 

Vidare menar Länsstyrelsen att stora delar av fyndplatserna kommer att brytas ut och försvinna 

innan nya lämpliga livsmiljöer har hunnit skapas inom ramen för den successiva efterbehandlingen av 

utbruten areal. På grund av den justerade brytgränsen, som tar en större andel av fyndplatserna i 

anspråk, instämmer Naturcentrum AB även i detta påstående. Det bör dock påpekas att så gott som 



 

 

 

samtliga av fyndplatserna för svartfläckig blåvinge inom brytområdet ligger i marker som är stadd i 

mer eller mindre kraftig igenväxning, särskilt de fyra fynden väster om kraftledningsgatan. Dessa fynd 

gjordes ute på ett hygge/fröträdsställning med uppväxande tallplantor och unga träd. Inom några år 

bedömer Naturcentrum att hygget har slutit sig så pass mycket att det knappast kommer utgöra 

lämplig livsmiljö för arten.  

För att inte riskera att påverka den lokala populationen av svartfläckig blåvinge negativt avser SMA 

att vidta riktade skyddsåtgärder för svartfläckig blåvinge. Dessa åtgärder beskrivs i detalj i bilaga C.1 

(Förslag på skyddsåtgärder för svartfläckig blåvinge Klintebys 1:5) till detta dokument.  

Åtgärdsförslaget går i korthet ut på att genom avverkningar och röjningar skapa speciellt utformade 

gläntor i skogsbestånden i sydöstra delen av fastigheten och på så sätt utveckla goda livsmiljöer för 

svartfläckig blåvinge. 

Placeringen av åtgärdsytor inom den del av fastigheten som inte påverkas av stenbrytning ska styras 

av var åtgärderna är mest gynnsamma för svartfläckig blåvinge. Förekomster av värdväxten 

backtimjan ska vägas in vid val av placering. Sommaren 2019 genomfördes en kartering av livsmiljöer 

för svartfläckig blåvinge inom två kilometers radie runt fastigheten Klinte Klintebys 1:5 (bilaga C.2 till 

detta dokument). I karteringen identifierades två ytor inom den del av fastigheten som inte berörs av 

stenbrytning som lämpliga livsmiljöer men som har behov av restaurering. Skyddsåtgärden kan med 

fördel förläggas till dessa ytor.  

Den exakta utformningen av respektive åtgärdsyta samt vilka träd och buskar som ska avverkas ska 

beslutas i samråd med naturvårdskunnig expertis.  

Länsstyrelsen menar vidare att förekomsten av svartfläckig blåvinge inom fastigheten Klinte Klintebys 

1:5 är isolerad från närmsta annan känd förekomst och därför ska betraktas som en lokal population. 

Äldre fynd av svartfläckig blåvinge finns ca 2 km mot nordost.  

SMA lät Naturcentrum AB undersöka om förekomsten av svartfläckig blåvinge på fastigheten Klinte 

Klintebys 1:5 bör anses vara isolerad eller ej. Eftersom arten drabbats mycket hårt av den extrema 

torkan 2018 med följden att så gott som inga vuxna fjärilar flög under sommaren 2019 någonstans på 

Gotland bedömdes det som missriktat att inventera arten genom direkt eftersök av vuxna individer. 

Istället genomförde Naturcentrum AB en habitatkartering med avseende på svartfläckig blåvinge 

inom två kilometers radie runt fastigheten Klinte Klintebys 1:5 (bilaga C.2). 

Vid karteringen identifierades 16 goda eller mycket goda livsmiljöer för svartfläckig blåvinge inom två 

kilometers radie runt fastigheten (figur 4). Tre av dessa livsmiljöer ligger inom den del av fastigheten 

som berörs av stenbrytningen medan de 13 andra ligger utanför. De karterade livsmiljöerna ligger på 

ett avstånd av mellan 200 m till knappt 2 km från det planerade brytområdet. Åtta av livsmiljöerna 

ligger inom 600 meter från brytområdet och bedöms ligga väl inom den lokala populationens 

spridningsavstånd. Detta innebär att den lokala populationen sannolikt är betydligt mer spridd än 

vad de åtta koordinatsatta fynden från 2017 kan ge intryck av. De tre fynd av svartfläckig blåvinge 

som omnämns i naturvärdesinventeringen (bilaga 4a) men som inte koordinatsattes tyder också på 

att arten är mer spridd i trakten.  



 

 

 

Den extrema torkan sommaren 2018 resulterade i att många populationer av svartfläckig blåvinge 

slogs ut eller minskade drastiskt med resultatet att ytterst få individer observerats på Gotland 

sommaren 2019. Hur den lokala populationen i trakten runt Klinte Klintebys 1:5 påverkats av torkan 

är okänt. Trots fyra dagars intensivt sökande i början av juli 2019 (i samband med habitatkarteringen) 

observerades inte någon svartfläckig blåvinge, varken inom fastigheten eller utanför. Detta indikerar 

att även populationen sydost om Klinte drabbats hårt av det torra vädret.  

En studie från Öland om hur den extrema torkan 2018 påverkade populationen av svartfläckig 

blåvinge där visade att de på många platser försvann från sina förekomstområden när värdväxten 

backtimjan torkade ut. Strax efter påträffades svartfläckiga blåvingar i helt nya områden där arten 

tidigare inte noterats. Detta tolkades som att fjärilarna migrerade från sina tidigare livsmiljöer för att 

söka efter nya (Janzon 2019). Studien antyder att arten är förmögen att sprida sig, även längre 

sträckor, vid behov.  

Naturcentrum AB bedömer att med genomförda skyddsåtgärder enligt beskrivning i bilaga C.1 och 

tidigare beskriven successiv efterbehandlingsplan kommer den planerade stenbrytningen inte 

försvåra upprätthållandet av den svartfläckiga blåvingens bevarandestatus lokalt.  

 

Figur 4. Identifierade ytor som bedömts utgöra livsmiljöer för svartfläckig blåvinge i anslutning till Klintebys 1:5. 
Ytorna 13 och 31 ligger båda inom den del av fastigheten som inte påverkas av stenbrytning och beskrivs som 
goda livsmiljöer i behov av restaureringsåtgärder. Dessa ytor ska restaureras som en del av skyddsåtgärden för 
svartfläckig blåvinge. Ur Bohman & Knutsson 2019. 

 



 

 

 

Dårgräsfjäril 
I juli 2019 genomförde Naturcentrum AB en kompletterade inventering av dårgräsfjäril inom 

fastigheten och dess närområde. Under fyra dagars sökande (1–4/7 – 2019) gjordes 11 nya fynd av 

totalt 18 individer av dårgräsfjäril. Samtliga fynd gjordes utanför det område som påverkas av 

stenbrytningen och dess följdverksamheter. Sammantaget har dårgräsfjäril i dagsläget noterats på 36 

platser med totalt ca 150 individer i och kring fastigheten Klintebys 1:5 (figur 5).  

14 av de 36 fynden har noterats inom det område som kommer att påverkas av stenbrytning och 

dess följdverksamheter. Det stora flertalet av dessa (10 fynd) har gjorts i den zon som endast 

påverkas av följdverksamheterna. I denna zon bedöms inte påverkan bli fullt lika påtaglig som i själva 

brytområdet. Det är rimligt att anta att fjärilarna delvis kan nyttja denna zon för spridning men även 

reproduktion. Dårgräsfjärilen föredrar kantzoner mellan skog och öppen mark för äggläggning 

(Bergman 2006). Anläggandet av transportväg runt brottet skapar en lång kantzon mellan skog och 

öppen mark i olika väderstreck och olika grad av beskuggning.  

Naturcentrum AB bedömer att dårgräsfjärilen är tämligen allmän och väl spridd i trakten runt 

fastigheten Klintebys 1:5 och att brytplanerna inte riskerar att påverka artens bevarandestatus, 

varken lokalt, regionalt eller nationellt.  

 

Figur 5. Samtliga fynd av dårgräsfjäril i och i anslutning till fastigheten Klintebys 1:5 mellan åren 2015 och 2019. Totalt har 
36 fynd av sammanlagt ca 150 individer gjorts. Arten får anses väl spridd i området runt fastigheten. 14 av fynden har gjorts 
inom det område som kommer att påverkas av stenbrytningen och dess följdverksamheter.  



 

 

 

Sammetsbockrot 
Arten har noterats på sammanlagt 39 platser i och i anslutning till fastigheten Klintebys 1:5 (ett nytt 

fynd gjordes 2019) (figur 6). Totalt har ca 470 plantor noterats. Så gott som samtliga växtplatser är 

belägna på eller i direkt anslutning till mindre grusvägar och stigar. 16 av fynden har gjorts inom det 

planerade brytområdet och 6 fynd i zonen som berörs av följdverksamheter. 

 

 

Figur 6. Samtliga fynd av sammetsbockrot i och i anslutning till fastigheten Klintebys 1:5 under åren 2018 och 2019. Totalt 
har 39 fynd av sammanlagt ca 470 plantor gjorts. 16 av fynden har gjorts inom det planerade brytområdet och 6 fynd har 
gjorts i området som kommer att påverkas av stenbrytningens följdverksamheter. Så gott som alla fynd har gjorts i 
anslutning till grusvägar och stigar.  

Eftersom arten så tydligt är knuten till störda miljöer, så som områdets grusvägar, är det rimligt att 

anta att även de transportvägar som ska anläggas i en zon runt brottet kommer att utgöra goda 

livsmiljöer för sammetsbockroten. Inom det planerade brytområdet finns knappt 3 km grusväg som 

försvinner i samband med stenbrytningen. Vid fullt utbruten täkt kommer transportvägen runt om 

att vara ca 5 km. Den sammanlagda länden grusväg som kommer anläggas under hela brytperioden 

är dock avsevärt mycket längre.  



 

 

 

De växtplatser som ligger inom det planerade brytområdet kommer försvinna allteftersom 

brytningen fortskrider men nya livsmiljöer kommer skapas redan under brytperiodens initiala skede 

då transportvägar anläggs. Vidare kommer det inom ramen för den kontinuerliga efterbehandlingen 

skapas goda livsbetingelser för sammetsbockrot.  

Sammantaget är det rimligt att anta att arealen livsmiljö för sammetsbockrot kommer att öka på 

grund av brytningens följdverksamheter och den successiva efterbehandlingen.  

Som följd av detta bedömer Naturcentrum AB att den planerade stenbrytningen och dessa 

följdverksamheter inte hotar artens bevarandestatus lokalt.   

 

Lundsångare 
SMA har beaktat Länsstyrelsen kommentar rörande uppföljning av lundsångarhäckning i aktbilaga 59. 

Bolaget har gett Naturcentrum AB i uppdrag att under 2019 genomföra en uppföljande fältkontroll 

av den plats där arten häckade 2018. Fältbesök gjordes på platsen 2019-07-01. Vid fältbesöket 

genomströvades hela det skogsbestånd där arten noterades 2018 med syftet undersöka om arten 

häckade där även i år. Trots idogt sökande under en dag med goda väderförhållanden varken sågs 

eller hördes någon lundsångare i området. Lundsångare noterades inte heller i någon annan del av 

fastigheten under 2019. Detta trots att 2019 var ett mycket bra år för lundsångare på Gotland och i 

övriga Sverige.  

Uppföljningen stärker bilden av att området där arten häckade 2018 inte är någon regelbunden 

häckningsplats för arten.  

Den planerade brytningen bedöms därför inte försvåra upprätthållandet av lundsångarens 

bevarandestatus, varken lokalt, regionalt eller nationellt.  

 

Berguv 
Både Länsstyrelsen och Naturskyddsföreningen påtalar i sina respektive yttranden att SMA:s förslag 

att genom sin verksamhet försöka hindra berguvarna från att häcka i direkt anslutning till de 

brottkanter där brytning planeras under det kommande året strider mot Artskyddsförordningen. 

Naturcentrum delar i viss mån Länsstyrelsen och Naturskyddsföreningens uppfattning i detta fall och 

beklagar den olyckliga formuleringen. Syftet med förslaget var att värna om berguvens 

häckningsframgång genom att med hjälp av sin verksamhet försöka leda berguvarna till mindre 

störningsutsatta delar av täkten. Naturcentrum delar uppfattningen att aktiv störning av berguv, 

särskilt under häckningstid, är ett brott mot Artskyddsförordningen.  

SMA avser istället att bedriva sin verksamhet som normalt utifrån föreslagen brytplan, utan att 

förlägga särskild verksamhet utmed brottkanter planerade för brytning under kommande år. Bolaget 

avser vidare att aktivt minimera verksamheten i de delar av täkten som brutits färdigt för att kunna 

erbjuda berguvarna mindre störningsutsatta delar i täkten. Vidare avser man att, som tidigare 

beskrivits, anlägga bohyllor i de delar av täktens om brutits färdigt som ett led i den successiva 

efterbehandlingen.  



 

 

 

Det finns flera exempel på platser där berguv häckar framgångsrikt i pågående bergtäkter. 

Berguvarna förlägger då häckningsplatserna företrädesvis till de delar som brutits klart och där 

störningen från verksamheten är mindre (Wemmer 2017). 

Utifrån beskriven efterbehandlingsplan, tillskapande av bohyllor, bolagets avsikt att minimera 

störningen i färdigutbrutna delar av täkten samt berguvarnas vana att häcka i delar av täkter som 

redan brutits ut bedömer Naturcentrum AB att den planerade stenbrytningen inte försvårar för 

berguvens framtida häckningar i trakten runt Klintebys 1:5.  

 

Naturtyper 
Den justerade gränsen för brytområdet och tillhörande följdverksamheter har inneburit att den areal 

av Natura 2000-naturtyper som påverkas har förändrats jämfört med vad som uppgavs i den 

ursprungliga MKB:n (figur 7 och tabell 2).  

 

Figur 7. Natura 2000-naturtyper inom fastigheten Klintebys 1:5 med justerade gränser för brytområde och område för 
följdverksamheter. 



 

 

 

Nordiskt alvar (6280a) är den naturtyp som påverkas mest av den justerade gränsen (tabell 1). 

Arealen som påverkas ökar från 6,6 ha till 10,1 ha (tabell 2). Orsaken till detta är främst att ytterligare 

delar av den kraftledningsgata som löper genom fastigheten i nord-sydlig riktning, och vars hela 

längd bedömts utgöras av alvar, kommer att tas i anspråk för följdverksamheter. En vägdragning i 

kraftledningsgatan kommer att medföra att naturmiljön förändras. Påverkan av transportvägen är 

dock mindre jämfört med påverkan på mark som ingår i själva brytområdet. Markerna närmast vägen 

kommer även i fortsättningen att vara trädfria, ha ett tunt jordlager och i viss avseenden likna den 

natur som finns där idag. Vissa av de arter som är knutna till alvarmarken i områden, så som 

sammetsbockrot, kommer därför sannolikt att finnas kvar även efter att vägen anlagts. Antalet 

särskilt skyddsvärda arter som kan nyttja miljöerna runt vägen beror på hur vägen och andra 

följdverksamheter utformas i detalj.  

Naturtyperna kalkfuktäng (6410) och skogsbete (9070) påverkas i något större omfattning jämfört 

med det som beskrevs i den ursprungliga MKB:n, medan påverkan på naturtypen kalkkärr med ag 

(7210) är densamma (tabell 2).  

Naturtyperna västlig taiga (9010) och rikkärr (7230) påverkas inte av tack vare den justerade 

gränsdragningen för brytområdet och dess följdverksamheter.  

 

Tabell 2: Naturtyper enligt Natura 2000 inom fastigheten Klinte Klintebys 1:5 med arealmässig fördelning inom respektive 
utanför brytningsområdet. Siffror inom parantes anger den areal som uppgav i den ursprungliga MKB:n.  

Naturtyper 

Total areal 

Klinte 

Klintebys 1:5  

Areal som påverkas av 

brytning och 

följdverksamheter  

Areal som inte påverkas av 

brytning och 

följdverksamheter 

Nordiskt alvar (6280a)* 12,2 ha 10,1 (6,9) ha 2,1 (5,3) ha 

Kalkfuktäng (6410a) 7,2 ha 3,6 (3,0) ha 3,6 (4,2) ha 

Kalkkärr med ag (7210)* 3,3 ha 0,6 (0,6) ha 2,6 (2,6) ha 

Rikkärr (7230) 2,9 ha - 2,9 ha 

Västlig taiga (9010)* 5,8 ha - 5,8 ha 

Skogsbete (9070) 16,1 ha 8,5 (7,8) ha 7,6 (8,3) ha 

* Markerar prioriterade naturtyper  

 

Noll-alternativet 
Naturskyddsföreningen Gotland skriver i sitt yttrande att det noll-alternativ som beskrivits i MKB:n är 

ofullständigt och missvisande. Istället för konventionellt skogsbruk och igenväxning av de öppna 

markerna menar Naturskyddsföreningen att fastigheten Klintebys 1:5 kan skötas mer aktivt med 

alternativa skogsbruksmetoder och skogsbete. Detta är naturligtvis teoretiskt tänkbart. Om så vore 

fallet skulle noll-alternativets konsekvenser bli helt annorlunda än de som beskrivs i MKB:n. Men 

sannolikheten att fastigheten skulle skötas på detta mer naturvårdsmässigt aktiva sätt bedömer 

Naturcentrum som mycket små. Konventionellt skogsbruk är den dominerande skötseln på de 

angränsande skogsmarkerna runt Klintebys 1:5 och Naturcentrum känner inte till några faktorer som 



 

 

 

tyder på att just denna fastighet skulle komma att skötas på annat sätt. Ett mer troligt scenario är att 

markanvändningen fortgår ungefär som tidigare, dvs med ett konventionellt skogsbruk. 
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