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BILDEN MATS WAERN

Stenkoll på fågellivet
Mats Waern är en flitigt anlitad miljökonsult inom stenindustrin och en
hängiven fågelskådare på fritiden. Ibland kan han kombinera arbete och fritid.
– Artskyddsfrågor får mer och mer fokus vid tillståndsgivning för stentäkter.
TEXT PEDER EDVINSSON FOTO MATTIAS BARDÅ

mats waern, miljökonsult på WSP Environmental i Kalmar,
är en välkänd profil inom den svenska stenindustrin. För några
år sedan var han till exempel uppdragsledare när Hallindens
Granit skulle öppna sitt diabasbrott i Moheda i Småland. Mats
Waern och WSP bistod med en helhetslösning för Hallindens
ansökan: hydrogeologi, akustik, naturvärdesinventering, fågel
inventering och miljöjuridik med utredningar och miljökon
sekvensbeskrivning.
Jämfört med andra liknade ansökningar gick processen väl
digt snabbt: cirka 1,5 år från samråd till lagakraftvunnen dom.
Arbetsmetoden var en viktig förklaring till den snabba hand
läggningen. WSP satte bland annat in extra resurser, vilket bi
drog till att mark- och miljödomstolen kunde fatta beslut direkt
på underlaget i de inkomna handlingarna, utan att behöva kalla
till huvudförhandling som skulle dra ut på processen.
mats waern började studera biologi i Uppsala och fördjupade
sig inom ekotoxikologi med övertygelsen om att miljögifter kommer att vara en stor samhällsfråga under många år framöver.
Hans stora intresse vid sidan av arbetet är fågelskådning. Han
räknas i dag som en av Sveriges främste fågelskådare. Intresset
är så starkt att han för 16 år sedan flyttade från Uppsala till Kal
mar, för att komma nära det rika fågellivet på Öland.
– För högkvalitativ skådning är Öland perfekt, man kan vara
borta i tre timmar och få skitbra skådning och ändå ha hela dagen
kvar för jobb och familj.
Den svarthakade busksvättan och dess underarter är ett av

Mats specialintressen. Han har bland annat besökt i Marocko,
Sibirien och andra platser i Asien – inte minst i Indien och Kina –
där svarthakade buskskvättor förekommer.
– Svarthakade buskskvättor är ett outtömligt ämne! Vissa
arter snöar man in på, nu är jag inne på större turturduva och
piplärkor också.
mats waern berättar om glädjen han kände när han som ung
fågelskådare började lära sig att avkoda fågelvärlden.
– Jag gillar att vara analytisk, det är mitt sätt att skåda. För
utom att lära mig alla läten och dräkter är det till exempel kul att
försöka avgöra om det är fisk- eller silvertärna på vingslagen när
man ser fågeln på sträck flera kilometer ut.
Från mitten av april till mitten av maj skådar han i stort sett
varje morgon före jobbet.
– I perioder kopplar jag bort fåglar, men under vår och höst
kör jag hårt.
Mats Waern ingår även i trion som ligger bakom skådarpod
den Pjodden.
– Varje avsnitt har runt 1 400 lyssnare. Det är fascinerande
att så många vill lyssna på en podd för de största nördarna inom
fågelskådning.
Har du kunnat förena ditt intresse för fåglar med ditt
arbete som miljökonsult?
– Absolut. Artskyddsfrågor får mer och mer fokus vid tillstånds
givning för stentäkter. Mitt fågelintresse har även gett mig ett
stort kontaktnät inom myndighetsvärlden. n
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