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Sammanfattning  

Lunds Naturskyddsförening, LNF, kan inte tillstyrka en förlängning av bolagets 
tillstånd förrän bl.a. verksamhetens tidigare och framtida påverkan på Natura 
2000-området Knivsås har undersökts på ett mer noggrant sätt. Då ingår också 
ett antal frågor kring EU-rätten och dess tillämpning i Sverige. Det finns även 
andra väsentliga brister i bolagets ansökan, som sammantaget gör det omöjligt 
för Lunds Naturskyddsförening att avge ett välunderbyggt yttrande eller föreslå 
några preciserade villkor. Eftersom det nuvarande tillståndet går ut 2024-12-31 
finns det gott om tid att genomföra de saknade utredningarna. Om materialbrist 
skulle uppstå innan det nuvarande tillståndet går ut kan LNF acceptera att ett 
tillfälligt tillstånd ges fram till att gällande tillstånd går ut. 

Om domstolen trots allt anser att Sydstens ansökan är komplett, föreslår LNF att 
några ytterligare villkor föreskrivs. De under resp. rubrik längre fram i 
remissvaret. 

Saknade utredningar och klarlägganden 

Sydsten utgår från att gällande tillståndsbeslut ger bolaget rätt att fortsätta att 
påverka Natura 2000-området på ett negativt sätt, punkt 148, och att de hittills 
uppkomna skadorna inte behöver åtgärdas. Utredningen ska innefatta EU-
rätten, t.ex. Waddenzee-målet, HD-domen i Bungemålet, Mark- och 
miljööverdomstolens domar på Gotland och Miljöbalken 24 kap. 3 §, inkl. punkt 1 
och 7, vilka alla leder till andra slutsatser. 

Gällande täkttillstånd har inte prövats enligt Miljöbalken 24 kap. 3 § och följer 
inte Högsta Domstolens prejudicerande dom från 2013-06-18 i mål T 3158-12 
(planerat kalkbrott i Bunge-området på norra Gotland) om hur domstolen ska 
förvissa sig om att risk för skada på ett Natura 2000-område inte uppkommer. 
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Vidare bör två domar från Mark- och miljööverdomstolen vara styrande. ”Mark- 
och miljööverdomstolen meddelade 2018-09-11 dom i målen om Nordkalk AB:s, 
mål nr M 5431-14, och SMA Mineral AB:s, mål nr M 5375-14, ansökningar om 
tillstånd till täktverksamhet på Gotland. Domarna innebär att de av mark- och 
miljödomstolen lämnade tillstånden upphävs och att bolagens ansökningar om 
tillstånd till täktverksamhet avslås. Prövningen i Mark- och miljööverdomstolen 
har i huvudsak handlat om täkternas påverkan på Natura 2000-området 
Bästeträsk.” Den citerade texten ovan är hämtad från ett pressmeddelande från 
Mark- och miljööverdomstolen 2018-09-11. 

 

Bolaget behöver också redovisa hur klimatlagen (SFS 2017:720) 2 och 3 §§, 
gällande svenska klimatmål, Sveriges handlingsplan för Agenda 2030 och 
Klimatpolitiska rådets rapporter, vilka syftar till att Sverige ska uppfylla 
Parisavtalet om det framtida klimatet, påverkar dess verksamhet. Flera statliga 
myndigheter och ideella organisationer har konstaterat att utsläppen av 
växthusgaser måste minska med 8 % per år om klimatmålen i Parisavtalet ska 
kunna uppnås. Detta påverkar i stor utsträckning behovet av nyanläggningar av 
t.ex. vägar och byggnader, eftersom en stor del av dessa investeringar inte 
hinner bli lönsamma under den korta tid som återstår innan utsläppen måste 
vara nära noll. Bolaget måste utreda hur dessa klimatkrav påverkar bolagets 
verksamhet när det gäller efterfrågan på bolagets produkter över tid och den 
trafik som utleveransen ger upphov till. Den behovsutredning som finns i 
ansökan är helt otillräcklig, eftersom den bygger på prognoser i stället för 
uppsatta mål och framstår som starkt vinklad. Ett villkor behövs när det gäller 
bolagets totala klimatpåverkan. 

Bolaget hävdar att eftersom den fyndighet som exploateras är ett riksintresse 
har det företräde. När riksintressen kolliderar ska de intressen som är 
långsiktigast ha företräde. När stenen sprängts bort är riksintresset borta. I 
stället är det viktigt att naturvårdsintressena värnas eftersom de finns kvar 
längre och kommer att vara till glädje för framtida generationer. Dessutom finns 
det flera formuleringar i ansökan som pekar på att bolaget anser att 
riksintresset för bergmaterial kan ha lika stor juridisk tyngd som Natura 2000-
områden eller naturreservat. Denna tolkning stämmer inte. EU-rätten och beslut 
om naturreservat har större tyngd än riksintressen. I bl.a. punkt 204 påpekar 
bolaget att det endast är en tidsfråga innan berget under naturreservatet 
Högebjär kommer att sprängas bort. 

De utredningar som krävs enligt nedan och som gäller påverkan på Natura 
2000-området Knivsås ska bl.a. bygga på EU-domstolens dom i det s.k. 
Waddenzee-målet (C127/02), där domstolen, kortfattat uttryckt, kräver att alla 
beslut om påverkan på ett Natura 2000-område ska baseras på bästa möjliga 
naturvetenskapliga information. För att underlätta jämförelser bör även 
utredningarna gällande naturreservatet Högebjär uppfylla samma kvalitetskrav. 
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Tidigare, nuvarande och framtida påverkan på vattenstånd, naturtyper och arter 
inom Natura 2000-området och naturreservatet Högebjär behöver utredas mer 
utförligt och med mycket större noggrannhet. Om inte sådana utredningar 
genomförs bör bolagets ansökan avvisas eller dess påverkan på skyddad natur 
utredas under en prövotid. 

En noggrann redovisning av förekomster av rödlistade, fridlysta och regionalt 
minskade arter inom dessa skyddade områden måste inkludera även tidigare 
fynd så att en utveckling över tid blir möjlig att följa. Dessa förekomster bör 
följas även i framtiden, t.ex. inom ramen för kontrollprogrammet. LNFs 
övergripande uppfattning är att de av bolaget nämnda växtarterna minskar i 
antal, åtminstone i södra Skåne. För de hotade arter som riskerar att försvinna 
eller kraftigt minska inom den tid som bolaget är aktivt i området, måste bolaget 
för var och en precisera vilka motåtgärder som krävs för att 
beståndsminskningarna ska upphöra och för att de hotade och prioriterade 
arterna ska uppnå gynnsam bevarandestatus. 

I samrådsunderlaget, utarbetat av WSP 2017-05-31, kan man under punkt 6.5.1 
läsa bl.a. följande text. ”Bergtäktens påverkan på fuktigare vegetationstyper i 
nära anslutning till Lovénsjön bedöms som tydlig, medan den på längre avstånd 
bedöms som ringa.” En konsult har under en vårdag inte sett några 
vissningstendenser. Ändå tillägger WSP: ”Trots utförda observationer kan det 
enligt Swecos utredning inte uteslutas att vegetation i dessa partier (Natura 
2000-området Knivsås och naturreservatet Högebjär) påverkas av utvidgning 
och fördjupning av befintlig bergtäkt.” Längre fram listas tre naturtyper ”som 
bedöms som känsliga för grundvattensänkningar. Pågående utredningar får visa 
om och hur stor eventuell påverkan riskerar att bli på Natura 2000-habitaten.” 
Några kommentarer till ovanstående text har LNF inte kunna hitta i bolagets 
ansökan. I stället hävdar bolaget sin marknadsdominerande maktställning och 
påstår att ingen negativ påverkan finns på Natura 2000-området Knivsås. 

Vid bolagets kartläggning av förekomsten av olika arter måste all tillgänglig och 
relevant litteratur, hemsidor och databaser användas och inte bara några få 
utvalda. Vissa artgrupper som mossor och fladdermöss rapporteras nämligen på 
annat sätt än i Artportalen. Resultaten från Projekt Skånes Flora har först 
nyligen lagts in där. Bolaget måste också ta hänsyn till att Artportalen till stor 
del bygger på allmänhetens observationer och att den därför inte kan påstås 
innehålla samtliga aktuella förekomster. Detsamma gäller också för Projekt 
Skånes Flora där förekomsten av de olika arterna oftast antecknades på en lokal 
inom en ruta på 2,5 x 2,5 km och samma art i regel inte noterades mer än en 
gång per ruta. Projekt Skånes Flora leddes av professionella botanister som 
också granskade mer än hundratusen insamlade fynd. Inom projekten Skånes 
flora och Skånes mossor ska skyddade områden inventeras noga och samtliga 
fynd redovisas. Ett fåtal besöksdagar i Natura 2000-området efter 
vattennivåsänkningen i Lovénsjön ger inget naturvetenskapligt godtagbart 
underlag. Ett villkor kan behövas för denna kartläggning. 
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LNF har av tidsbrist bett Lunds Botaniska Förening att komplettera med 
åtminstone de botaniska delarna av bolagets ansökan. Föreningen kommer att 
avge ett eget svar. 

Vattenståndet i Lovénsjön har redan sjunkit med närmare tre meter. Fram till 
för 10 år sedan rann det ut vatten norrut från Lovénsjön, vilket tillförde vatten till 
kärren norr om sjön. I dessa kärr finns det möjligen kvar några enstaka 
exemplar av tre arter av fridlysta orkidéer, som tidigare var mycket vanligare 
där. Dessa marker, som ligger inom Natura 2000-området, berörs 
överhuvudtaget inte i bolagets ansökan eller MKB. I den senare skriver bolaget 
att vattennivån kan komma att minska med ytterligare en meter i Lovénsjön, 
men att detta saknar praktisk betydelse. Eftersom den närliggande bok- och 
ekskogen i Natura 2000-området sannolikt avvattnas till Lovénsjön och enligt 
bevarandeplanen inte uppnår fullgod bevarandestatus, håller LNF inte med om 
denna slutsats. Dessutom ingår nämnda lövskog i en av länsstyrelsen utpekad 
värdetrakt med hög biologisk mångfald, se Figur 6.4.2 i MKBn. Ett nytaget foto 
bifogas (bilaga 1) som visar det tidigare vattenståndet, vilket markeras av 
vegetationens nedre gräns och erosionen vid björkarnas rötter, samt den bro 
som behövdes för att vandrare skulle kunna passera bäcken. I ovan citerat 
samrådsunderlag finns det under punkt 6.6.1 Kompensationsåtgärder ett löfte 
om att bolaget ”under fem år efter att tillståndet vunnit laga kraft ska utreda 
möjliga och rimliga åtgärder för att begränsa och kompensera för ett eventuellt 
vattenbortfall i Lovénsjön.” Inte heller detta har LNF kunnat hitta i bolagets 
ansökan. Ett villkor bör föreskrivas som säkrar att denna utredning genomförs 
och att den tidigare vattennivån i Lovénsjön så långt som möjligt återställs. 
(Samrådsunderlag utarbetat av WSP 2017-05-31, Bilaga 5 PM Hydro-geohydrologi 
Dalby bergtäkt: framsida). Bilaga 2 bifogas. 

I ansökan finns det motsägelser mellan påståendet att det nästan inte finns 
någon kontakt mellan jord- och berggrundvatten i de skyddade områdena och 
den generella förekomsten av en s.k. avsänkningstratt (punkt 111). Risken för att 
vattenförande sprickor kan uppstå i jordlagret till följd av sprängningarna 
(punkt 137) eller till följd av återkommande framtida torka måste beskrivas 
mycket tydligare. 

I ansökan nämner bolaget att det finns vattenförande sprickor i berggrunden 
utan att ange några detaljer. På internet, i kurslitteratur på Lunds universitet 
och i NCCs senaste samrådshandlingar för Skrylletäkten anges att diabasgångar 
normalt är vattenförande, vilket innebär att vatten rinner längs med dem. Det 
framgår också att diabasgångarnas bredd kan variera stort och att tvärgående 
diabasgångar finns men i liten omfattning. Diabasgångarnas läge har angivits 
på en översiktlig karta, där skalan inte tillåter några detaljer. På en tidigare 
karta från Sydsten finns det tvärgående diabasgångar nära Lovénsjön. 
(Samrådsunderlag utarbetat av WSP 2017-05-31, Bilaga 5 PM Hydro-geohydrologi 
Dalby bergtäkt: Bilaga 3 Hydrogeologiskt underlag). Bilaga 3 bifogas. 
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Ett antal skadeförebyggande och återställande åtgärder måste utredas, testas 
och vid behov vidtas för att minimera redan konstaterade och framtida skador. 
Det kan t.ex. gälla den förstörda fäladsmarken, spricktätning, återställande av 
vattennivån i Lovénsjön (enligt ovan) och tillförsel av nitratfritt vatten till 
våtmarker om vattennivån sjunker.  

Eftersom brytningen får ske utan att bolaget betalar för stenmaterialet är det 
högst skäligt att kräva att bolaget inte överlåter åt samhället att reparera skador 
som har uppstått under brytningstiden och som kan finnas kvar efter att 
verksamheten är avslutad. Därför måste ett förebyggande arbete påbörjas nu 
och fortsätta på en hög ambitionsnivå under bolagets återstående 
verksamhetstid. Detta är en naturlig följd av hänsynsregeln ”Förorenaren 
betalar”. Villkor bör föreskrivas om kompensationsåtgärder. 

Bolaget anger att den utvidgade verksamheten kommer att innebära att en 
mindre fäladsmark i norr kommer att röjas bort. Eftersom det finns gott om 
fäladsmarker i närheten saknar detta betydelse enligt bolaget. Dessutom är 
fäladsmarken igenvuxen, skriver man. 

LNF konstaterar att Sydsten har varit markägare under lång tid och att det är 
bolagets bristfälliga skötsel av fäladsmarken som orsakat igenväxningen och de 
minskade förekomsterna av hotade arter. Länsstyrelsen uppgav under mars 
2019 på direkt fråga att dagens areal av fäladsmark i södra Skåne bara uppgår 
till 1 % av den areal som fanns för länge sedan. Därmed är varje återstående 
fäladsmark av mycket stort värde. Bolaget måste som kompensationsåtgärd om 
möjligt flytta den befintliga fäladsmarken till en ny plats. Bolaget har föreslagit 
att man kan så ut ängsfrön på bullervallarna. Detta kan vara en bra början men 
den är långtifrån tillräcklig. En sådan flyttning måste planeras, ledas, 
genomföras och dokumenteras av erfarna professionella ekologer. Exempel på 
åtgärder som sannolikt krävs är rätt val av plats och frömaterial samt rätt jord, 
vilket sannolikt innebär att matjord från fäladen måste tas med till den nya 
platsen för att tillgången till en ev. nödvändig svamppartner ska säkras för de 
växter som behöver en sådan. Vidare behöver bevattning med vatten med låg 
nitrathalt vara möjlig och bete från t.ex. kaniner och hjortdjur förhindras under 
etableringen. 

Vad gäller de vattenförande sprickorna i berggrunden, så finns det gott om 
erfarenheter från forskning och från Citytunnelprojektet när det gäller att hitta 
sprickor i berg och att täta dem. Inom projektet testade man långt fler 
tätningsmetoder än de som sedan kom att användas. Detta testarbete utfördes 
innan sprickorna blev akuta och därför kunde man täta alla sprickor med 
minimal miljöpåverkan och utan att bygget behövde stå stilla. Det finns 
dessutom gott om utländska erfarenheter bl.a. från nationalparker i Kina. 
Bolaget måste åläggas att upptäcka och täta de sprickor som har lett till att 
vattennivån i Lovénsjön har sjunkit. Sedan bör vattennivån i Lovénsjön 
återställas. 
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Om vattennivån sjunker t.ex. i de kärr där de fridlysta grodorna fortplantar sig 
måste bolaget vara berett att fylla på med vatten. Detta får bara innehålla 
mycket låga nitrathalter för att göra det omöjligt för kvävekrävande högvuxna 
växter som bredkaveldun att etablera sig. Annars kan vegetationen i kärren 
komma att se ut som i Damm 1, som man ser längs väg 16 och då överlever inte 
grodorna. 

Formuleringarna om berguv i punkt 135 andas mer självberöm än 
naturvetenskapligt kunnande. Det är inte troligt att det befintliga berguvsparet 
tillåter några artfränder att bosätta sig där eftersom de utgör konkurrenter om 
födan. 

Bolagets produkter levereras till kund med lastbil. Antalet lastbilstransporter 
uppgår i genomsnitt till 380 per dag och nästan det dubbla vid hög produktion. 
Detta innebär att minst en lastbil varannan minut normalt kör ut på eller lämnar 
väg 11. Denna trafik är den helt dominerande tunga trafiken på väg 11. Dessa 
transporter måste klassas som följdverksamhet enligt Miljöbalken 16 kap. 7 §. 
Deras miljöpåverkan m.m. måste undersökas noga i ett större geografiskt 
område och villkor föreskrivas. Volvos transporter till och från fabriken på 
Hisingen behandlades som följdverksamhet eftersom Volvos trafik uppgick till 5 
% av den tunga trafiken. 

Vattenkvalitén i Höje å är långt ifrån att uppfylla kraven på god ekologisk status 
främst på grund av kraftig övergödning. Varje verksamhet måste åläggas att 
göra vad den kan för att kraven från EU ska kunna uppfyllas senast år 2027. 
Därför kan ett villkor behövas. 

Påståendet i punkt 151 om att Dalbysjön ska kunna bildas på 20-25 år verkar helt 
verklighetsfrämmande om inte omgivande marker helt ska torrläggas. 

Bolagen bör också utarbeta metoder för hur man kan återvinna tidigare 
betongkonstruktioner o.d. i nya byggnadsmaterial och på detta sätt spara på 
naturresurser. Gamla stenbrott är lämpliga för den sortens verksamhet eftersom 
den externa bullerpåverkan kan minimeras. 

För Lunds Naturskyddsförening 

 

 

Tomas Björnsson, ordförande 

Epost: cicero@rtb.se 

 

Bilaga 1: Foto, Lovensjön  fd gångbro 20190326 

Bilaga 2: Vattennivå Lovensjön (bilaga 5 i Swecorapport) 

Bilaga 3: Diabasgångarnas läge (bilaga 3 i Swecorapport) 


