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Bemötande till yttranden i mål M13523-19 
 

Naturcentrum AB besvarar på uppdrag av SMA Minerals AB de inkomna yttranden som 
berör artskyddsförordningen (2007:845) i mål M 13523-19. Följande yttranden avses: 

• Länsstyrelsens yttrande om bevarandet av fjärilsarterna dårgräsfjäril och svartfläckig 
blåvinge (aktbilaga 109). 

• GBH Miljörätts yttrande om berguv (aktbilaga 124).  
• Yttrande från BirdLife Sverige (aktbilaga 125).  

 

Dårgräsfjäril 
Länsstyrelsen skriver i sitt yttrande (aktbilaga 109) att den av SMA förslagna skyddsåtgärden 
att skapa små gläntor i de skogsområden som avsätts för naturvårdsändamål sannolikt är 
gynnsam för dårgräsfjärilen under förutsättning att värdväxten lundstarr förekommer i 
områdena.  

Länsstyrelse menar dock att det inte går att bedöma om åtgärden motsvarar den areal 
fortplantningsområde som kan komma att brytas bort. Anledningen till detta är att det enligt 
Länsstyrelsen saknas underlag i form systematiska inventeringar av artens förekomst och 
areal av lämpliga fortplantningsområden inom den aktuella fastigheten. 

Naturcentrums svar: 

Vad det gäller underlag i form av inventeringar vill Naturcentrum hänvisa till de omfattande 
artinventeringar som genomförts inom och i anslutning till fastigheten sedan 2015, särskilt 
inventeringen från 2018 (bilaga B. 4e till SMA:s ansökan). Vid dessa inventeringar har det 
hittats totalt ca 130 exemplar av dårgräsfjäril på 27 olika platser inom fastigheten Klinte 
Klintebys 1:5 samt ytterligare ett 20-tal individer på åtta fyndplatser strax utanför 
fastigheten.  

Fyra av fyndplatserna med totalt 14 observerade individer ligger inom brytområdet, tio 
fyndplatser med totalt ca 30 observerade individer inom området för följdverksamheter och 
ytterligare 13 fyndplatser med ca 85 individer i de delar av fastigheten som inte påverkas av 
brytningen. De fyra förekomsterna i brytområdet kommer försvinna, av de tio 
förekomsterna inom området för följdverksamhet kommer några försvinna medan andra 
påverkas i varierande grad. Övriga 13 förekomster på fastigheten samt de strax utanför 
påverkas inte alls. Dårgräsfjäril är en tämligen allmän art i trakten runt fastigheten och på 
centrala Gotland (se fyndkartor i SMA:s yttrande 2020-09-04). Naturcentrum bedömer att 
den planerade brytningen inte kommer påverka dårgräsfjärilen på ett nämnvärt sätt, varken 
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lokalt regionalt eller nationellt. Trots det avser SMA att genomföra åtgärder för att gynna 
arten inom den del av fastigheten som inte berörs av brytningen.  

SMA:s föreslagna åtgärd är att skapa 10 – 20 gläntor med 10 – 30 meters diameter. 
Naturcentrum föreslår här som ytterligare precisering att den totala ytan med lämpligt 
fortplantningsområde ska vara minst 8000 kvadratmeter.  

Naturcentrum bedömer att den sammanlagda arealen av SMA:s glänthuggning motsvarar 
det sammanlagda fortplantningsområdet för förekomsterna av dårgräsfjäril som påträffas 
inom brytområdet och området för följdverksamhet. För att säkerställa att arealen blir i 
paritet med den yta som kommer att brytas bort åtar sig bolaget att låta genomföra en 
kartering av fortplantingområden inom hela fastigheten innan glänthuggningen genomförs 
för att areamässigt kunna dimensionera åtgärden till en lämplig nivå och förlägga gläntorna 
till de mest optimala platserna.  

Naturcentrum instämmer med Länsstyrelsen om vikten av att värdväxten lundstarr 
förekommer i anslutning till de ytor där bolaget har för avsikt att göra skyddsåtgärder för 
dårgräsfjärilen. Naturcentrum föreslår att glänthuggningen planeras tillsammans med 
naturvårdskunnig expertis och gärna i nära samarbete med Länsstyrelsen för att uppnå 
maximal nytta. Som en del av planeringen ska det ingå att identifiera förekomster av 
värdväxten lundstarr och förlägga glänthuggningen till de mest lämpliga ytorna.  

 

Svartfläckig blåvinge 
Länsstyrelsen opponerar sig mot beskrivningen av det planerade täktområdet som ett 
kärnområde för svartfläckig blåvinge. De står fast vid åsikten att förekomsterna inom 
planerat täktområdet utgörs av små lokala populationer som är begränsade till små öppna 
områden och att kontakten mellan dem är liten.  

Vidare anser Länsstyrelsen att det är tveksamt att använda skyddsåtgärder för att ge 
tillåtlighet för bergtäkt när så stora delar av den lokala populations fortplantningsområde 
bryts bort.  

Naturcentrums svar: 

Naturcentrum vill förtydliga den beskrivning av trakten runt fastighetens Klinte Klintebys 1:5 
som livsmiljö och kärnområde för svartfläckig blåvinge som gavs i SMA:s yttrande 2020-09-
04.  

I SMA:s yttrande från 2020-09-04 är det hela mellersta Gotland, från Östergarn till 
Klintehamn, som avses som kärnområde för svartfläckig blåvinge. Det är detta område som 
jämförs med förekomsten på norra Gotland. Den enskilda fastigheten Klinte Klintebys 1:5 
beskrivs inte som ett kärnområde. Naturcentrum och SMA är mycket medvetna om att 
förekomsten av svartfläckig blåvinge på fastigheten är liten och begränsad och på inget sätt 
kan anses utgöra ett kärnområde.  
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Naturcentrum är medveten om att det finns tydliga skillnaderna i avseende på mängden 
lämpligt habitat för svartfläckig blåvinge mellan trakten runt Klinthagen och trakten runt 
Klinte Klintebys 1:5. Det finns betydligt mer lämpligt habitat vid Klinthagen. Men trots det 
anser Naturcentrum att förutsättningarna för svartfläckig blåvinge i trakten runt Klinte 
Klintebys 1:5 är att betrakta som gynnsamma.  

Den habitatkartering som Naturcentrum AB utförde 2019 (underinstansens aktbilaga 85) 
visar att det finns gott om ytor som bedöms vara lämpliga livsmiljöer för arten, både inom 
fastigheten och inom ett par kilometers radie runt den samma. Naturcentrum delar inte 
bilden av att förekomsterna av svartfläckig blåvinge inom fastigheten skulle vara isolerad och 
utan kontakt med omkringliggande populationer. Naturcentrum menar istället att det är 
rimligt att anta att den svartfläckiga blåvingen har en populationsdynamik i trakten (några 
kilometers radie) runt Klinte Klintebys 1:5 där det sker ett utbyte mellan olika 
delpopulationer. Vidare är det rimligt att förutsätta att populationerna i trakten runt Klinte 
Klintebys 1:5 ingår som en del i ett större populationsnätverk som även omfattar 
kärnområdet på centrala Gotland. En molekylär studie av genflöden i delpopulationer av 
svartfläckig blåvinge (Ugelvig m.fl. 2012) stödjer denna uppfattning. Studien visar att 
genflöden sker på upp till 15 gånger så långt avstånd som tidigare föreslagits med hjälp av 
fångst-återfångststudier. Författarna menar att svartfläckig blåvinge kan ha en fungerande 
metapopulationsdynamik även om optimala habitat ligger så långt ifrån varandra som upp 
till 10 km (Ugelvig m.fl. 2012).  

Naturcentrum har en mycket stor vana att hantera fynddata som inrapporterats till 
Artportalen och är ytterst medvetna om de för- och nackdelar som finns med dem. 
Naturligtvis måste information från Artportalen tolkas med försiktighet. Naturcentrum 
menar ändå att Artportalsrapporterna mycket väl kan användas för att översiktligt beskriva 
den svartfläckiga blåvingens utbredning och förekomst på Gotland i stort, åtminstone fram 
till kraschen år 2018. 

Naturcentrum vill även förtydliga hur de föreslagna och i tidigare dom villkorade 
skyddsåtgärderna tillsammans med den kontinuerliga efterbehandlingen kommer påverka 
tillgången till lämpliga livsmiljöer för svartfläckig blåvingen inom fastigheten Klinte Klintebys 
1:5 under brytnings gång.  

Initialt kommer SMA genomföra de föreslagna skyddsåtgärderna som i korthet innebär att 
skapa lämpliga fortplantningsområden för svartfläckig blåvinge genom att öppna upp ytor i 
den delen av fastigheten som inte berörs av brytning. Åtgärden innebär en stor ökning av 
gynnsam livsmiljö för arten. Skyddsåtgärden finns beskriven i detalj i underinstansens 
aktbilaga 86.  

Det är förvisso sant som Länsstyrelsen skriver att mycket stora delar av artens nuvarande 
fortplantingsområde inom fastigheten kommer brytas bort. Men man måste då beakta att 
detta kommer göras successivt under en period av 30–40 år och först efter att den ovan 
nämna skyddsåtgärden genomförts. Vidare kommer nya fortplantningsområden skapas 
löpande, som en del i den kontinuerliga efterbehandlingen. De båda åtgärderna tillsammans 
innebär att det inte vid något tillfälle under bryttiden kommer finnas mindre areal livsmiljö 
än vad det gör i nuläget.   
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Slutligen vill Naturcentrum understryka att stora delar av artens nuvarande livsmiljö inom 
brytområdet är stadd under igenväxning. Inom en snar framtid, uppskattningsvis ca tio år, 
kommer skogen att ha slutit sig till den grad att de i dessa delar inte längre kan utgöra 
lämpliga livsmiljöer för svartfläckig blåvinge. Detta under förutsättning att inga 
naturvårdande åtgärder genomförs.  

 

Berguv 
GBH menar i sitt yttrande att den sökta täktverksamheten kommer att innebära att 
häckningsmiljö och viloplatser för berguv kommer att bli förstörda och att det skulle bryta 
mot 4 § 4 punkten artskyddsförordningen.  

Vidare lyfter GBH farhågor om att de bohyllor som bolaget kommer att skapa behöver flyttas 
allteftersom brytningen fortskrider. GBH ställer sig också frågande till hur berguvarna ska 
lockas att häcka i de tillskapade hyllorna.  

BirdLife Sverige skriver i sitt yttrande (aktbilaga 125) att först när uvarnas boplats är känd 
kan lämpliga försiktighetsåtgärder fastställas.  
 
Naturcentrums svar: 

Utifrån litteraturstudier och samtal med flera berguvsexperter (Tomas Birkö, Staffan Åkerby, 
Thomas Strid och Matti Åhlund) gör Naturcentrum AB följande bedömning av den planerade 
brytningens påverkan på berguv. 

Naturcentrum vill inledningsvis förtydliga att bergtäkter, både aktiva och inaktiva, är viktiga 
häckningsområden för berguv i Sverige (Ottosson m.fl. 2012) och övriga Europa (Penteriani 
& Delgado 2019). I Uppland återfinns 25 – 60 % av berguvsreviren i grus- och bergtäkter 
(Douhan 2010, Douhan 2019). I Artdatabankens artfaktablad om berguv står att läsa 
följande: ”Under de senaste årtiondena har det också blivit allt vanligare med uvhäckningar i 
grustag, stenbrott och även sådana i full verksamhet, industri- och siloanläggningar och 
andra höga byggnader. I boken ”Fåglarna i Sverige – antal och förekomst” (Ottosson m.fl. 
2012) anges att boplatser är belägna i klippstup och rasbranter men i stor omfattning även i 
stenbrott, grustag, kalhyggen och vid soptippar.  

En omfattande studie av berguvshäckningar i Bulgarien visar att par som häckar i täkter och 
andra artificiella miljöer lyckas något bättre med häckningen, pga. att de förlorar färre ägg 
och ungar, än par som häckar i naturliga miljöer (Milchev et al. 2019). En av orsakerna till 
detta uppges vara den minskade risken för predation i täkter jämfört med mer naturliga 
miljöer.  

För ytterligare bedömning av täkter som livsmiljö för berguv hänvisar Naturcentrum till 
SMA:s yttrande 2020-09-04. 

Täktverksamhet är således inte per automatik negativt för berguvar, i många fall tvärtom då 
den skapar förutsättningar i form av bergsbranter, stenskravel och terrasser som ofta saknas 
i det övriga landskapet och som kan bli lämpliga häckningsplatser.  
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Slutsatsen blir att berguvar och deras häckningsframgång normalt inte påverkas negativt av 
vare sig täktverksamhet eller det tillhörande industribullret. I vissa fall utgör täkter till och 
med själva förutsättningen för berguvshäckningar. Detta har alltså stöd i såväl vetenskaplig 
litteratur, ornitologiska tidskrifter och böcker samt från praktisk erfarenhet i olika 
berguvsprojekt runt om i Sverige.  

Likaledes finns det god dokumentation (även vetenskaplig) av lyckade berguvshäckningar i 
artificiellt skapade boplatser. Holkar, skapade hyllor eller risbon har visat sig var attraktiva 
häckplatser för berguv runt om i många europeiska länder t.ex. Nederländerna, Polen, 
Vitryssland, Tjeckien, Lettland, Tyskland, Frankrike (Penteriani & Delgado 2019) och Sverige 
(muntligen Thomas Strid). 

SMA:s åtgärd att skapa bohyllor i de delar av täkten där brytningen nått fram till brytgräns 
bedöms på sikt att förbättra möjligheterna för berguvarna att häcka inom fastigheten Klinte 
Klintebys 1:5 och på så sätt gynna det lokala berguvsparet. Bolaget avser att revidera 
brytplanen för att så snart som möjligt nå fram till brytgräns och på så sätt tidigt kunna 
anlägga bohyllor för berguv. Hyllorna ska anläggas på för berguv så optimala platser som 
möjligt, vilket innebär bergvägar vända åt sydsektorn (sydost–sydväst). Detta innebär att 
den initiala stenbrytningen fokuserar på att skapa sydvända och färdigbrutna brottvägar i 
norra delen av brytområdet, till exempel strax norr om nuvarande Snögrindebrottet. 

Eftersom SMA avser att anlägga bohyllorna på platser där brytningen nått fram till 
brytområdets yttergräns finns det inget behov av att därefter flytta hyllorna för att ge plats 
åt ny brytning. Anlagda hyllor kommer således att vara permanenta och inte flyttas runt i 
täkten.  

Berguvarna väljer själva var de ska förlägga sin boplats. De anlagda bohyllorna utformas på 
ett så optimalt sätt som möjligt. Andra sätt att ”locka” berguvarna är inte relevant.  

Naturcentrum instämmer med BirdLife Sverige att läget för en eventuell boplats för berguv 
inom planerat brytområde är viktig att fastställa. Förutsättningen för att den planerade 
täktverksamheten på fastigheten Klinte Klintebys 1:5 inte ska bryta mot 
artskyddsförordningens 4 § är att verksamheten inte riskerar att skada en boplats. För att 
undvika att en sådan skada sker behöver SMA löpande försäkra sig om att det inte finns 
någon boplats i det område där avverkning och avbaning planeras. 

SMA Mineral åtar sig att årligen låta genomföra en noggrann berguvsinventering av den yta 
man har för avsikt att avverka, avbana och bryta under nästkommande år. Inventeringens 
syfte är försäkra sig om att berguvarnas boplats inte ligger i eller i direkt anslutning till det 
aktuella området och därmed kan komma till skada. En sådan inventering kan göras på flera 
sätt, t.ex. med hjälp av automatisk ljudinspelningsutrustning som registrerar typiska läten 
från berguvshäckningar så som ungarnas tiggläten. Inventering av berguv med hjälp av 
ljudinspelningsutrustning har genomförts med stor framgång inom bland annat Projekt 
Berguv Skåne (muntlig Staffan Åkerby) och vid inventeringar i Västernorrlands län 
(muntligen Tomas Birkö). Kommande teknisk utveckling kan leda till mer förfinade 
inventeringsmetoder varför man inte i nuläget bör binda sig vid en specifik metod. 



 Naturvårdsutlåtande sida 
 2020-11-23 6(6) 

 

Naturcentrum AB Petter Bohman Tel: 010-220 12 11 
Strandtorget 3 petter.bohman@naturcentrum.se 
444 30 Stenungsund www.naturcentrum.se 

 

Under förutsättning att en årlig inventering av planerat avbaningsområde genomförs och att 
erforderlig hänsyn tas till eventuell boplats samt att åtgärden att skapa bohyllor utförs enligt 
plan bedömer Naturcentrum att den planerade verksamheten inte kommer påverka 
berguven negativt och därmed inte bryta mot artskyddsförordningen.  
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