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Gotlands kalksten 

På förfrågan från Näringsdepartementet om bättre underlag kring effekterna av 
Naturvårdsverkets hemställan om utpekande av nya Natura 2000-områden i Gotlands län 
enligt art- och habitatdirektivet och ändringar i befintliga områden i art- och habitatdirektivet 
respektive fågeldirektivet samt Länsstyrelsen Gotlands underliggande förslag, har SGU 
sammanställt ett PM utifrån myndighetens kompetens- och ansvarsområden.  
   
De frågor som Näringsdepartementet har begärt att få belysta är följande:  
   
1.      Vad skulle Länsstyrelsens och Naturvårdsverkets förslag innebära för gruvnäringen i 
Sverige om det blev omöjligt att hämta kalk från Gotland?  
   
2.      Finns det andra områden utanför de föreslagna Natura 2000-områdena som har 
motsvarande geologiska förutsättningar för de naturtyper som har klassats som bristnaturtyper?  
   
3.      Vad har kalken för betydelse för samhället såväl miljömässigt som ur ett socioekonomiskt 
perspektiv? Vilka olika användningsområden finns det för kalk med beaktande av dess olika 
kvaliteter?  
   
4.      Finns det några lämpliga eller likvärdiga alternativ till kalkutvinning på Gotland? I 
sådant fall var skulle det vara och vad skulle det innebära ur hållbarhetssynpunkt om kalken 
hämtades från t.ex. ett annat land.  
   
5.      Vad skulle det innebära för sysselsättningen inom kalkindustrin på Gotland och på 
fastlandet om de riksintresseområden för mineral som föreslås av Naturvårdsverket och 
Länsstyrelsen utpekas till Natura 2000?  
   
6.      Vad skulle en eventuell kalkutvinning inom riksintresseområdena för mineral innebära 
för dricksvattenförsörjningen på Gotland?  
   
7.      Om SGU har något övrigt att tillägga.  

 

SGUs svar följer nedan: 

 

1.      Vad skulle Länsstyrelsens och Naturvårdsverkets förslag innebära för gruvnäringen i 
Sverige om det blev omöjligt att hämta kalk från Gotland?  
 

Gruvnäring i Sverige omfattar inte bara brytning av  malm, industrimineral och natursten, den 
omfattar också världsledande tillverkare av gruvutrustning och relaterad FoU.  
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Förbrukningen av industrimineral ökar alltmer. Dessa används framför allt i branscher som papper, 
plast, gummi, keramik, glas, stål, gjuteri, byggnads- och anläggningsmaterial samt färg, branscher som 
omsätter mångmiljardbelopp varje år och sysselsätter tusentals människor.  
 
Kalksten används inom de flesta av ovannämnda användningsområde: järn- och stålindustri, papper- 
och massaindustri, bygg- och anläggningsindustri, kemi, samt inom jordbruk och miljö. För vissa 
användningsområden krävs högkvalitativ råvara som är begränsad till visa geografiska områden 
beroende på geologisk utveckling. 

Malmindustrin, järn- och ickejärnmalm, sysselsätter totalt drygt 6000 arbetare och tjänstemän på 14 
arbetsställen (Bergversstatistik 2013).  Inom industrimineral- och naturstensindustrin arbetar ca 2500 
personer på 39 arbetsställen (industrimineral) respektive 59 arbetsställen (natursten) (Bergverksstatistik 
2013). Sverige är ledande tillverkare av gruvutrustning i världen och en sund konkurrens mellan Atlas 
Copco och Sandvik gör att Sverige ligger på topp både inom produktion och utveckling av 
gruvutrustning. Även företag som Volvo, Scania och ABB är stora och ledande leverantörer till den 
internationella gruvindustrin. 

Sverige producerade 7,5 miljoner ton krossad kalksten år 2013 till ett värde av 2,2 miljarder kronor 
(Bergverksstatistik 2013). Totalt producerades krossad kalksten på 16 produktionsställen. De tre största 
kalkproducenterna i Sverige är Nordkalk AB (5 anläggningar), SMA Mineral AB (4 anläggningar) och 
Cementa AB (3 anläggningar). Dessutom finns fyra producenter med lägre produktion. 

Nära hälften av produktionen används till cement. Ungefär en fjärdedel av all kalk som produceras i 
Sverige går till produktion av järn och stål.  

För att producera ett ton bränd kalk för användning i stålindustrin behövs 1,8 ton högkvalitativ kalk. 
För att producera ett ton av vanligt stål behövs 30-45 kg bränd kalk och för produktion ett ton röstfritt 
stål 90 kg bränd kalk. I genomsnitt går det alltså åt ca 50 kg kalk för att producera ett ton stål.  

Nordkalk och SMA producerar drygt 3,2 miljoner ton kalk. Av detta exporteras 1,9 miljoner till 
Finland för vidare förädling. 

Enligt SveMin  förbrukar SSAB ca  900 000 ton kalk till ståltillverkning. Enligt Svenska 
Kalkföreningen, där Nordkalk och SMA ingår som största producenter används ca 550 000 ton av den 
kalk som produceras i Sverige till ståltillverkning. SSAB stålverk i Oxelösund och Luleå är största 
köpare av den svenskproducerade högrena kalken.  
 
De  täkter som omfattas av förslaget på utvidgning av Natura 2000-områden i nuläget är Bungetäkten 
och Stucks. Bungetäkten ägs av Nordkalk AB och är tänkt att ersätta produktionen i Klinthagen som 
nyligen fick förlängt tillstånd på sammanlagt 25 miljoner ton (ca 10 års produktion). Stucks ägs av 
SMA Mineral AB som har ansökt om en förlängning av brytningstillståndet vilket säkerställer företagets 
produktion i 15 år till. Ytterligare ett företag berörs av det ursprungliga förslaget på nya Natura 2000-
områden och utvidgning av de gamla, Cementa AB och deras täkter Filehajdar och Västra brottet i 
Slite. Den del av förslaget som berör Cementas täkter har skjutits upp i väntan på ett bättre 
vetenskaplig underlag. 
 
Om förslaget genomförs i sin helhet kan konsekvenserna för gruvnäringen bli stora: 
  
De två företag som i första hand berörs (Nordkalk AB och SMA Mineral AB) kommer att tvingas 
minska sin produktion då de inte får tillgång till råvara. Det leder till kraftigt förkortad livslängd för 
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såväl kalkstensbrytning som förädling vilket i sin tur orsakar nedtrappning och till slut även stängning 
av produktionsanläggningarna på Gotland och en eventuell flytt till de länder som har passande råvara. 
Planerade investeringar (Bunge täkten på 600 miljoner kronor, enligt Nordkalk) uteblir. Arbetstillfällen 
försvinner samtidigt som kompetent arbetskraft flyttar från Gotland. Andra som drabbas är 
leverantörer av gruv- och maskinutrustning. Även anläggningar för kalkbränning kommer att drabbas 
hårt.  
 
Om det tredje förslaget , som f.n. ligger på is (Filehajdar och Västra brottet i Slite), blir aktuellt drabbas 
hela cementindustrin i Sverige, då 60 % av landets cementproduktion kommer från Cementas 
anläggning i Slite. En förändrad cementproduktion påverkar de infrastruktursatsningar som Sverige 
behöver. 
 
Alla företag behöver framförhållning för att våga göra investeringar för framtiden. Cementa är ett stort 
internationellt företag med fabriker på många ställen i världen. Om kalkråvaran inte finns tillgänglig på 
Gotland, kommer investeringarna inte att göras i Sverige, risken att Cementas fabrik på Gotland läggs 
ned ökar markant. 
 

     

Schematisk karta över Sveriges berggrund (t.v.) och schematisk karta över Gotlands berggrund 
(t.h.). Källa: SGU. 
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Om utpekandet av Natura2000-områden i framtiden alltid kommer att ha företräde och inte vägs mot 
andra intressen kan det på sikt innebära problem för etableringen av alla typer av näringsverksamhet på 
Gotland, exempelvis jordbruk och turism.  

Gruvindustrins utveckling likställs ofta enbart med ett antal nystartade gruvor och 
prospekteringsprojekt. Dessa är viktiga, men det finns andra aspekter som måste beaktas, t.ex. 
tillväxt och utveckling hos etablerade företag som verkat i många år och nu har en möjlighet 
att skörda frukterna av målmedveten satsning på utveckling, innovation, miljötänkande och 
kunskap i världsklass.  
Att förhindra företagens möjlighet till fortsatt utveckling kan komma att minska andra företags vilja att 
investera i i Sverige.  
 
Andra industrier som riskerar att drabbas av en eventuell nedläggning av kalkproduktionen på Gotland 
är landets stålindustri, som i så fall blir tvungen att köpa kalk från andra leverantörer utanför Sverige, 
vilket både fördyrar produktionen och belastar miljön. Ett av de svenska flaggskeppen i svensk 
gruvnäring, det statligt ägda LKAB som varje år drar in miljarder till staten i form av både skatt och 
utdelning, använder kalk i sin tillverkning av ”green pellets”, marknadens kvalitetsledande och 
klimatsmartaste järnmalmsprodukt. LKAB är ett av de företag som är beroende av den svenska 
kalkindustrin. 

En sådan utveckling vore olycklig ur många perspektiv inte minst ur miljöns, där Sveriges riksdag definierat 
generationsmålet: "Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett 
samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför 
Sveriges gränser." 
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Så används kalksten. Källa: kalkforeningen.se/anvandning 
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2.      Finns det andra områden utanför de föreslagna Natura 2000-områdena som har 
motsvarande geologiska förutsättningar för de naturtyper som har klassats som 
bristnaturtyper?  

Generellt kan sägas att geologi och klimat är styrande för vilka naturtyper som uppstår inom 
ett visst geografiskt område. Ett exempel är den lilla blomman Viscaria Alpina som tål koppar 
bättre än de flesta andra växter och därför bredde ut sig över marker som visade sig dölja den 
stora Viscariamalmen i Norrbotten. Det var tack vare denna blomma som malmen upptäcktes. 

I det område på norra Gotland som föreslagits som Natura 2000-område består berggrunden 
av kalksten, en sedimentär bergart. Av Sveriges yta är andelen sedimentär berggrund väldigt låg 
(den mörklila färg som Gotland har på bifogade Sverigekarta) till förmån för betydligt äldre 
kristallin berggrund, så kallat urberg, vilket skiljer Sverige en hel del från sydligare delar av 
Europa där just sedimentär berggrund är vanligast.  

Eftersom kalksten är ovanlig inom landets gränser blir det naturligt att ur nationellt perspektiv 
betrakta de naturtyper som är kopplade till denna geologi som ovanliga. De behöver dock inte 
vara det ur ett europeiskt perspektiv. Det är heller inte säkert att de är det ur nationellt 
perspektiv – det kan vara en fråga om hur noggrant ett område är inventerat jämfört med ett 
annat. De områden på norra Gotland som kalknäringen tagit i anspråk är de i särklass bäst 
inventerade biotoperna på kalkberggrund vi har i landet.  

De sedimentära bergarterna i Sverige representeras av såväl sandstenar och skiffrar (lera från 
början) som märgel (lerig kalksten) och kalksten. En förenklad bild över Gotlands 
berggrundsgeologi visar att öns geologi är långt ifrån homogen. Stora delar av ön har en 
kalkrik berggrund men här blandas kalk av olika typer med märgelsten, lera och sandsten (i 
söder).  

Det kan vara av intresse att sätta norra Gotlands förekomst av basiska berghällar (6110) och 
karsthällmarker (8240) i ett historiskt perspektiv, till bruket av marken de senaste 400 åren. 
En gång i tiden var Gotland mer skogsbeklätt än vad det är idag. Linné ,till exempel, 
observerade ekskogar på sina vandringar. Redan på 1600-talet hade man börjat man oroa sig 
över det stora uttaget av virke; för husbehovsanvändning, för skeppsbyggen, för möllor och 
kalkbränning, och insatser gjordes för att begränsa detta, dock inte alltid med framgång.  

När man hugger ner skog ökar markerosionen, jordtäcket spolas bort och hällmarker kommer 
i dagen, med eller utan karstbildning. Karstbildningen går för övrigt lite snabbare under ett 
humuslager som kan bidra till en miljö med sänkt pH. De processer man då ville förebygga 
och förhindra gav upphov till de företeelser vi idag vill bevara. Söder om det aktuella området 
finns jordtäcket kvar och marken nyttjas i större utsträckning för jordbruk. Skulle vi av någon 
anledning välja att avtäcka marken här kommer även detta område med tiden bilda 
karsthällmarker och basiska berghällar. 
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Krav från EU-kommissionens utvärdering – komplettering av Natura 2000-nätverket i 
Sverige 
SGU har tagit del av regeringsbeslutet (beslut 2014-01-09, dnr M2014/65/Nm) som ger 
länsstyrelserna det uppdrag som Länsstyrelsen på Gotland nu redovisat till Naturvårdsverket 
som deluppdrag 1 samt Naturvårdsverkets riktlinjer för länsstyrelsernas arbete med att föreslå 
ytterligare Natura 2000-områden (Bilaga 1, skrivelse 2014-04-24, dnr NV 00482-14). 
 

Den del av regeringsuppdraget som Länsstyrelsen på Gotland har redovisat lyder: 
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1. Länsstyrelserna ska lämna förslag till nya Natura 2000-områden och kompletteringar av 

redan föreslagna områden. Utgångspunkten för förslaget ska vara att åtgärda brister i 
nätverket som framgår av resultat från Europeiska kommissionens utvärderingar samt 
eventuella andra nationellt identifierade brister i nätverket. Uppdraget ska genomföras i 
enlighet med Naturvårdsverkets riktlinjer. Arbetet ska redovisas till Naturvårdsverket senast 
den 27 mars 2015. 

 

I Naturvårdsverkets riktlinjer, som enligt regeringsuppdraget ska tillämpas, anges att bristerna 
enligt EU-kommissionens utvärdering – gällande just Gotland – är havsgrottor och områden 
för tumlare. Beträffande andra, nationellt identifierade brister, sägs (sid. 5) “Att peka ut 
områden för att åtgärda dessa brister i nätverket är angeläget, men har lägre prioritet än arbete med 
de formellt noterade bristerna ovan. För nationellt identifierade brister är en positiv 
markägarförankring särskilt betydelsefull för urvalet av områden”. 
 

Så långt kan förstås av Länsstyrelsen i Gotland läns förslag att de föreslagna nya, eller 
kompletterade befintliga, Natura 2000-områdena inte är ett resultat av brister som påpekats av 
EU-kommissionen. Förslaget utgår alltså helt ifrån “eventuella andra nationellt identifierade 
brister i nätverket”. 
 

SGU drar därför slutsatsen att Länsstyrelsen på Gotland valt att inrikta sitt förslag på den del 
av regeringsuppdraget som har lägre prioritet, nämligen att åtgärda nationella brister och 
möjliga kompletteringar av Natura 2000-områden som inte är nödvändiga till följd av EUs 
krav.  
 
Då i synnerhet Bästeträsk är ett mycket stort område som innefattar flera av SGU utpekade 
riksintressen för värdefulla ämnen eller material anser vi att detta bör tas med i en 
konsekvensanalys och helhetssyn när ett Natura2000-utpekande ska ställas mot andra 
samhällsintressen. I vårt yttrande till länsstyrelsen (SGU dnr 33-221/2015, 26 februari 2015) 
skrev vi bl.a. att: 
 

• ”Ovan nämnda riksintressen detaljavgränsades under åren 2004–2005. SGU:s 
uppfattning är fortfarande att dessa utpekade områden innehåller kalkstensfyndigheter 
av mycket god kvalitet och är väldokumenterade samt är av sådan omfattning att de är 
av riksintresse enligt 3 kap. 7 § andra stycket miljöbalken.” 

 

• ”Med anledning av att det på norra Gotland finns värden som bedömts vara av intresse 
för hela riket när det gäller mineralutvinning, och att detta intresse kan komma att 
beröras av ett beslut om Natura 2000-områdenas utbredning, anser SGU att det är av 
stor vikt att beslutsunderlaget på ett tydligare sätt beskriver naturvärdesförhållandena 
och de olika naturtypernas utbredning inom de nu föreslagna områdena.  
Vidare anser SGU att båda dessa aspekter måste tas i beaktandet i beslutet av Natura 
2000-områdenas utbredning. ” 
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Naturvårdsverkets hemställan om utpekande av nya Natura 2000-områden i Gotlands län 
enligt habitatdirektivet och ändringar i befintliga områden i habitat- och fågeldirektivet (dnr 
NV-00482-14,  2015-03-27 
I Naturvårdsverkets hemställan till regeringen har områdena Filehajdar och Trälgefastigheterna 
i Bästeträsk-området tagits bort, med hänvisning till att dessa områden inte är tillräckligt väl 
inventerade. 
 
Att basiska berghällar (6110) och karsthällmarker (8240) är naturtyper där Gotland har en stor 
andel av landets totala förekomst är inte konstigt eftersom berggrunden består av kalksten som 
i princip endast finns på Öland och Gotland. Rimligen finns naturtyperna även på andra 
ställen på Gotland (och Öland). 
 
Konsekvenser av förslag på utvidgade Natura 2000-områden på Gotland 
Enligt SGUs bedömning så skulle utvidgningen av Natura 2000-området Bästeträsk innebära 
ett slut för den kalkstensutvinning som skett på Norra Gotland sedan 1000-talet.  
 
SGU anser att utvidgningen av Natura 2000-området Bästeträsk skulle omöjliggöra pågående 
och framtida kalkstensutvinning på Norra Gotland inom de områden som SGU har pekat ut 
som riksintresse enligt 3 kap. 7 § andra stycket miljöbalken. Ett beslut om utvidgning av 
Natura 2000-området Bästeträsk är enligt SGUs mening en åtgärd som kan påtagligt försvåra 
utvinningen av kalksten. 
 
Av 3 kap. 7 § första stycket miljöbalken framgår att:  

• ”Mark- och vattenområden som innehåller värdefulla ämnen eller material skall så 
långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra utvinningen av dessa.” 

 
I 3 kap. 7 § andra stycket miljöbalken står:  

• ”Områden som innehåller fyndigheter av ämnen eller material som är av riksintresse 
skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket.” 

 
När lagstiftningen om Sveriges riksintressen flyttades in under miljöbalken i slutet av 1980-
talet, pågick fortfarande kalla kriget i Europa. Riksintresset för värdefulla ämnen och mineral 
skulle säkra Sveriges försörjningsberedskap.  
 
Idag är situationen i Europa en helt annan. Idag handlar det om att säkra en gemensam 
försörjningsberedskap för Europa, där Sverige har ett åtagande genom kommissionens 
Råvaruinitiativ som tillkom år 2008, att bidra till den europeiska råvaruförsörjningen, och inte 
minst där så är möjligt att vara självförsörjande. Sveriges gränser är numera Europas. 
 
Europeiska ”riksintressen” för mineral 
Det finns ännu ingen EU-lagstiftning som styr hur mineraltillgångar ska vägas mot annan 
markanvändning. EU-kommissionen initierade år 2014 ett treårigt forskningsprojekt inom 
Horizon 2020, Mineral deposits of public importance, som har som vision att införa ett EU-
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direktiv för mineralresurser (Minerals Deposit Directive). Utlysningen stängde den 8 april 
2014: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2056-
sc5-13a-2014.html. 
 
Genom att definiera mineraltillgångar som riksintresse och ta fram styrmedel för hur 
konflikter mellan gruvföretag, lokalbefolkning, miljögrupper eller andra intressenter kan lösas, 
där likvärdig hänsyn tas till naturvärden och företagens behov, väntas Minatura-projektet bidra 
till att EUs mineraltillgångar kan nyttjas på ett hållbart sätt i framtiden. Projektet handlar inte 
om att mineraltillgångar och gruvföretag ska ges företräde framför naturskyddet, utan om 
bättre balanserade konsekvensanalyser när nya gruvor ska etableras. Naturskyddet är idag 
starkt inom EU och får stort utrymme i konsekvensanalyserna.  
 
Konsortiet Minatura 2020 (http://minatura.eu) som leds av österriska MinPol (International 
Agency for Mineral Policy) och består av 24 internationella partners, fick projektet. Enda 
skandinaviska partner är Luleå tekniska universitet (Linda Wårell). SGU har på förfrågan ställt 
sig positiv till att delta som stakeholder om Sverige skulle bli fallstudie i detta projekt. Det finns en 
önskan från kommissionären att ett nordiskt land ska utgöra en fallstudie.  

 

3.      Vad har kalken för betydelse för samhället såväl miljömässigt som ur ett 
socioekonomiskt perspektiv? Vilka olika användningsområden finns det för kalk med 
beaktande av dess olika kvaliteter?  

Kalkindustrin (Nordkalk AB och SMA Mineral AB) siktar bland annat av den fina kalkandelen (0‐25 
mm) eftersom den innehåller lermineral. Stålverken vill ha styckekalk som har en långsam reaktivitet 
och därmed blir effektivare som flussmedel i stålbaden. Finkornigt material reagerar för snabbt och blir 
ineffektivt. 

Det finkorniga materialet är dock utmärkt som miljöförbättrare i t.ex. försurade sjöar men har ett lägre 
pris och har svårt att klara transportkostnaden till fastlandet. I de nya anläggningarna siktas 0‐10 mm 
av vilket minskat andelen till ca 10% av produkterna. Det avsiktade materialet används till andra 
produkter.  
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Försäljningen ser ut så här:   

Stål och metaller  44% 

Bygg   17% 

Kemi   14% 

Miljö   15% 

Socker   8% 

Jordbruk   2% 

 

SSAB, nordens största ståltillverkare, förbrukar till exempel ca 900 000 ton kalk per år. För att säkra 
tillgången till kalk i sina processer, för det fall de inhemska leveranserna stryps, har prov gjorts med 
kalk både från Norge och Kanada. Kalken håller god kvalitet men i en ”normalkonjunktur” ökar 
transportkostnaden med ca 70 kr/ton, en fördyring för SSAB med ca 63 Mkr/år. Eftersom långa 
transporter innebär större fartyg ökar också kapitalbindningen. Därtill kommer miljöaspekten att 
transportera den här typen av råvara långa sträckor vilket bedöms orimligt om man vill förbättra 
konkurrenskraften hos den svenska industrin så långt möjligt på en global marknad. Utifrån detta har 
SGU schablonmässigt beräknat minskningen av antalet anställda i stålindustrin som en följd av ökade 
råvarukostnader för kalk. Vi har räknat med att en tioprocentig kostnadsökning ger 10 procent mindre 
omsättning och vinst och leder till en tioprocentig minskning av antalet anställda inom 
stålframställningen. Det summerar till att tusen arbetstillfällen riskerar att försvinna. 

 

   
Bedömd minskning, anställda i stålindustrin i Sverige 

SSAB 
  

630 
Sandvik 

  
250 

Atlas och övriga stålverk 
 

105 

   
985 

 

4.      Finns det några lämpliga eller likvärdiga alternativ till kalkutvinning på Gotland? I 
sådant fall var skulle det vara och vad skulle det innebära ur hållbarhetssynpunkt om kalken 
hämtades från t.ex. ett annat land.  
 

De krav som den metallurgiska industrin ställer på kalken är kemiska och fysikaliska. Den 
största svårigheten med att hitta kalksten till den metallurgiska industrin är kraven på låga 
kisel-, svavel- och magnesiumhalter, förutom låga halter av tungmetaller. Dessa element sitter 
ofta spridda i kristallgittret i kalcit (det mineral som ren kalksten är uppbyggd av) vilket gör att 
de är mycket svåra att ta bort. Vad gäller de fysikaliska egenskaperna så måste kalken hålla 
ihop, inte falla sönder i de höga temperaturer som den utsätts för i användningen. 

Tittar man utanför Sverige, på våra närmaste grannländer, så finns liknande geologiska 
avsättningar som de gotländska även i framför allt Polen och Estland men inte i samma 
kvantiteter eller kvaliteter.  
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Vad gäller Polen så är tillgångarna i norr (som ligger närmast Sverige rent geografiskt) mycket 
begränsade. Kalksten av god kvalitet finns dock på flera håll i landet, men dessa är 
inlandsfyndigheter och kräver långa järnvägstransporter till kustenom man vill ha varan till de 
nordiska stålverken. De bästa fyndigheterna finns i den södra regionen runt Kielce. Ett par 
fyndigheter av bra kemisk kvalitet finns nära Radom i centrala Polen, men dessa har, vad vi 
känner till, problem med sönderfall vid bränning. Det gör att man antingen måste kassera 
stora mängder av materialet efter bränning, eller om det är möjligt, bricketera. Den brända 
kalken är mycket känslig för alla former av fukt, vilket gör att dess kvalitet riskerar att 
försämras avsevärt under transport. En obränd råvara klarar transporter bra, men då behövs det 
transporteras dubbelt så mycket material jämfört med en bränd kalk. Här kan företagen alltså 
välja olika strategier, bränna nära brottet eller på plats hos kunden. 

Ur ekonomiskt och miljömässigt perspektiv är Polen inte något bra alternativ. Tittar man på 
Baltikum så stöter man istället på stora kapacitetsproblem, dvs fyndigheternas volymer är för 
små. För åtminstone tiotalet år sedan brände man i både Polen och i Baltikum kalk utan 
rökgasrening. SGU har inga aktuella uppgifter om ifall situationen har förändrats.   

I Estland finns det fyndigheter som kan vara av intresse ur kemiskt och fysikaliskt perspektiv, 
men här är aktuella kalkstenslager tunna, och fyndigheterna är små. Och bara att prospektera i 
Baltikum är svårt vad gäller t ex tillståndsfrågan. Flera av de Estniska fyndigheterna är 
inlandsfyndigheter, kvalitetsmässigt är dessa ofta mer dolomitiska (högt magnesiuminnehåll) 
och dessutom svavelrika vilket är alltså ett problem för stålindustrin. Många fyndigheter 
innehåller relativt höga halter av kisel i form av SiO2 som inte heller är önskvärt. 

Sammantaget finns det ett behov av en objektiv utredning av karbonatbergarter i 
Östersjöregionen som underlag för till ett hållbart och miljömässigt bra nyttjade av denna 
naturresurs i hela regionen. 

 

5.      Vad skulle det innebära för sysselsättningen inom kalkindustrin på Gotland och på 
fastlandet om de riksintresseområden för mineral som föreslås av Naturvårdsverket och 
Länsstyrelsen utpekas till Natura 2000?  

På Gotland är 170 personer direkt anställda av kalkindustrin, därtill kommer knappt 700 
indirekt sysselsatta, dvs.  olika typer av kontraktsanställda underentreprenörer etc. För varje 
täkt- eller gruvarbetare räknar man dessutom ofta schablonmässigt med att 4-5 kringarbeten skapas i 
form av samhällsservice som skola, daghem, vård, handel, service etc. För Gotland har 
branschorganisationen Svemin räknat lågt, med tre kringarbeten per anställd i kalkindustrin. Det 
innebär att totalt riskerar mellan 2000 och 3000 jobb försvinna om kalkindustrin försvinner, detta bara 
på Gotland. På Gotland är antalet sysselsatta idag totalt 23 000 personer. En nedläggning av 
kalkindustrin skulle därmed påverka en tiondel av arbetskraften på Gotland. 
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Det minsta antal jobb som hotas i Sverige om kalkindustrin på Gotland läggs ner 

 Direkt Indirekt Totalt 

Sysselsatta 170 510 680 

Kringarbeten   2100 

Hotade jobb i  stålverken  1000 

SUMMA   3780 

En nedläggning av kalkindustrin på Gotland skulle alltså kunna medföra att uppemot 4000 
arbeten försvinner inom mineralnäringen.  

Då har vi inte räknat på konsekvenserna för bygg- och anläggningssektorn och Sveriges 
pågående och förestående infrastruktursatsningar. Vi har heller inte räknat på vad det skulle 
kunna betyda för tillståndet i miljön om kostnaden för kalkning och rökgasrening och 
transporterna ökar. 

 

6.      Vad skulle en eventuell kalkutvinning inom riksintresseområdena för mineral innebära 
för dricksvattenförsörjningen på Gotland?  
 

Den kommunala drickvattenförsörjningen på Gotland består av ett 40-tal anläggningar, var av 
huvudparten utgörs av brunnar borrade ned i berggrunden. Vattenuttagen är totalt ca 4,7 Mm3/år 
(Vattenplanen 2005). Vattenuttagen utgörs av ca 3,6 Mm3 av grundvatten och resten från ytvatten, 
varav huvudparten kommer från Tingstäde träsk. På Gotland får ca 2/3 (63 %) av den fasta 
befolkningen vatten från det kommunala nätet, övriga har enskild vattenförsörjning, och då i huvudsak 
grävda eller borrade brunnar (ca 10 000 fastigheter). Många av dessa brunnar har under längre eller 
kortare tid problem med vattenkvalitén, ofta i form av bakteriologiska föroreningar (Plan VA 2014). I 
vissa delar av Gotland förekommer ställvis även brist på grundvatten under sommartid och problem 
med höga kloridhalter kan förekomma. Dessutom har många fritidshus egen vattenförsörjning.  

De områden som nu är uppe för diskussion avseende kalkutvinning, där det kan föreligga en konflikt 
med den kommunala vattenförsörjningen, är dels den kommunala ytvattentäkten i Hauträsk och den 
kommunala reservvattentäkten ur Bästeträsk. Dessa försörjer områdena kring samhället Fårösund, och 
är för dessa områden viktiga, men utgör i dagsläget endast en liten del av den totala vattenförsörjningen 
på Gotland. ( ca 2 %) Uttagen för vattenförsörjningen till Fårösund är idag drygt 100 000 m3/år, och 
vid en utbyggnad av samhället kan den tänkas öka något. Potentialen i Bästeträsk är dock betydligt 
större (ca 8 % av den nuvarande försörjningen). 

Vad gäller Bästeträsk används inte vattnet för närvarande för kommunal vattenförsörjning, men 
planeras att inom de närmsta åren ersätta Hauträsk i den kommunala vattenförsörjningen och Region 
Gotland har tillstånd till ett uttag upp till 22 l/s ur Bästeträsk (dock max 380 000 m3/år.  Detta 
eftersom vattenkvaliteten i Hau träsk inte är tillräckligt stabil och god.). Region Gotland har därför 
tagit fram ett nytt förslag på vattenskyddsområde och föreskrifter för råvattentäkten Bästeträsk som 
man avser presentera 2015-05-18. Av det kartunderlag som finns framtaget framgår att  
vattenskyddsområdet kommer beröra både SMAs och Nordkalks ansökta brytningsområden.  Om 
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kommunen skulle utnyttja sitt tillstånd fullt ut kan det vid vissa torrperioder vara kritiskt att uppnå ett 
minimiflöde förbi utloppet till Östersjön. Det är sålunda av vikt att inflödet till Bästeträsk från dess 
tillrinningsområde inte minskas i någon större utsträckning. Bästeträsk är en relativt grund sjö och 
problem kan under sommartid uppträda med exempelvis varmt vatten och bakterier. Utan det 
kommunala uttaget bedöms risken för ett kritiskt minimiflöde som litet, men sjöns läge gör den sårbar 
för eventuella klimatförändringar.   

Till båda sjöarna Hau träsk och Bästeträsk sker idag tillrinning från de områden som är utpekade för 
riksintresse och vid en eventuell kalkutvinning. I områdena kan en förändring av de nuvarande 
vattenförhållandena ske. Inom Hau träsks tillrinningsområde sker redan idag SMAs pågående 
verksamhet. Både SMA och Nordkalk har i sina planer tagit fram underlag och tekniska lösningar som 
innebär att risken för negativ förändring av vattnets kvalitet eller kvantitet genom täktverksamheten är 
liten både i  Hau träsk och Bästeträsk.  

För SMAs planerade utvidgning av kalktäkten vid Stucks finns tekniska lösningar med omledning och 
återinfiltration av vatten från Bungeberget till Bästeträsks tillrinningsområde. Detta för att kompensera 
för att en utökad täkt medför att delar av tillrinningsområdet förändras och vattnet avleds åt annat håll. 
Normalt ska det inläckande vattnet från SMAs täkt ledas till Hau träsk, men SMA har även möjlighet 
att vid ett eventuell ogynnsam vattenkvalitet kunna pumpa direkt ut i Östersjön.  

Undersökningar som utförs i samband med tillståndsansökningarna indikerar att möjligheterna till 
större uttag av grundvatten för dricksvattenförsörjning bedöms som små. Undersökningarna visar 
bland annat på att den huvudsakliga omsättningen av grundvatten sker i de övre (4 -5 m) av kalkstenen 
och omsättningen och möjligheterna till uttag minskar på djupet.  

Vid en eventuell kalkbrytning kommer det inläckande vattnet från Nordkalks planerade täkt i Ducker 
återföras till tillrinningsområdet genom infiltration i marklagren. SMA har ett liknade 
infiltrationsförfarande för det vatten som leds in från Bungeberget. Genom återinfiltrationen av  det 
inläckande vattnet är det tänkt att återskapa flödena på ett naturligt sett. Vad gäller kvaliteten på 
infiltrationsvattnet finns förslag till uppställda krav så att risken för negativ påverkan på miljön 
minimeras. 

En möjlig hotbild är om det uppkommer en så pass ogynnsam kvalitet på vattnet ur kalkbrotten att 
vattnet inte går att rena ned till de uppställda kraven. I fallet med SMA:s täkt finns möjligheten till 
överledning och kompensation från Bungeberget, men för brottet på Ducker 1:64 (Nordkalk) saknas 
denna möjlighet. Risken för att detta ska inträffa bedöms dock som liten. 

Om möjligheterna till uttag av dricksvatten ur Bästeträsk av någon anledning inte skulle vara möjlig, 
finns ett ytterligare alternativ till drickvattenförsörjning i området. Region Gotland har planer på att 
införa avsaltning av Östersjövatten till den kommunala vattenförsörjningen. SGU anser att även om 
tillgången på vatten att avsalta är mycket god och att det är ett tekniskt möjligt alternativ till grund- 
eller ytvatten bör en avsaltning av Östersjövatten för drickvattenförsörjning endast ske i de områden 
där det är tekniskt och praktiskt omöjligt att tillgodogöra sig de sötvattenresurser som finns tillgängliga. 
Ett utnyttjande av naturligt sötvatten bör alltid prioriteras framför andra lösningar. 
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Sammanfattningsvis bedöms en eventuell kalkutvinning inom riksintresseområdena inte påverka 
vattenförsörjningen på Gotland negativt, under förutsättning att de uppställda kraven på 
infiltrationsvattnet kan hållas. Om dessa inte kan hållas, vilket risken för bedöms som liten, finns dock 
tekniska lösningar för att vattenförsörjningen kan tryggas. 

7.      Om SGU har något övrigt att tillägga.  

SGU drar slutsatsen att införandet av Natura 2000-områden enligt liggande förslag skulle slå 
ut kalkindustrin på Gotland.  

Det skulle medföra att  

a) nära 4000 arbetstillfällen i Sverige hotas, varav 3000 på Gotland, 
 

b) Sverige skulle behöva importera stora mängder kalk för stålindustrin, för infrastrukturen, för 
miljön etc vilket innebär att vi riskerar att gå emot generationsmålet definierat av Sveriges 
riksdag: "Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett 
samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem 
utanför Sveriges gränser." 

SGU drar också slutsatsen att en eventuell kalkutvinning inom riksintresseområdena på norra 
Gotland inte påverkar vattenförsörjningen negativt under förutsättning att de krav som ställts 
upp på infiltrationsvattnet hålls. 

 

Göran Risberg  Erika Ingvald 

 

Stf generaldirektör  Enhetschef 
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