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Polisanmälan – brott mot artskyddet
I Stora Vika (Nynäshamns kommun) finns ett nedlagt kalkstensbrott som idag används för
flistillverkning och lagring av flis. Området i och kring kalkstensbrottet har en mycket säregen
flora och fauna; bland annat finns flera rödlistade växter och insekter representerade i
området. Vi vill här upprätta en polisanmälan angående artskyddsbrott eftersom Stockholms
Bulkhamn AB (organisationsnummer 556214-7552) i sin verksamhet brister i hänsynen till
skyddade arter. Vi kommer särskilt peka på två händelser som på ett mycket direkt sätt har
förstört viktiga livsmiljöer för tre fridlysta arter som finns i Stora Vika. Dessa arter är
apollofjäril (Parnassius apollo), större vattensalamander (Triturus cristatus) och hasselsnok
(Coronella austriaca). Samtliga dessa arter är upptagna i EU:s habitatdirektiv (se Arter i EU:s
art- och habitatdirektiv 92/43/EEG). Vi kommer även ta upp en fjärde art, gulfläckig
igelkottspinnare (Hyphoraia aulica), som visserligen inte är upptagen i EU:s habitatdirektiv
men som icke desto mindre är akut hotad i Sverige.
Vi vill göra gällande att Stockholms Bulkhamn AB har begått ett artskyddsbrott eftersom de
har brutit mot punkt 1 i lagtexten som avser artskyddsbrott (se utdrag ur Miljöbalkens 29:e
kapitel nedan).
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Beskrivning av arterna
Apollofjäril (Parnassius apollo)
Apollofjärilen är en av Sveriges största dagfjärilar. Från att tidigare (före 60-talet) ha varit
relativt vanlig, har arten minskat kraftigt och återfinns numera bara som livskraftig på
Gotland; på fastlandet finns den fläckvis representerad utmed östkusten upp till Stockholm
samt på en del öar i Stockholms södra skärgård. Värt att nämna är att apollofjärilen är
fridlyst inom EU och den underart som finns i Stora Vika (fastlandsapollofjäril, Parnassius
apollo ssp. scandinavica) är klassad som ”starkt hotad” (EN) i den svenska rödlistan
(Gärdenfors, 2010). Dessutom är apollofjärilen en N-märkt art i bilaga 1 till
Artskyddsförordningen (2007:845). Detta betyder att arten kräver noggrant skydd enligt
EU:s art- och habitatdirektiv och att arten finns upptagen i direktivets bilaga 4. Enligt
Artskyddsförordningen 4 §, 4:e punkten, är det därmed förbjudet att skada eller förstöra
apollofjärilens fortplantningsområden eller viloplatser. Stora Vika har länge varit en känd
lokal för apollofjäril och larvfynd i kalkstensbrottet under 90-talet (Martin Olofsson,
personlig observation, se bild 1 & 2 samt bilaga A) visar att det åtminstone tidigare fungerat
som en viktig föryngringslokal för arten. Apollofjärilen har en potential att fortleva i området
så länge värdväxter för apollofjärilens larver och nektarväxter för den fullbildade fjärilen
finns kvar i tillräcklig mängd, men varje minskning av förekomsten av värdväxter och
nektarväxter ökar risken för att fjärilen dör ut i området (se bilaga B).
Större vattensalamander (Triturus cristatus)
Den större vattensalamandern finns i dammarna i kalkstensbrottet i Stora Vika. Senast nu i
maj (2014) dokumenterades ett tiotal individer av vattensalamander i dammarna i
kalkstensbrottet, varav minst två individer med säkerhet var större vattensalamander (se
bilaga C). Större vattensalamander är liksom apollofjäril en N-märkt art i bilaga 1 till
Artskyddsförordningen (2007:845). Detta betyder att arten är fridlyst och kräver noggrant
skydd enligt EU:s art- och habitatdirektiv och att arten finns upptagen i direktivets bilaga 4.
Enligt Artskyddsförordningen 4 §, 4:e punkten, är det därmed förbjudet att skada eller
förstöra den större vattensalamanderns fortplantningsområden eller viloplatser. Den större
vattensalamandern är inte bara beroende av dammarna/sjöarna i kalkstensbrottet utan
även av en lämplig omkringliggande miljö eftersom den en stor del av året (bland annat

under vintern) uppsöker terrestra miljöer. Värt att nämna är att naturvårdsverket har
upprättat ett åtgärdsprogram för den större vattensalamandern (Naturvårdsverket 5636,
mars 2007, se bilaga D) och att större vattensalamandern även finns upptagen i bilaga 2 till
EU:s art- och habitatdirektiv.
Hasselsnok (Coronella austriaca)
Samtliga grod- och kräldjur är fridlysta i Sverige. Hos ormarna så ser situationen sämst ut för
hasselsnoken. Hasselsnoken är beroende av stenrika och varma habitat precis som området i
och kring kalkstensbrottet i Stora Vika. Hasselsnok har vid ett flertal tillfällen observerats i
anslutning till de öppna hällmarkerna ovan själva kalkbrottet i den norra och nordvästra
delen (personlig observation, Staffan Kyrk; se också bilaga E (sida 8) för rapport om
ytterligare fynd i området kring kalkstensbrottet). Hasselsnok är liksom apollofjäril och större
vattensalamander en N-märkt art i bilaga 1 till Artskyddsförordningen (2007:845). Detta
betyder att arten är fridlyst och kräver noggrant skydd enligt EU:s art- och habitatdirektiv
och att arten finns upptagen i direktivets bilaga 4. Enligt Artskyddsförordningen 4 §, 4:e
punkten, är det därmed förbjudet att skada eller förstöra hasselsnokens
fortplantningsområden eller viloplatser.
Gulfläckig igelkottspinnare (Hyphoraia aulica)
Denna art finns med i förteckningen över ”Rödlistade arter i Sverige 2010” som starkt hotad
(EN) vilket innebär hög utdöenderisk. Arten påträffades 2012 och 2013 på de öppna
hällmarkerna vid brottkanten högst upp i den norra delen av kalkstensbrottet (personlig
observation, Palmqvist, 6 juni 2013). Den gulfläckiga igelkottspinnaren ingår i ett
åtgärdsprogram (Naturvårdsverket 6325, december 2009, se bilaga F). Arten anses i Sverige
ha en sammanlagd förekomstarea på endast 1,5 km2 i hela landet fördelat på några lokaler i
Kalmar län, Hallands län, Skåne län, Gotlands län, Södermanlands län (Stora Vika) och i
Uppland (Munkö). Det är därför av yttersta vikt att kända lokaler inte på något sätt förstörs
eller exploateras. Tyvärr har de sprängningar som utförts i nordvästra delen av
kalkstensbrottet förstört åtminstone 200 m2 av artens habitat (se bilderna 2,3, 4 & 8).

Allmän reflektion
Apollofjäril, större vattensalamander, hasselsnok och gulfläckig igelkottspinnare kan samtliga
anses utgöra indikatorarter som är extra skyddsvärda, då deras närvaro speglar en naturtyp
som hyser långt fler ovanliga och vanliga arter. Fjärilsinventeringar i området visar på en hög
och unik sammansättning av arter och i nuläget är 47 rödlistade arter funna i anslutning till
kalkstensbrottet (Palmqvist, 2014, se bilaga G). Således, skyddar man dessa arters livsmiljö
så kan man vara säker på att ett stort antal andra arter gynnas vilket bidrar till en ökad
mångfald av växter och djur. Vi vill kraftfullt betona att detta ligger i linje med lagstiftarens

intentioner: ”År 2015 skall andelen berörda hotade arter ha minskat med minst 30 procent
och inga fler arter ha försvunnit jämfört med rödlistan år 2000” (Prop. 2004/05:150).
Två särskilda händelser som vi lyfter i denna anmälan: Sprängning och markberedning
Vi vill anmäla verksamhetsutövaren Stockholms Bulkhamn AB för sprängningen och
markberedningen i kalkstensbrottet i Stora Vika. Genom dessa åtgärder har Stockholms
Bulkhamn AB skadat och förstört områden som är av vital betydelse för apollofjäril, större
vattensalamander, hasselsnok och gulfläckig igelkottspinnare och att ingreppen därmed
strider mot lagen. En väl utförd konsekvensanalys av kunniga ekologer/biologer skulle utan
tvekan ha kommit fram till att dessa ingrepp skulle innebära direkt och allvarlig skada för de
arter vi tagit upp i denna anmälan.
Verksamhetsutövaren har dessutom haft tillgång till information om de ovanligt höga naturvärdena
vid kalkstensbrottet, men har trots denna kunskap ändå genomfört sprängningen och
markberedningen. Naturvärdena, särskilt fjärilsfaunan, påtalades allmänt av Nynäshamns
Naturskyddsförening i yttranden 2004-12-05 och 2005-05-15 inom ramen för den juridiska process
som ledde fram till miljödomen som fastställde villkor för verksamhetsutövarens verksamhet i och
vid kalkstensbrottet (mål nr M 6013-05 vid Miljödomstolen, Stockholms tingsrätt och mål nr M 157407 vid Mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt). Vidare framgår naturvärdena, inte minst
förekomsten av apollofjäril, av informationstavlor vid den natur- och kulturstig (”Fjärilsstigen”) som
löper runt kalkstensbrottet och som invigdes 2007. Av den första informationstavlan, som för övrigt
är belägen vid infarten till verksamhetsutövarens kontor, framgår att just det område i vilket
sprängningen skedde är ett av de områden runt kalkstensbrottet som är föremål för
naturvårdsinsatser för fjärilsfaunans skull. Detta är det gulmarkerade området vid kalkstensbrottets
nordvästra sida på nedanstående karta (se bild 9 och bilaga H). Kartan finns även på den första
informationstavlan. I själva området finns vidare sedan 2007 två informationstavlor som berättar om
den rika fjärilsfaunan. Dessa tavlor är placerade några tiotals meter från där sprängningen skedde.
Allt det här betyder att verksamhetsutövaren rimligen har insett att sprängningen kunde leda till
skador för apollofjärilen och andra arter.

Nedan följer ett antal bilder över området i kalkstensbrottet som visar hur sprängningen och
markberedningen har förstört de skyddsvärda arternas levnadsmiljöer.

Bild 1. Området mellan de två brottsjöarna var tidigare en viktig föryngringslokal för apollofjärilen. Bilderna är tagna 1997,
då ett 10-tal larver av apollofjäril hittades (Martin Olofsson, personlig observation). Platsen hade god tillgång på
apollofjärilens värdväxter, vit fetknopp (Sedum album) och kärleksört (Sedum telephium) samt olika nektarväxter som tistlar
och blåeld. Detta område ser efter markberedningen ut som på bild 5.

Bild 2. Satellitbilder från Google Earth (hämtade maj 2014). Bilderna från 2008 visar att det fortfarande fanns kvar delar av
apollofjärilens föryngringshabitat mellan de två sjöarna i kalkstensbrottet. Notera också den rödmarkerade delen på bilden
från 2012; den visar området som sprängdes hösten 2011.

Bild 3. Bilden från den 17 augusti 2011 som visar förberedelserna inför sprängningen hösten 2011 (se också bild 2 & 4).

Bild 4. Bilden visar resultatet från sprängningen som Stockholms Bulkhamn genomförde hösten 2011. Stora mängder av
apollofjärilens värdväxter försvann genom att klipphyllor och flera meter av marken vid brottkanten högst upp sprängdes
bort. Även viktiga nektarresurser för de vuxna apollofjärilarna förstördes genom sprängningen. Kantzonen ovanför brottet
är också ett viktigt område för den akut hotade gulfläckiga igelkottspinnaren. Detta ingrepp har också bidragit till att
förstöra de viktiga landresurserna som hasselsnoken och den större vattensalamandern är beroende av.

Bild 5. Bilden visar den markberedning som gjorts av Stockholms Bulkhamn mellan sjöarna i kalkstensbrottet (se också bild
2 och jämför 2008 och 2012). I och med markberedning så har apollofjärilens föryngringshabitat förstörts. Detta ingrepp har
också förstört de viktiga landresurserna som den större vattensalamandern är beroende av (jämför med bild 6). Värt att
påpeka är att markberedningen går ända ned till den södra kanten av den norra sjön vilket dels medför en uppenbar risk för
föroreningar att sprida sig ned i sjön och dels hotar att isolera den större vattensalamandern genom att hindra den från att
fritt röra sig mellan sjöarna och dammarna i kalkstensbrottet. Den norra delen av sjön möts av en mer eller mindre lodrät
brottkant vilken utgör en kraftig barriär för salamandrarnas möjlighet att uppsöka landområden åt detta håll.

Bild 6. Bilden är tagen 1997. Visar hur det nu förstörda området mellan sjöarna i kalkstensbrottet såg ut innan Stockholms
Bulkhamn AB genomförde sprängningen och markberedning av området.

Bild 7. Visar ett litet område mellan de nuvarande flisupplagen som ännu inte har förstörts (på markplanet mellan den
södra och den norra brottsjön; se också bilaga B för övrig förekomst av vit fetknopp i kalkstensbrottet). På bilden syns olika
örter och gräs, bl.a. vit fetknopp som är apollofjärilens värdväxt. Detta område kan potentiellt fortfarande användas av
apollofjärilen som reproduktionslokal, men hotas starkt av den fortsatta verksamheten. Trots noggrann inventering i maj
2014 av Tore Söderqvist och Göran Palmqvist hittades dock inga larver i detta område. Bilden är tagen den 14 juni 2014.

Bild 8. En sammanfattningsbild över vilka områden som förstörts i och med sprängningen och markberedning i
kalkstensbrottet samt vilka konsekvenser det har fått för de skyddsvärda arterna vi tagit upp i denna anmälan.

Bild 9. Bilden visar det område som är föremål för särskilda naturvårdsinsatser (se det övre gulmarkerade området). Denna
information har varit enkelt tillgänglig för verksamhetsutövaren, bland annat genom en informationsskylt belägen i
anslutning till deras kontor i Stora Vika. Trots detta så utförde verksamhetsutövaren en sprängning 2011 som delvis ödelade
detta område (se även bilderna 2,3,4 & 8).

Referenser och bilagor till anmälan
Elmquist, H. Åtgärdsprogram för gulfläckig igelkottspinnare 2010-2014. Naturvårdsverket.
Rapport 6325. December 2009. Bilaga F.
Friman Ekologikonsult AB. Ekologiska konsekvenser av utpumpning av brottvatten och
damning vid Stora Vika i Nynäshamn. 2010 (uppdaterad 2013). Bilaga E.
Gärdenfors, U. 2010. Rödlistade arter i Sverige 2010. ArtDataBanken.
Malmgren, J. 2007. Åtgärdsprogram för bevarandet av större vattensalamander och dess
livsmiljöer 2006-2010. Rapport 5636. Mars 2007. Bilaga D.
Olofsson, M. Förstörelsen av kalkstensbrottet i Stora Vika. 2013. Bilaga A.
Palmqvist, G. 2014. Fjärilsfaunan i Stora vika i Nynäshamns kommun. Sammanställning av
rödlistade arter med kommentarer och naturvårdsintressanta arter samt dagfjärilsarter som
är dokumenterade från området. Rapport till Nynäshamns kommun och
Naturskyddsföreningen i Nynäshamn. 2014-04-16. Bilaga G.
Palmqvist, G. & Söderqvist, T. 2014. Vit fetknopp i kalkstensbrottet i Stora Vika.
Observationer från fältbesök 2014-04-06. Bilaga B.
Regeringsproposition, Prop. 2004/05:150
Spång Å., Markne M., Törnros K. & Törnros A. 2014. Fynd av den stora vattensalamandern i
den norra dammen, kalkbrottet Stora Vika Nynäshamn 2014-05-17. Bilaga C.
Informationstavla för fjärilsstigen. 2007-2014 (fr.o.m. 2014 finns en reviderad version).
Bilaga H.

Vi som står bakom denna anmälan är:

Martin Olofsson
Fil. dr i ekologi, forskare med inriktning på fjärilars ekologi och beteende
Bäckvägen 68 B
12647 Hägersten
E-post:

martinolofsson@hotmail.com

Telefon:

070-866 11 77

Göran Palmqvist
Fil. mag lärare i biologi och naturkunskap, ledamot i ArtDataBankens expertkommitté för fjärilar,
SLU, Uppsala
Vattumannens gata 126
13662 Brandbergen
E-post:

goran.palmqvist@ownit.nu

Telefon:

08-745 73 75, 073-697 41 43

Martin Olofsson

(ort & datum)

Göran Palmqvist

(ort & datum)

