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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

Kommunalförbundet Öland avser att ansöka om tillstånd enlig 7 kap 28 § MB, för anläggning av GC-

väg inom Natura 2000-området ”Stora Alvaret”, Mörbylånga kommun, Öland. Enligt 7 kap 28 § 

miljöbalken krävs tillstånd för att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt 

kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. Föreliggande handling utgör underlag för de samråd som 

enligt bestämmelserna i 6 kap miljöbalken ska hållas med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de 

enskilda som kan antas bli särskilt berörda av åtgärden samt med de övriga statliga myndigheter, de 

kommuner och den allmänhet som kan antas bli berörda av verksamheten. 

Det öländska landskapet gynnar cykelturism som är en viktig del för det näringslivet på ön. Ett projekt 

”Ölandsleden” är under utveckling och drivs av Ölands Kommunalförbund. Den idag skyltade 

Ölandsleden utgör stommen i cykelprojektet ”Fyr till Fyr” som avser Långe Jan i söder och Långe Erik i 

norr. Projektet finansieras av EU, Regionförbundet, Trafikverket, Mörbylånga och Borgholms 

kommuner.  

Syftet är nu att knyta ihop och komplettera befintliga cykelstråk så att cyklisterna får en tryggare 

trafikmiljö.  

Den här aktuella sträckan mellan Solberga (väg 930) och Skärlöv är cirka 9,5 kilometer lång och följer 

till större delen Mörbylångaleden, en vandringsled i den nedlagda smalspårsjärnvägen.  

Projektet om att skapa en nationell turistcykelled på Öland initierades av ett regeringsbeslut.  

”Satsningar på cykling kopplat till besöksnäringen medfinansieras också av 

staten via den nationella planen, däribland Kattegattleden och Ölandsleden.”  

Näringsdepartementet, 2014.     

 

Kommunförbundet lämnade in en ansökan och miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 2018. Delar av den 

ansökta sträckningen avslog Länsstyrelsen i Kalmar (2019-10-21).  Motivering till avslaget kan 

sammanfattas enligt följande:  

- Negativa effekter på betet  

- Skada på livsmiljöer i Natura 2000-området  

- Dragning av GC-vägen längs väg 925 är ett alternativ 

- Påtaglig skada på riksintresset för naturvård 

 

Efter detta beslut har ny information framkommit ärendet i sådan omfattning att en ny ansökan är 

motiverad. Följande komplement och faktorer är huvudorsaken till att nya ansökan lämnas in och en ny 

miljökonsekvensbeskrivning kommer tas fram:  

 

- Ny information om svårigheterna kring alternativ dragning längs med väg 925 

- Sträckningen av GC- vägen finns med i Mörbylångas kommuns översiktsplan (2014)  

- Kompensationsåtgärder (röjning) 

- Förändrat förhållningsätt till förutsättningarna för bete 
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1.2 LOKALISERING 

GC- vägen planeras att byggas mellan Solberga och Skärlöv på Ölands sydöstra sida.  

 

Figur 1. Översiktskarta (© Lantmäteriet) 

 

2 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 

Sökande Ölands kommunalförbund 

c/o Christer Petersson  

Adress Trollhättevägen 4 38060 Mörbylånga 

Kommun och län Mörbylånga kommun, Kalmar län  

Fastighetsbeteckningar  Seby 7:4  

Segerstad 1:6 

Mellby 6:10  

Skärlöv S:1 

Segerstadtäkten 2:1  

Övra Segerstad 1:16   
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3 ALTERNATIV OCH LOKALISERING  

3.1 HUVUDALTERNATIV 

Huvudalternativet följer huvudsakligen resterna från den nedlagda smalspårsjärnvägen. Avvikelse från 

smalspårssträckningen planeras väster om stationsfastigheten, Segerstadstäkten 2:1 och öster om 

Skärlöv 70:1.  

För en mer detaljerad beskrivning av ledens sträckning se bilaga 1. Detta samråd avser delsträckorna 

5-22. 

3.2 ALTERNATIV STRÄCKNING  

3.2.1 GC-väg längs väg 925  

Sökande ser i dagsläget GC-väg längs väg 925 som enda teoretiskt alternativ. För att utreda ett sådant 

alternativ har WSP genom kartstudier tagit fram en alternativ sträckning. Vid framtagandet av 

sträckningen har skyddsvärden och vägövergångar i största möjliga mån undvikits, se figur 2. I Mellby, 

Segerstad och Torngård är det trångt, därför saknar dessa partier förslag på detaljerad sträckning. 

 

Figur 2. Sträckning alternativ 925, ritat av konsulter på WSP.  

  

Åkeranslutningar i anslutning till alternativet kräver kostsam bärighet för tunga fordon. Justeringar av 

utfarter krävs möjligen också för att behålla rimlig sikt. WSP bedömer att vägplan kommer att krävas 

och att denna fråga bör lyftas i det fortsatta samrådet med Trafikverket.  
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Cirka 4 m ny mark ianspråktas vid anläggande av alternativ sträckning. Längs med alternativet finns 

gravfält, diken, träd, jordbruksmark mm. Antalet berörda skyddsvärden framgår i Tabell 1. Alternativet 

bedöms påtagligt påverka landskapsbilden på kort och lång sikt. Huvudalternativet bedöms inte få 

samma påverkan på landskapsbilden.   

 

Tabell 1. Uppskattning av skyddsvärden som berörs av förslaget. 

Skyddsvärden Kvantitet  

Stenmur  Cirka 1 km  

Påfartsvägar  Cirka 21 st.  

Byar  3 st.  

Fastigheter  Cirka 58 st. 

Riksintresse för kulturmiljövård  Cirka 5,5 km  

Fornlämningsområden direkt  5 st.  

Fornlämningsområden inom 10 m  2 st. 

Historiska by och gårdstomter, inventerade ytor  3 st. 

Historiska by och gårdstomter, inventerade 

punkter, klassade som övriga objekt  

7 st. 
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Figur 3. Skyddsvärden som berörs av Alternativ 925. 
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Med dagens underlag är WSPs bedömning att alternativet är mer kostsamt och tidskrävande. 

Alternativet föreslås dessutom påtagligt påverka kultur- och naturmiljön. Med dagens underlag föreslås 

alternativet mindre lämpligt jämfört med huvudalternativet. WSP ställer sig frågande till om alternativet 

ens är realistiskt och genomförbart? Denna fråga är central i det fortsatta samrådet. 

3.3 NOLLALTERNATIVET 

En MKB ska innehålla en redovisning av konsekvenserna av åtgärden inte kommer till stånd, ett s.k. 

nollalternativ. Syftet med redovisningen av ett nollalternativ är att kunna bedöma vilken påverkan den 

åtgärden bidrar med vid en jämförelse med om åtgärden inte kommer till stånd. 

Det är näst intill omöjligt att ta sig fram med cykel längs med den gamla banvallen. Konsekvensen av 

detta är att de som cyklat tvärs alvaret från Kastlösa och vill fortsätta söderut blir hänvisade till den 

östra landsvägen, väg 925.  Målsättningen att separera cyklisterna från de hårt trafikbelastade vägarna 

speciellt under sommartid och att ge turisterna en naturskön och säker cykelupplevelse uppfylls inte.  

4 UNDERLAG FÖR BEDÖMNING  

4.1 BANVALLEN  

Banvallen är mellan 4 – 6 m bred vid släntfot. Den framträder idag olika tydligt och dess höjd varierar 

mellan 0,2-1 m.   

”Banvallen kan ses som ett byggnadsverk i naturlandskapet och innehåller inte den höga kalkhalt som 

de omgivande naturmarkerna gör.  

Det finns ett par mindre områden där kalkberget går i dagen beroende på att banvallen här är 

bortgrävd, kan hänföras till begreppet kalkhällmark. I övrigt är banvallen som biotop till största delen att 

likna vid en torrängsflora som betas mer eller mindre regelbundet.” (KP Samhällsbyggnad, 2019)   

Arsenik och PAHer har noterats i banvallen efter provtagning inom södra delen av sträckan. Orsaken 

till denna förorening är det impregneringsmedel som använts i sliprarna utmed banvallen. 

”Föroreningarna i banvallen bedöms i dagsläget utgöra en liten risk för miljön och människors hälsa 

eftersom de binds i finfraktionen i jorden och inte finns med halter över riktvärdet i gruslagren 0,1-0,5 m  

under markytan.” (KP Samhällsbyggnad, 2019)  

En anmälan är gjord enligt 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

Mörbylånga kommun beslutar att inkommen anmälan kan godkännas, vilket innebär att följande krav 

skall uppfyllas:  

All slipers i och utanför banvallen kommer att plockas bort och skickas för destruktion. Inom 

skyddsområdet för Segerstadstäktens vattenskyddsområde skall en sträcka på cirka 800 meter 

saneras till nivån känslig markanvändning (KM). För att uppnå detta krav kommer 30 cm, ca 240 m3 av 

det översta markskiktet att tas bort från området. Ny provtagning skall göras och redovisas för 

kommunen innan nytt rent grus får läggas ut.  

För att minimera risken för spridning och exponering av föroreningen föreslås följande åtgärder:  

• Omfattande damning få inte uppstå och kan förhindras genom bevattning.  

• Arbetskläder och handskar ska användas.  

• Personal skall informeras om aktuella föroreningar och halter.  
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• Rengöring av arbetsfordon skall ske med borste innan de lämnar området.  

• Transporter måste täckas om det föreligger risk för dammspridning.  

• Inget upplag av massor eller uppställning av containrar är tillåtet inom 

vattenskyddsområdet.  

• Containrar som innehåller schaktmassor skall täckas vid risk för nederbörd.  

• Entreprenör måste inneha transporttillstånd för denna typ av arbete. (KP 

Samhällsbyggnad, 2019)” 

 

4.2 NATURMILJÖ  

4.2.1 Natura 2000 

Natura 2000-området ”Stora Alvaret” (SE0330176) är utpekat enligt fågeldirektivet och art- och 

habitatdirektivet. 

Områdets bevarandeplan fastställdes av Länsstyrelsen Kalmar 2016-12-14. Syftet är att bevara ett 

säreget och betespräglat alvarlandskap med dess värdefulla naturtyper och bevara dess typiska, 

hotade hänsynskrävande växt- och djurarter.  

4.2.2 Specifika problem för områdets naturtyper och arter enligt bevarandeplan 

• Upphörd, försvagad eller felaktig hävd som leder till igenväxning, förbuskning och beskogning.  

• För kraftigt bete missgynnar vissa beteskänsliga arter samt trampkänsliga naturtyper som 

basiska berghällar och karsthällmarker. 

• Felaktiga röjningsåtgärder som missgynnar fauna och flora och betesdjur. 

• Hög nivå av predation från räv, mård, grävling och kråkfåglar på vadares ägg och ungar. 

Verksamheter m.m. som generellt kan påverka naturtyperna och arterna negativt 

• Störd hydrologi i och utanför Natura 2000-området genom t.ex. avvattningsföretag och  

rensning av befintliga diken, anläggning av dammar, sprängning, djupborrning samt 

framförande av motorfordon i vattenmiljöer.  

• Störningar som hotar vattenmiljöernas vattenkemi, t.ex. diffus påverkan av kvävenedfall med 

nederbörden samt läckage och spill från arbetsmaskiner. 

• Naturtyper med inget eller tunt jordlager är känsliga för markslitage t.ex. genom körskador  

p.g.a. framförande av motorfordon utanför befintliga vägar. 

• Exploatering för samhällsbyggande och infrastruktur samt förändrad markanvändning, t.ex.  

skogsplantering, täktverksamhet och annan exploatering. 

• Gödsling, tillskottsutfodring, vinterbete och sambete med vall ger näringstillförsel till 

landmiljöerna som missgynnar flora och fauna. Tillskottsutfodring regleras i alvarplaner och 

åtgärdsplaner. 

• Införande av för naturtyperna främmande djur- respektive växtarter, t.ex. inplantering av 

karpfiskar och kräftor i våtmarkerna. 

• Rutinmässig användning av avmaskningsmedel med makrocykliska laktoner (där  

avermectinerna ingår) bör undvikas eftersom det slår ut den dynglevande insektsfaunan. 

Särskilt allvarligt är användandet av bolus då detta innebär en giftspridning under flera månade 
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Natura 2000-området ”Stora Alvarets” totala area är 25885,4 ha. GC- vägens area är 2,4 ha, se bild 

Figur 4 och Figur 5.  

 

Figur 4. Utritad GC- väg och hela Natura 2000-området.  

 

Figur 5. Utritad GC- väg med delar av stora alvaret.  

 

Ölands botaniska förening har inventerat på och omkring banvallen.  Den art som är utpekad enligt 

Stora Alvarets bevarandeplan och som är funnen på banvallen är alvarmalört.  

I bevarandeplanen beskrivs att alvarmalört har bedömts ha en gynnsam bevarandestatus i området 

och finns på lämpliga marker över hela alvaret.  Målet enligt bevarandeplanen är att arten ska fortleva i 

området med en livskraftig population. Dess lämpliga habitat får inte minska. Den förekommer i 

gräsmark och gräsig snårmark. Arten är något konkurrenssvag och gynnas av måttligt bete. Är också 

känslig av för hårt bete, den trivs vid stenmurar och nära enbuskar där betet naturligt är lite mindre 

påtagligt.  

I bevarandeplanen är ängshök utpekad. I bevarandemålen beskrivs att ängshök ska i stabila bestånd 

häcka i övergripande ag- och ölandstoksbestånd.  Områden som i dagsläget eller som tidigare hyst 

revir ska skötas på ett optimalt sätt för ängshöken. Ängshök har tidigare setts häcka i området.  

Vid utsökning i artportalen den 20 dec 2019 fanns inga arter skyddade enligt direktivet på den ansökta 

GC-vägen. Observationer av ängshök visas dock inte i arportalen. Riksintresse för naturvård 

Området är utpekat som riksintresse för naturvård (”Stora alvaret” (NRO08078)). Registerbladet är 

fastställt 1998-11-02 och uppdaterat 2003-08-28. Områdets area är 26 490 ha. Stora Alvaret beskrivs 

som ett flackt landskap på kalkberggrund med mycket tunna jordar, låg nederbörd, växlande 

vattentillgång och lång kontinuitet av hävd.  Det har skapat en unik mosaik av naturtyper med en 

specialiserad växt- och djurvärld. Floran och faunan är unik med en rad endemiska och relikta arter. 

Speciella geologiska former förekommer så som karst, slukhål, doliner och polygonmarker. Den öppna 

landskapsbilden är viktig och har ett stort skönhetsvärde. Här finns också ett par naturskogsartade 
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ädellövskogar. För överblick av områdets utbredning som är densamma som för Natura 2000-

områdret, se Figur 4. 

Grunderna för utpekandet av riksintresset för naturvård bedöms initialt inte stå i konflikt med planerad 

cykelled.Error! Reference source not found. 

4.2.3 Biotopskydd 

En stenmur kommer att öppnas med en längd av tre meter. Dispens från det generella biotopskyddet 

kommer att krävas. 

4.2.4 Hotade arter 

Vid utsökning i artportalen den 20 dec 2019 fanns inga hotade arter noterade på den ansökta GC- 

vägen.  

De arter som noterades på banvallen under Ölands botaniska förenings inventering redovisas i 

tabellen nedan. Kärlväxter inventerades på banvallen och dess omgivningar, tabellen visar endast de 

arter som är funna på banvallen.  

Tabell 2. Rödlistade arter funna på banvallen av Ölands botaniska förening.  

Art  Rödlistning  

Ljus solvända NT 

Ask EN 

Jordtistel NT  

Backklöver NT  

Ängsskärra NT  

Ängsnattviol NT  

Dvärgkämpar NT  

Ängsstarr  NT  

Backtimjan  NT  

Strandnål  NT  

 

4.2.5 Fridlysta arter 

Den 20 dec 2019 gjordes en utsökning i artportalen av fridlysta arter (exkl. fåglar) längs med banvallen. 

Inga fridlysta växter fanns noterade på banvallen.  Vid inventeringen av Ölands botaniska förening 

noterades Grönkulla på sträcka 8.  Dispens från artskyddsförordningen kan komma att krävas.   

4.3 VATTENINTRESSEN 

4.3.1 Vattenskyddsområde  

Vattenskyddsområde med skyddsbestämmelser är fastställt av Mörbylånga kommun. Särskilda 

bestämmelser gäller för hur entreprenadarbeten skall utföras i området och det är förbjudet att anlägga 
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ny väg eller gata utan tillstånd från tillsynsmyndigheten. Nämnden för miljöfrågor i Mörbylånga kommun 

ger tillstånd i aktuellt fall. Miljö- och byggnadsnämnden i Mörbylånga kommun har också i 

delegationsbeslut 2017-10-19 lämnat tillstånd till schaktning och sanering av miljöfarliga ämnen inom 

området.  

4.3.2 Ytvattenförhållanden 

Enligt bevarandeplanen och registerbladet är Stora alvaret unikt på grund av sin speciella hydrologi 

vilket utgörs av omväxlingen av mycket torra perioder och perioder med översvämningar som också 

sker i säsong när temperaturen ligger kring nollan och vattnet tinar och fryser om vart annat.  

Banvallen är uppbyggd av grus med ett flertal genomsläpp i öppna trummor där dagvattnet kan flöda 

igenom. Flera av dessa trummor är dock inte upprensade. 

En bäck och ett par tre större kanaler/diken har under delar av året en god vattenföring mot Östersjön.  

Trummor finns också längs med sträckan. Inga permanenta ytvattensamlingar är kännbara längs med 

planerad sträckning.   

4.4 KULTURMILJÖ 

Området är utpekat i boken Natur och Kultur på Öland. Där benämns det som sydöstra Ölands 

odlingslandskap och det beskriv hur bland annat alvarmarkerna har lång kontinuitet av bete.  

Enligt Riksantikvarieämbetes (RAÄ) karttjänst Fornsök ligger två fornlämningar i form av stensättningar 

nära banvallen, se Figur 6.  

Cirka 5 km av sträckan går genom område utpekat som riksintresse för kulturmiljövård. Motiveringen 

av riksantikvarieämbetet för området Gräsgård – Segerstad lyder:  

”Öppet öländskt odlingslandskap med bebyggelse och lämningar efter odling från förhistorisk 

tid till nutid samt Gräsgårds välbevarade fiskeläge.. …..”  

Motivering för området Hulterstad – Stenåsa:  

”Öppet odlingslandskap med tydlig förhistorisk bruknings- och bosättningskontinuitet med 

många radbyar med malmbebyggelse och betade sjömarker……”  

På banvallen är tre skulpturer utsatta mellan Segerstad och Skärlöv.  

Grunderna för utpekandet av riksintresset för kulturmiljövård bedöms initialt inte stå i konflikt med 

planerad cykelled.Error! Reference source not found. 
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Figur 6. Utritade skyddsvärden för kulturmiljön vid banvallen.  

4.5 FRILUFTSLIV 

Hela Öland omfattas av riksintresse för friluftsliv. Inom Öland som är ett särskilt utpekat område skall 

turismen och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets intressen särskilt beaktas vid bedömningen av 

tillåtlighet av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön (4 kap 2 § MB).   

Idag finns Ölandsleden i området. Mörbylångaleden utgör en del av Ölandsleden och är 

vandringsvänlig men inte lämplig för cykel. Idag hänvisas vandrare längs med banvallen och cyklister 

ut på väg 925.  

4.6 PLANER 

4.6.1 Översiktsplan 

Mörbylånga kommun antog sin översiktsplan 2015-03-24. Översiktsplanen har utgjort ett viktigt 

planeringsinstrument för GC- vägens sträckning. Där beskrivs att sträckningen i cykelprojektet fyr till fyr 

ska gå på järnvägsbanken mellan Solberga och Skärlöv. I Länsstyrelsens remissyttrande (2014-12-19) 

lyfts delsträckan Gårdby-Norra Möckleby (Natura-2000) särskilt och det beskrivs positivt att alternativ 

sträckning inom detta område utreds. Sträckan Skärlöv-Solberga nämns inte i yttrandet, vilket får 

tolkas som ett ”tyst godkännande”.   

Den alternativa sträckningen (längs med väg 925) som föreslås av Länsstyrelsen beslut om avslag 

(2019-10-21) skulle stå i strid med Mörbylånga kommuns översiktsplan.  Det är således märkligt att 

länsstyrelsen i samband med 7 kap 28 § prövningen anser att denna sträckning är olämplig och att 

Länsstyrelsen där föreslår en sträckning längs med väg 925.   
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Figur 7.  Bild av föreslagen sträckning från Mörbylånga kommuns översiktsplan.  

4.7 KRINGLIGGANDE BEBYGGELSE 

Den ansökta sträckningen går väster om stationstomten i Segerstad och Öster om stationstomten i 

Skärlöv. I övrigt finns ingen bebyggelse längs sträckningen. 
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5 MILJÖKONSEKVENSER 

5.1 INLEDNING  

I detta kapitel redovisas förväntad påverkan på relevanta miljöaspekter. Underlag för bedömning 

redovisas i föregående kapitel 6, varför kapitlen delvis hör ihop och kan läsas parallellt för djupare 

förståelse. 

5.2 MARKANVÄNDNING OCH VATTEN 

Största delen av sträckningen planeras gå på banvallen. Med den planerad åtgärd förväntas vallen 

fortsatt kunna utgöra stråk med tillgänglighet för friluftsliv.   

Utifrån planerade åtgärder förväntas GC-vägen inte att förändra förutsättningarna för yt- och 

grundvatten.  

Vid anläggning av GC- vägen planeras den översta halvmetern av markskiktet att banas av och 

spridas längs med GC- vägens slänter. Den färdiga GC- vägen planeras bli 3 m bred inklusive slänter. 

Vid korsande åkervägar planeras GC-vägen breddas till 3,5 m.  

GC- vägen föreslås att anläggas genom vattenskyddsområdet i Segerstad.  

Av det underlag som finns idag förväntas påverkan på markanvändningen och vatten som obetydlig.  

5.3 NATURMILJÖ 

Så mycket som är möjligt av sträckan föreslås gå på banvallen. Därav följer att hela den ansökta GC-

vägen föreslås gå inom Natura 2000-området ”Stora Alvaret” och Riksintresset för naturvård ”stora 

alvaret”.  

Banvallen har inventerats av konsulter på KP samhällsbyggnad.  I följande stycke finns deras 

beskrivning av banvallen citerad.  

”Banvallen kan till stor del karaktäriseras som mark med torrängsflora från hårt betad till ingen 

betning alls. Inom några av delsträckorna är banvallen gräsbevuxen och maskinklippt. 

Betesskador förekommer, främst klövtramp av tyngre djur gör att det underliggande gruset 

kommer i dagen”  

(KP samhällsbyggnad, 2018).   

Konsulter på WSP inventerade sträckningen den 24 jan 2020. Konsulternas upplevelse var att 

banvallen i stort skiljer sig från omgivande mark och att banvallen till stor del är homogen. Skillnaden 

tros bero på banvallens markbeskaffenhet som är ett resultat av jordarternas sammansättning som i 

sin tur beror på materialet som användes vid byggnation av smalspåret.  På sträckor i söder, där 

banvallen delvis har försvunnit liknar dock naturmiljön på banvallen omgivande mark.  
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Figur 8. Bild tagen under besök av sträckning den 24 jan 2020.  Här är banvallen fortfarande intakt och naturmiljön på banvallen 
är homogen och skiljer sig från omgivande mark.  

 

Av den drygt 8,3 km långa sträckningen planeras drygt 500 m gå utanför banvallen. Byggnation direkt 

på alvarmark föreslås ske vid Skärlöv och Segerstad station där fastigheterna ägs av privatpersoner.  

Mark utanför banvallen förväntas till stor del endast att påverkas temporärt under byggskedet. Det sker 

på korta sträckor i de fall där banvallen är mindre än 5 m bred. I de fall som mark utanför banvallen 

temporärt kommer påverkas förväntas som mest 30 cm på varje sida.  

Med det underlag som finns idag förväntas inte bevarandestatusen för utpekade arter och naturtyper 

påverkas. Åtgärden förväntas inte leda till påtaglig skada på riksintresset för naturvård.  

Påverkan på de utpekade naturtyperna förmodas vara störst där sträckningen avviker från banvall och 

på de platser där banvallen är försvagad. 

Tabell 3.  Här redovisas de Natura 2000-naturtyper som finns där sträckningen avviker från banvall. Observera att sträckningen 

ännu inte är inmätt och att siffrorna därför är ungefärliga.  

Kod Naturtyp  Total areal 

inom Stora 

Alvaret (ha)  

 Längd GC- vägen (m)  Area GC- vägen (ha)  Andel GC- väg (%) 

6210 Kalkgräsmarker 4405,3 170 0,0510 1,3 promille  

6410 Fuktängar 4550,5  70  0,0210  0,4 promille  
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Det finns inga planer på att försämra framkomligheten för djur. Sökande ser också liten risk för konflikt 

mellan djur och människor längs leden då avståndet mellan vall och murar medger fri lejd för djuren. 

Skyltar med hänsynsinformation föreslås, med syfte att förhindra risken att djur stressas. Gång-, cykel- 

respektive bilvägar som samordnas med bete är vanligt förekommande på Öland, utan konflikter (ex. 

Ottenbyområdet och nordvästra Öland)  

Av det underlag som finns idag förväntas inte åtgärden påverka bevarandestatusen för de rödlistade  

arterna i Tabell 2.   

Ängshöken har speciella krav i bevarandeplanen:  

”Ängshök häckar på Stora Alvaret och områden där den har eller innan haft revir ska skötas på 

ett optimalt sätt för ängshökens behov. Därför föreslår sökande att speciella skyddsåtgärder 

vidtas vid anläggandet av vägen.” 

En dialog med personer i pågående ängshöksprojekt är viktigt. 

 

5.4 KULTURMILJÖ 

Av dagens underlag förväntas inte åtgärden påtagligt påverka riksintresset för kulturmiljövård eller 

påverka det utpekade området i Natur och Kultur på Öland. Sträckningen planeras inte beröra 

skulpturerna eller stensättningarna.  

Om förhistoriska lämningar påträffas i samband med byggnation av GC- vägen kommer grävarbetena 

att avbrytas på platsen, och Länsstyrelsen kontaktas för samråd. 

Utifrån det underlag som finns tillgängligt förväntas GC-vägens påverkan på kulturmiljön som obetydlig.  

5.5 REKREATION OCH FRILUFTSLIV 

Konsekvenserna av ökad framkomlighet förväntas göra området attraktivare och mer tillgängligt för fler 

personer. Den nya GC- vägen förväntas också öka intresset för cykelturism på Öland.  

Den förväntade påverkan bedöms som positiv.  

5.6 LANDSKAPSBILD 

Efter tid förväntas vegetationen på slänterna få samma utseende som innan åtgärden.  Åtgärden 

förväntas inte påverka landskapsbilden på håll då den inte innebär av några höga objekt. Den unika 

flacka landskapsbilden förväntas därför inte att hotas. Det förändrade utseendet för de som vistas på 

vallen förväntas inte vara störande för landskapsbilden.  I byggskedet planeras en minimal påverkan 

på omgivningarna att eftersträvas och återställning att prioriteras.  

Den förväntade påverkan bedöms som obetydlig.  

5.7 BYGGSKEDE 

Byggområdet är beräknat till en bredd av fem meter vilket motsvarar ungefär banvallens bredd. Marken 

utanför GC- vägen som kan komma att påverkas planeras att återställas efter byggskedet.  Marken 

som återställs kommer med tiden att återgå till ursprunglig karaktär. 

Under byggskedet förväntas banvallen att upplevas som en arbetsplats och boende vid 

stationsfastigheterna kan komma att uppleva en temporär störning. Åtgärden planeras under dagtid 
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vardagar för att minimera att störa på kvällar och helger.  Åtgärden planeras ta hänsyn till känsliga 

säsonger för Ängshök och byggtiden kommer att anpassas om häckning pågår i närheten.  

För att minimera risk för påverkan under byggskedet kommer skyddsåtgärder att utformas och 

kommuniceras fram i det nu aktuella samrådsskedet. Den planerade åtgärden förväntas ge en liten 

negativ påverkan. 
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Bilaga 1  
Observera att ansökan omfattar endast delsträcka 5-22  
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