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Inlaga i mål nr M 4188-18; Nu fråga om Sökandens bemötande av inkomna
yttranden
Med hänvisning till mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätts underrättelse av den 21
maj 2019, aktbilaga 65, får vi härmed såsom ombud för AB Sydsten (”Sökanden”)
inkomma med följande bemötande av inkomna yttranden.
Respektive yttrande kommer att bemötas utifrån den ordning i vilken aktbilagorna har
inkommit till domstolen efter att tillkommande yrkanden har presenterats.

Tillkommande yrkanden

1.

Sökanden yrkar att mark- och miljödomstolen meddelar tillstånd enligt 7 kap.
28 a § miljöbalken.

B.

Yttrande från Rickard Saltin av den 12 mars 2019, aktbilaga 24

2.

I yttrandet anges oro för vilken förändring som kommer att ske, vattentillgången
i den egna brunnen samt eventuellt buller. Sökanden har varit i kontakt med
intressenterna per telefon och redogjort för den aktuella situationen.

3.

Den aktuella fastigheten, Önneslöv 1:11, ligger i utkanten av det bedömda
influensområdet och ytterkanten tangerar fastighetsgränsen precis, se Bilaga 7
till Bilaga B 2 till ansökan. Med tanke på att influensområdet är konservativt
beräknat är risken för påverkan i ytterkanten av influensområdet begränsad.
Eventuell påverkan till följd av täktverksamheten avses följas upp inom ramen
för verksamhetens kontrollprogram, företrädesvis genom mätning i
representativ kontrollpunkt.

4.

Vidare visar utförd bullerutredning, se Bilaga B 3 till ansökan, att den
ekvivalenta ljudnivån vid aktuellt bostadshus inte i något beräkningsfall
överstiger 35 dB(A) ekvivalent ljudnivå. Bullerstörningarna från verksamheten
bedöms således bli minimala.
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C.

Yttrande från Thomas och Gertie Jönsson den 11 mars 2019, aktbilaga 27

5.

Makarna Jönsson framför en oro för att en damm som de har eller hade på sin
mark, Önneslöv 14:6, ska ha blivit påverkad av Sökandens verksamhet och att
den riskerar att bli ytterligare påverkad vid fortsatt verksamhet.

6.

Sökanden kan konstatera att den refererade dammen ligger utanför
influensområdet för nuvarande förhållanden (2018) och i ytterkanten av det
beräknade influensområdet för utökat tillstånd. Vidare hade Sökanden till följd
av klagomål från makarna Jönsson en tryckgivare placerad i dammen under
perioden november 2005 till februari 2008 för att undersöka eventuell påverkan
från verksamheten. Under perioden steg nivån i dammen med 90 cm samtidigt
som täkten utvidgades. Att verksamheten således påverkat vattennivån i
dammen bedömer Sökanden som osannolikt och bedömer inte heller att
verksamheten har orsakat de diffusa skador som nämns.

7.

Skulle påverkan uppkomma trots vad ovan anförts, är det lämpligt att denna
hanteras inom ramen för anmälan av oförutsedd skada. Eventuell påverkan till
följd av täktverksamheten avses följas upp inom ramen för verksamhetens
kontrollprogram, företrädesvis genom mätning i representativ kontrollpunkt.

8.

Enligt analysen i bilaga B 4 till ansökan ligger byggnaderna på ett avstånd från
brytområdet som skulle innebära vibrationer uppgående till lägre än 2 mm/sek,
varför det inte är sannolikt att verksamheten har orsakat eller kommer att
orsaka skador på fastighetens byggnader.

D.

Yttrande från Skånska Energi Nät AB den 29 mars 2019, aktbilaga 30

9.

Sökanden konstaterar att Skånska Energi Nät AB inte har någonting att erinra
mot den sökta verksamheten. Angående de anläggningar som Skånska Energi
Nät AB har på fastigheten Önneslöv 38:3 kommer Sökanden att planera sin
verksamhet så att eventuell risk för påverkan på anläggningarna minimeras.
Anläggningarna finns upptagna och beskrivna i utförd riskanalys, Bilaga B 4 till
ansökan, där åtgärder till undvikande av påverkan på anläggningarna finns
beskrivna.

10.

Sökanden kommer vid sprängningar att följa den riskanalys som bifogats
tillståndsansökan. Beträffande högspänningsledning öster om täkten, benämnd
34 i Bilaga B 4, är bedömningen att det med hänsyn till avståndet mellan
ledningen och sprängplatsen inte föreligger någon risk avseende vibrationer
eller kast. Denna ledning är belägen cirka 590 meter utanför ansökt brytgräns.

11.

Beträffande högspänningsledning öster om täkten, benämnd 35 i Bilaga B 4,
framgår att begränsningar för salvparametrar har gjorts för riktvärde avseende
markvibrationer. Vid sprängning närmst ledningen ska den samverkande
laddningen uppgå till maximalt 25 kg inom skyddszonen för kast på 250 meter.
Denna ledning är belägen cirka 120 meter utanför ansökt brytgräns. Med en
samverkande laddning på 50 kg bedöms sprängning kunna utföras 120 meter
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från högspänningsstolparna och innehålla gällande riktvärde uppställt av
Svenska Kraftnät.
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12.

Det kan även tilläggas att högspänningsledningarna, benämnda 34 och 35 i
riskanalysen, ligger längre från verksamhetsområdet än vissa bostadsbyggnader.
Samtliga bostadsbyggnader ligger utanför det området där vibrationer kommer
uppgå till högst 4 mm/s. Vibrationerna vid ledningarna kommer således vara
lägre och det finns därmed ingen risk för att dessa kommer att skadas vid
sprängningar i täkten.

13.

För högspänningsledningen närmast väster om täkten, nr 73 i Bilaga B 4, anges
att för att brytning ska kunna ske i området invid högspänningsledning 6
förutsätts att ledningen flyttas/dras om. För det fall omdragning behövs
kommer Sökanden att stå kostnaden för dessa åtgärder. När framtida läge är
klart bör riskanalysen uppdateras avseende risker från vibrationer och kast.

E.

Yttranden från John-Gunnar Forsberg den 12 mars 2019, aktbilaga 26 och
den 5 april 2019, aktbilaga 32

14.

Sökanden tog efter John-Gunnar Forsbergs (”Forsberg”) e-mejl till mark- och
miljödomstolen kontakt med honom för att redogöra varför hans fastigheter,
Dalby 26:26 och Dalby 26:30, inte fanns upptagna på ingiven
sakägarförteckning, se Bilaga 9 till Bilaga B 2 till ansökan, och varför ett
direktutskick av kungörelsen inte skett till honom. Vidare förklarades skillnaden
mellan att vara sakägare i vattenrättslig mening och sakägare i en prövning
avseende miljöfarlig verksamhet samt att han var oförhindrad att yttra sig i
målet. Han upplystes om att han kunde få ta del av aktuella handlingar antingen
genom direktkontakt med mark- och miljödomstolen eller genom att kontakta
aktförvararen. Forsberg tackade för samtalet och informationen samt redogjorde
för att han varit sakägare i tidigare prövningar, såväl mål nr M 410-02 som M
4151-04. Efter samtalet skickade Sökandens ombud kungörelsen till Forsberg för
att säkerställa att han erhållit samma information som de fastighetsägarna i
ovan nämnd sakägarförteckning, se Bilaga 1.

15.

Sökanden har precis som i tidigare prövning avseende vattenverksamheten, mål
nr M 410-02, beräknat fram ett influensområde över vilka fastigheter som kan
tänkas beröras av vattenverksamheten vid maximalt bortledande och vid
brytning på maximalt djup. Beräkningarna är konservativt utförda för att ha
säkerhetsmarginal i prövningen. Precis som i tidigare prövning ligger Forsbergs
två fastigheter utanför influensområdet, varför fastigheterna inte heller är
upptagna i den i målet ingivna sakägarförteckningen. Influensområdets gräns är
belägen knappt hundra meter från fastighetsgränsen till Forsbergs fastighet
26:30 vilket också förklarar varför grannar till honom har fått utskicken från
domstolen. Influensområdet är något som fastställs på naturvetenskaplig grund
varför Sökanden saknar anledning att inkludera aktuella fastigheter inom
influensområdet då dessa inte bedöms kunna påverkas av ansökt
vattenverksamhet. Som ovan nämnts är emellertid Forsberg oförhindrad att
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yttra sig avseende eventuell påverkan från den miljöfarliga verksamheten.
Vidare ingår redan en brunn på Forsbergs fastigheter i Sökandens
kontrollprogram, vilket kommer att fortsätta även för den ansökta
verksamheten.
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16.

Forsberg menar att Sökanden hävdar att jordlagerakviferen är utan betydelse för
vegetationen. Detta är inte vad Sökanden gör gällande. Sökanden gör gällande
att nivåpåverkan i jordlagerakviferen bedöms som liten till följd av utökad
täktverksamhet och grundvattensänkning i berg, då det är en begränsad
hydraulisk kontakt mellan jord- och berggrundsmagasinet i området.

17.

Med normala nederbördsförhållanden avses 818 mm per år = korrigerad
årsmedelnederbörd för SMHI:s mätstation Björnstorp för perioden 1998-2017,
enligt Bilaga 5 till den Hydrogeologiska utredning som utgör Bilaga B 2 till
ansökan.

18.

Den oro som Forsberg ger uttryck för angående vilken påverkan
klimatförändringarna kan få på grundvattennivåerna saknar betydelse i målet.
Dessa förändringar kommer att ske oaktat Sökandens verksamhet. De fakta som
går att förutse om framtida förutsättningar har beaktats i de avseenden de kan
antas ha betydelse för bedömningarna av den vattenbortledning som Sökanden
ansöker om. I detta fall rör det sig om att medelnederbörden bedöms öka till
följd av klimatförändringar.

19.

Hänsynen till ett framtida, förändrat klimat avser beräkning av inläckande
vattenvolymer till bergtäkten. För denna räkneövning är en förhöjd framtida
nederbördsmängd ett konservativt antagande, dvs. det antagande som ger högst
inläckande vattenvolym.

20.

Forsberg refererar till att det saknas motivering till hur influensområdet har
fastställts. Detta framgår av den hydrogeologiska utredningen som utförts av
Sweco, se Bilaga B 2 till ansökan. I rapporten framgår vilka parametrar som har
beaktats vid den utförda grundvattenmodelleringen i beräkningsprogrammet
”Visual MODFLOW Classic”. Särskilt kan nämnas att influensområdets
utbredning i stor grad styrs av befintliga diabasgångar i området som fungerar
som barriärer för grundvattenströmningar, detta är en av anledningarna till
influensområdets oregelbundna form.

21.

Vidare är det så att influensområdeslinjen inte har ”dragits” utan är ett resultat
av en datorsimulering där områden delas in i fyrkantiga celler, med olika storlek,
som ger ett oregelbundet ”zig-zag”-mönster. Simuleringen redovisas i Bilaga B 4
till Hydrogeologiska utredning som utgör Bilaga B 2 till ansökan.

22.

Praktiskt influensområde definieras som 0,3 m nivåpåverkan i berg och 0,1 m
nivåpåverkan i jord innebärande att nivåpåverkan inte bedöms kunna bli större
än så utanför influensområdet i ett värsta scenario. Det tål i sammanhanget att
upprepa att beräkningarna är konservativt utförda vilket i praktiken innebär att
nivåpåverkan kommer att bli mindre än vad som anges i utredningen.
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23.

Forsberg framför även synpunkter avseende störande buller från verksamheten.
Buller är en verksamhetstypisk störning som förekommer generellt i de flesta
industrier och i alla täkter. Typiskt sett från följande moment för bergtäkter:
borrning, sprängning, krossning, skutknackning, sortering, lastning och
utlastning. Sökanden arbetar kontinuerligt med att anpassa verksamheten på så
sätt att bullerstörningarna till omgivningen kan minimeras genom att
exempelvis välja lämplig plats i täkten för bulleralstrande moment. Vidare
kommer den bullervall som beskrivs i Bilaga B 3 till ansökan att utföras vilket
innebär att bullersituationen norrut, mot Forsbergs fastigheter, kommer att
förbättras när bullervallen är färdigställd. Slutligen visar bullerutredningen att
den ekvivalenta ljudnivån vid Forsbergs fastigheter liggen långt ifrån den gräns
där ljudnivån understiger 35 dB(A).

24.

Forsberg framför även att det finns osäkerheter i brunnsinventeringen. Inför
brunnsinventeringen har fastighetsägare, inom ett område som med marginal
täcker in det praktiska influensområdet, tillfrågats huruvida de har några
brunnar på sin fastighet och var på fastigheten dessa i så fall ligger. Även de
fastighetsägare som medverkade under samrådet den 14 februari 2018 har
tillfrågats. Vidare har uppgifter inhämtats från SGUs brunnsarkiv. Slutligen har
fältbesök utförts av Sweco på fastigheter med privata brunnar inom beräknat
influensområde. Fältbesöket omfattar besiktning av brunnar inklusive
inmätning. Detta moment är alltjämt pågående. Den företagna
brunnsinventeringen täcker därmed in brunnarna inom influensområdet.

25.

Beträffande brunnar på Forsbergs egna fastigheter så ingår en av dessa sedan
många år i verksamhetens kontrollprogram efter överenskommelse med
Forsberg. Mätdata för brunnen redovisas i Bilaga 3 till den Hydrogeologiska
utredningen som utgör Bilaga B 2 till ansökan. Av mätdata kan man inte se
någon tydlig inverkan av täktverksamheten.

26.

Noteras bör att fastigheten visserligen är utanför influensområdet, men
Sökanden motsätter inte att Forsberg omfattas av ett åtagande liknande villkor
25 i ansökan.

F.

Yttrande från Karin och Per-Ola Forsberg den 6 april 2019, aktbilaga 34

27.

Makarna Forsberg, på fastighet Dalby 34:11, har uttryckt oro för sin
vattenförsörjning som beskrivs som välfungerande efter att befintlig brunn
sänktes under 2013. Berörd brunn, benämnd nummer 94 i
brunnsinventeringen, se Bilaga 2.1 och 2.2 till Bilaga B 2 till ansökan och ligger i
utkanten av influensområdet där påverkan som mest bedöms att uppgå till en
nivåpåverkan om 1 meter. Sannolikheten för negativ påverkan på aktuell brunn
är således liten. Skulle påverkan uppkomma trots vad ovan anförts, är det
lämpligt att denna hanteras inom ramen för anmälan av oförutsedd skada.
Eventuell påverkan till följd av täktverksamheten avses följas upp inom ramen
för verksamhetens kontrollprogram, företrädesvis genom mätning i
representativ kontrollpunkt.
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Angående vad som framförs avseende arbetstiderna är det nödvändigt för
Sökanden att bedriva delar av verksamhet även tidig morgon och under kvällstid
för att kunna möta de leveranskrav som framför allt anläggningsindustrin
kräver. Normalt sker dock inte krossning och sortering före 06.30 på vardagar.

G.

Yttrande från Gunnar Larsson den 5 april 2019, aktbilaga 35

29.

Sökanden noterar att Gunnar Larsson, fastighet Önneslöv 14:46, varken har
några synpunkter mot eller olägenheter av verksamheten. Sökanden har varit i
kontakt per telefon med Gunnar Larsson med anledning av bilagt avtal och
parterna är överens om att avtalet kommer att förnyas.

H.

Yttrande från Allan Nilsson den 9 april 2019, aktbilaga 36

30.

Den aktuella fastigheten, Önneslöv 11:5, är belägen i utkanten av det praktiska
influensområdet och korsas av den linje som anger 5 meters nivåpåverkan i berg
vid ett värsta scenario. Mot bakgrund av vad som tidigare angetts avseende
kommunikationen mellan grundvattenmagasinen i jord och berg är risken liten
för att en sänkt grundvattennivå skulle få negativa effekter för
jordbruksfastigheten. Skulle påverkan uppkomma trots vad ovan anförts, är det
lämpligt att denna hanteras inom ramen för anmälan av oförutsedd skada.

31.

Eventuell påverkan till följd av täktverksamheten avses följas upp inom ramen
för verksamhetens kontrollprogram, företrädesvis genom mätning i
representativ kontrollpunkt.

I.

Yttrande från Lunds Botaniska Förening den 13 april 2019, aktbilaga 38

I.1

Täkten omges och omfattas av riksintresse

32.

Verksamhetsområdet är precis som anges i Lunds Botaniska Förenings (”LBF”)
yttrande omgivet av olika former av riksintressen. Dessa finns beskrivna och
upptagna i ansökan och i tillhörande MKB. För att få en rättvisande bild av de
olika områdena önskar Sökanden göra vissa förtydliganden av vad som anges i
rubricerat yttrande.

33.

Inledningsvis nämner LBF riksintresset för friluftsliv, FM Romeleåsen med
Skrylleområdet. Precis som nämns är Skrylleområdet ett välbesökt frilufts- och
rekreationsområde, de vandringsleder som utgår ifrån Skryllegården påverkas
inte av verksamheten då de med marginal ligger norr om verksamhetsområdet.
De kärnområden som är belägna närmast verksamhetsområdet är KnivsåsBorelund som är ett populärt strövområde samt Önneslöv fälad sydöst om
täkten. Dessa värden kommer att förbli oförändrade med den ansökta
verksamheten varför riksintresset för friluftsliv inte bedöms påtagligt skadas av
verksamheten. I sammanhanget bör nämnas att riksintresset omfattar 10 690 ha
och har många kärnområden belägna långt ifrån verksamheten såsom Måryd,
Billebjär, Dalby Söderskog, Skrylle, Häckeberga, Romeleklint och Väderkullen.

34.

Angående det angivna riksintresset ”Sjö- och åslandskapet vid Romeleåsen i
Skåne” är även det beläget med avstånd från verksamhetsområdet.
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28.
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Verksamheten bedöms således inte i något avseende påverka de värden som
riksintresset utgör.
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35.

Hela verksamhetsområdet omfattas av riksintresse för material och ämnen
vilket detaljavgränsades 1 juli 2005. Täkten var redan utpekad som riksintresse
dessförinnan av SGU och Naturvårdsverket i beslut den 29 december 1994 efter
förslag från länsstyrelsen. Utpekandet innebär enligt 3 kap. 7 § miljöbalken att
området så långt som möjligt ska skyddas från åtgärder som påtagligt kan
försvåra utvinningen av materialet.

I.2

Naturreservatet Högebjär

36.

LBF verkar ha missuppfattat vilket område som nu är föremål för prövning
eftersom de påstår att Sökanden önskar bedriva täktverksamhet inom Högebjär
naturreservat. Detta stämmer inte vilket även framgår av ansökan. Brytområdet
kommer precis som idag att angränsa till naturreservatet men till ingen del gå in
i reservatet. Detta gäller även det östra utvidgningsområdet. I övrigt önskar
Sökanden tillägga att det inte, som LBF anger, har gjorts någon slutlig prövning
angående avvägningen mellan de olika riksintressena.

I.3

Naturreservatet och Natura 2000-området Knivsås

37.

Vidare har LBF missuppfattat vad som angivits avseende vattennivåerna i
Lovénsjön. Nivån har inte sjunkit successivt på det sätt som anges utan sjönk
gradvis mellan 2009 och 2013. Från 2013 har vattennivån i Lovénsjön varit
omkring 2 meter lägre jämfört med vattennivån före 2009, vilket går att utläsa
av diagram över uppmätta nivåer i Lovénsjön som redovisas i Bilaga 3 till den
Hydrogeologiska utredning som utgör Bilaga B 2 till ansökan. Under första
halvåret 2018 steg vattennivån omkring 1 meter för att sjunka ungefär lika
mycket andra halvåret.

38.

Förändringen av vattennivån i Lovénsjön kan bero på verksamheter vid Dalby
bergtäkt. Att utesluta detta är inte möjligt. En alternativ förklaring till
nivåförändringen i Lovénsjön kan dock vara jordbävningen som inträffade
2008-12-16 som sammanfaller väl i tid med den observerade nivåförändringen.
LBF menar att Sökanden uppenbarligen via sin verksamhet dränerar omgivande
marker inom ett areellt icke obetydligt område. LBF menar att diabasgångar mot
täktområdet söder om väg 956 och sprickor i marken genom och intill Lovéns
brott, uppenbarligen bidrar till dräneringen och torrläggningen.

39.

LBF menar vidare att slutsatsen synes odiskutabel – vattennivån i Natura 2000området sjunker till följd av dränering orsakad av täktverksamheten.

40.

Detta menar Sökanden inte är fallet. Sökanden gör gällande att det finns minst 2
avtätande diabasgångar mellan bergtäkten och området mot Lovénsjön, som
kraftigt reducerar nivåpåverkan i nordostlig riktning. Vidare menar Sökanden
att jordlagerförhållanden – inom områden där nivåpåverkan beräknats
uppkomma i underliggande berggrund inom Natura 2000-området – generellt
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är sådana att nivåpåverkan i berg endast i ringa omfattning fortplantas till
jordlagerakviferen.
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41.

Sökanden vill också tydliggöra att vattennivån i Lovénsjön är samma som i
omgivande berg med vilken sjön har hydraulisk kontakt. En sänkning av
vattennivån i Lovénsjön (och därmed även i berggrundsmagasinet) innebär inte
självklart att grundvattennivån i jordlagren påverkas på något avgörande sätt.
Tvärtom är det Sökandens bedömning – som det påtalas i stycket ovan – att
jordlagerförhållanden inom de delar av Natura 2000-området som riskerar att
påverkas i berg, är sådana att nivåpåverkan i berg endast i ringa omfattning
fortplantas till jordlagerakviferen.

42.

Sökanden planerar för kompletterande pumptest för att klargöra risk för
framtida nivåpåverkan. Planerat pumptest kan om det tillåts pågå längre tid och
om nyetablering av kontrollpunkter inom naturreservat tillåts av Länsstyrelsen
ge svar på eventuell nivåpåverkan i jordlagren inom naturreservatet,
diabasgångarnas täthet samt möjligen även eventuell inverkan på Lovénsjön.

43.

LBF anger att skador har uppkommit på Natura 2000-området. Länsstyrelsens
uppdaterade bevarandeplan, från december 2018, har emellertid inte
identifierat några av de skador som påtalas. Tvärtom har de fuktiga
vegetationstyperna fullgod status och arealen anges vara oförändrad jämfört
med tidigare, förutom för Natura 2000-naturtypen 6410 vilken i
bevarandeplanen för Natura 2000-området Knivsås anges ha icke fullgod
bevarandestatus med anledning av viss gödningspåverkan. Status för de
naturtyper med fullgod bevarandestatus styrks ytterligare av de inventeringar
som gjorts löpande av Ekologigruppen, se Bilaga 2. LBF:s påstående ska därmed
lämnas utan avseende.

44.

Angående den vegetationsförändring som LBF refererar till så framgår inga
omfattande vegetationsförändringar av utpekade naturtyper i Länsstyrelsens
reviderade bevarandeplan från 2018, eller Ekologigruppens inventering 2015,
2018 och 2019, Se Bilaga 2. LBF har dock sannolikt rätt i att Lovénsjöns
strandkant och det dike som LBF nämner har påverkats av att Lovénsjön haft en
lägre vattennivå de senaste 10 åren. Dock utgör inte dessa miljöer några
utpekade naturtyper inom Natura 2000-området. Angående kärrjohannesört så
noterade Ekologigruppen den på flera platsen inom fuktängen i juni 2019. Så
arten finns kvar inom områdets utpekade naturtyper.

45.

Även den systematik som LBF anger för kolliderande riksintressen och
förhållandet till Natura 2000-området är felaktigt. Att ett område utpekas som
riksintressant enligt 3 kap. innebär att det så långt som möjligt ska skyddas från
åtgärder som påtagligt kan skada det utpekade intresset. För värdefulla ämnen
och material innebär det åtgärder som påtagligt försvårar utvinningen. För
naturvård innebär det att områdets skyddsvärda egenskaper inte får påtagligt
skadas. Här bör särskilt noteras att det endast är ett områdes riksintressanta
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egenskaper som omfattas av regleringen i 3 kap. miljöbalken, inte hela området i
sig.
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46.

För det fall en åtgärd riskerar att påtagligt skada oförenliga riksintressen ska en
intresseavvägning göras enligt 3 kap. 10 § miljöbalken. En sådan
intresseavvägning ska emellertid endast göras om olika riksintressen riskerar att
påtagligt skadas av en åtgärd. Detta har fastslagits i MÖD 2006:48 där det anges
att: ”Det bör framhållas att en avvägning enligt 3 kap. 10 § miljöbalken endast
skall göras om en åtgärd befaras medföra påtaglig skada på riksintresset. Det
är först när inverkan av en åtgärd når upp till denna nivå som åtgärden kan
sägas vara oförenlig med riksintresset.”

47.

I det aktuella fallet kommer inte den ansökta verksamheten att påtagligt skada
de värden som omfattas av riksintresse naturvård, se bedömning i avsnitt 7.7 i
Bilaga B till ansökan. Avvägningsbestämmelsen i 3 kap. 10 § miljöbalken ska
således inte tillämpas.

48.

När det gäller förhållandet till Natura 2000-området är detta förhållande av helt
annan natur. Ett Natura 2000-område är ett områdesskydd enligt
gemenskapsrätten som har tillkommit med stöd av två EG-direktiv, Fågel- och
Habitatsdirektivet. För ett Natura 2000-område anges särskilda naturtyper och
arter enligt Natura 2000 i bevarandeplanen. Det är även dessa naturtyper och
arter som är utgångspunkten när påverkan på ett natura 2000-område ska
bedömas. Bevarandeplanen har uppdaterats av Länsstyrelsen i december 2018
och de fuktiga naturtyperna bedöms i huvudsak ha fullgod status. Slutsatsen av
detta blir att Natura 2000-området inte har påverkats negativt av
täktverksamheten eller den lägre nivån i Lovénsjön. Detta styrks ytterligare av
Ekologigruppens inventeringar, se Bilaga 2.

49.

I ansökan har redogjorts för vilka naturtyper och arter som är relevanta för
Knivsås-Borelund och även flertalet inventeringar har utförts för att bedöma
eventuell påverkan från verksamheten. Sammanfattningsvis bedöms
verksamheten inte påverka de aktuella naturtyperna negativt och därtill har det
inte identifierats några tendenser till onormal uttorkning i området. Slutligen
kommer den planerade bullervall som Sökanden kommer att anlägga att
innebära en förbättrad bullersituation i Natura 2000-området. Sökandens
bedömning står därmed fast att det inte föreligger en risk för betydande
påverkan på Natura 2000-området. Se vidare nedan under avsnitt 171.

I.4

Riksintresseområde för naturvård i öster

50.

Området i öster utgörs inte av ett strövområde som LBF tycks göra gällande.
Detsamma gäller för övrigt för Högebjär som inte är utpekat som ett
friluftsområde av Lunds kommun och därtill är tämligen svårtillgängligt för
allmänheten då det är inklämt mellan täkten och väg 11 med endast ett fåtal
parkeringsplatser att tillgå. Vidare påverkas inte Skåneleden av utvidgningen
mer än att gränsen för brytområdet flyttar närmre ledens sträckning.
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Det tål att upprepa att ett riksintresseutpekande inte innebär ett områdesskydd
som exempelvis ett naturreservat eller ett Natura 2000-område utan ett
utpekande av lämplig markanvändning som så långt som möjligt ska skyddas
från att påtagligt skadas. Riksintresse friluftsliv består av ett 10 690 ha stort
område som sträcker sig över flera kommuner. Den ansökta verksamheten
kommer inte att kunna påtagligt skada dess kärnvärden genom att ett mindre
område som inte har betydelse för friluftslivet ianspråktas när därtill
tillgängligheten till de områden som har betydelse för friluftslivet förblir
oförändrade.

52.

Angående den kritik som LBF framför om naturvärdesklassificeringen och hur
området har kartlagts kan följande konstateras. Naturvärdesinventeringen har
genomförts och naturvärdesobjekt har avgränsats och bedömts enligt Svensk
Standard (SS 199000:2014). Bedömningarna är också i linje med de
bedömningar som Naturcentrum gjort i området enligt samma standard under
2015 (se referens i Bilaga B 5 till ansökan). När sökanden planerade de
undersökningar som skulle genomföras inom ramen för miljöbedömningen så
hade Naturcentrum nyligen utfört sin inventering av närområdet, vilket var en
mycket grundlig inventering av både arter och naturtyper. Därför bedömdes att
aktuell naturvärdesinventering kunde avgränsas till de utökade områdena för
täkten. I de fall när artspecifik kunskap krävts, till exempel i frågan om dispens,
har särskilda artutredningar genomförts (exempelvis fladdermöss och groddjur).

53.

Sökanden avser att kompensera för den mark som tas i anspråk enligt upprättad
kompensationspromemoria, se Bilaga 3. Sökanden för bland annat konstruktiva
diskussioner med markägaren på Önneslöv 5:3 om ett nyttjanderättsavtal för att
genomföra restaureringsåtgärder och hålla marken under hävd.
Kompensationen utgörs av att 7,1 hektar igenvuxen fäladsmark restaureras på
fastighet Önneslöv 5:3, inom Norra Ugglarps fälader samt att 2,8 hektar blomrik
gräsmark skapas på bullervallarna. Sökanden har därtill föreslagit att som
kompensationsåtgärd nyanlägga en vattensamling söder om väg 11 för att gynna
groddjur. Genom föreslagna åtgärder kompenserar Sökanden väl för den mark
som tas i anspråk samt för den mark som var föremål för kompensation enligt
tidigare tillstånd som nu tas i anspråk.

54.

Angående efterbehandlingsplanen är det felaktigt som LBF gör gällande att
denna ska vara exakt och slutlig. Det finns snarare ett önskemål från berörda
myndigheter att planen hålls tämligen öppen för att kunna anpassas till
situationen och kunskapsläget vid tidpunkten för efterbehandlingen. Genom att
efterbehandlingsplanen fastställs i samråd med tillsynsmyndigheten säkerställs
därtill att de allmänna intressena beaktas.

I.5

Alternativa platser för täktverksamhet

55.

Tvärtemot vad LBF anför har inte Sökanden tillgång till motsvarande mängd
bergmaterial från andra täkter. Dalbytäkten står ensam för hälften av sydvästra
Skånes behov och för dessa mängder finns det inte utrymme för i andra täkter.
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Samtliga täkter i närområdet producerar nära de maximala volymerna enligt
respektive tillstånd. Vidare skulle transporterna till avsättningsområdet bli
mycket längre om material måste tas från annat håll med stor negativ påverkan
på klimatet som följd. Därtill har länsstyrelsen och kommunen vid samrådet
godtagit den alternativutredning som har utförts.
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J.

Yttrande från Skanova AB och Telia Sverige Net Fastigheter AB den 15
april 2019, aktbilaga 39 m.fl.

56.

Sökanden noterar och är medveten om den ledningsrätt som delvis går över
fastigheten Önneslöv 38:3. Ledningens sträckning går söder om aktuellt
brytområde och bedöms inte kunna påverkas av åtgärder som vidtas inom
ramen för Sökandens verksamhet. Angående telestationen på fastigheten
Önneslöv 11:19 är den som anges belägen ca 1 km från gränsen till
verksamhetsområdet. Enligt de föreskrifter som har bilagts får inte vibrationer
till följd av sprängning överstiga 20 mm/s i byggnaden. Med tanke på att
nuvarande begränsningsvärde vid närmaste bostadshus (klart närmre än
telestationen) är 4 mm/s bedöms inte verksamheten riskera att negativt påverka
telestationen. Skulle påverkan uppkomma trots vad ovan anförts, är det lämpligt
att denna hanteras inom ramen för anmälan av oförutsedd skada.

K.

Yttrande från Eva Lindau den 12 april 2019, aktbilaga 45

57.

Fastigheten Önneslöv 4:23 ligger utanför beräknat influensområde för
nuvarande förhållanden (2018) och i utkanten av beräknat influensområde för
utökat tillstånd. Nivåpåverkan vid fastigheten bedöms i ett värsta scenario ligga
på mellan 0,3 – 1 meters avsänkning vid fullt utbruten täkt. Med tanke på den
marginella påverkan som eventuellt kan uppkomma bedöms sannolikheten för
negativ påverkan på den enskilda brunnen som liten. Skulle påverkan
uppkomma trots vad ovan anförts, är det lämpligt att denna hanteras inom
ramen för anmälan av oförutsedd skada. I sammanhanget kan även nämnas att
Sökanden efter kontakt med VA SYD har fått information om att Önneslöv 4:23
är ansluten till det kommunala vattennätet.

58.

Eventuell påverkan till följd av täktverksamheten avses följa upp inom ramen för
verksamhetens kontrollprogram, företrädesvis genom mätning i representativ
kontrollpunkt.

59.

Byggnaderna på aktuell fastighet har inventerats i den utförda riskanalysen,
Bilaga B 4 till ansökan. Enligt analysen ligger byggnaderna på ett avstånd från
brytområdet som skulle innebära vibrationer upp till 2 mm/sek. Byggnaderna
bedöms därtill att ha ett tekniskt skadevärde om 7 mm/sek varför det inte är
sannolikt att verksamheten har orsakat eller kommer att orsaka skador på
fastighetens byggnader.
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L.

Yttrande från Kristina och Magnus Torstensson den 16 april 2019,
aktbilaga 46

60.

Enligt brunnsinventeringen finns det tre stycken brunnar (nr 4, 140 och 141) på
fastigheten Hällestad 17:12, se Bilaga 4. Samtliga är belägna utanför beräknat
influensområde för utökat tillstånd och bedöms således inte få någon
nivåpåverkan till följd av Sökandens grundvattenbortledning. Den påverkan som
nämns om 20 meters avsänkning i den närmaste brunnen gäller för brunn på
fastigheten Dalby 26:32. Denna avsänkning är som ovan nämnts inte relevant
för de brunnar som är belägna på aktuell fastighet.

61.

Även byggnaderna på aktuell fastighet har inventerats i den utförda
riskanalysen, Bilaga B 4 till ansökan. Enligt analysen ligger byggnaderna på ett
avstånd från brytområdet som skulle innebära vibrationer upp till 2 mm/sek.
Byggnaderna bedöms därtill att ha ett tekniskt skadevärde om 7 mm/sek varför
det inte är sannolikt att verksamheter har eller kommer att orsaka skador på
fastighetens byggnader.

62.

Angående bullerstörningar uppgår den ekvivalenta ljudnivån i
beräkningspunkten närmast den aktuella fastigheten (nr 9 i bullerutredningen)
och som är belägen ca 300 meter närmare täkten, till som mest 34 dB(A) i de
olika beräkningsfallen. Gällande begränsningsvärden kommer således att
innehållas vid fastigheten med god marginal.

63.

Vidare kommer den bullervall som beskrivs i Bilaga B 3 till ansökan att utföras
vilket innebär att bullersituationen norrut och österut, mot Torstenssons
fastigheter, kommer att förbättras när bullervallen är färdigställd.

64.

Noteras bör att fastigheten är belägen utanför influensområdet, men Sökanden
motsätter sig inte att Torstensson omfattas av ett åtagande liknande villkor 25 i
ansökan.

65.

Angående modell för ytvatten så har sådan inte upprättats. Däremot görs
bedömning av hur stor del av nivåpåverkan i berg som fortplantas till
ytvatten/jordlagren. Generellt har bedömningen gjorts att nivåpåverkan i
ytvatten/jordlagren understiger 0,5 meter. Aktuell fastighet ligger dock utanför
beräknat influensområde i berg varför även nivåpåverkan bedöms vara
obefintlig i såväl jord- som berggrundsmagasinet.

66.

Orsaken till den begränsade nivåpåverkan trots fastighetens relativa närhet till
bergtäkten är att det ligger två stycken avtätande diabasgångar mellan täkten
och fastigheten, som effektivt begränsar nivåpåverkan i denna riktning.

67.

Eventuell påverkan till följd av täktverksamheten avses följas upp inom ramen
för verksamhetens kontrollprogram, företrädesvis genom mätning i
representativ kontrollpunkt.

68.

Grundvattenbrunnen avses inventeras med avseende på bland annat läge,
vattenkvalitet, djup och dimension.
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M.

Yttrande från miljönämnden i Lunds Kommun den 11 april 2019, aktbilaga
47

69.

Utöver Förvaltningarnas yttrande, som bemöts nedan under 84, har
miljönämnden anfört att övervakning av ”Lovénska sjön” bör ske kontinuerligt
och att bestämda gränsvärden bör fastställas.

70.

Övervakning av nivåerna i Lovénsjön sker inom ramen för Sökandens
kontrollprogram vilket även har presenterats inom ramen för ansökan.

71.

Mätningarna visar att nivån i Lovénsjön började sjunka med början omkring
2009. Avsänkningen blev succesivt större fram till omkring 2013. Från 2013 har
vattennivån i Lovénsjön i genomsnitt varit omkring 2 meter lägre jämfört med
vattennivån före 2009, vilket går att utläsa av diagram över uppmätta nivåer
som redovisas i Bilaga 3 till den Hydrogeologiska utredning som utgör Bilaga B 2
till ansökan. Förändringen av vattennivån i Lovénsjön kan bero på verksamheter
vid Dalby bergtäkt. Att utesluta detta är inte möjligt. En alternativ förklaring till
nivåförändring i Lovénsjön kan dock vara jordbävningen som inträffade 200812-16 som sammanfaller väl i tid med den observerade nivåförändringen. Före
2009 (före jordbävningen) var nivån i sjön i princip helt statisk medan nivån
därefter fluktuerat betydligt mer och följt årstidsvariationerna mycket tydligare
än innan.

72.

Pumptest – med syfte att undersöka kapacitet och vattenkvalitet för eventuell
framtida påfyllnad av Lovénsjön med grundvatten – har utförts och redovisas i
Bilaga 1 till den Hydrogeologiska utredning som utgör Bilaga B 2 till ansökan.
Pumptestet visar att det är möjligt att som skadeförebyggande åtgärd fylla på
Lovénsjön med grundvatten från en eller flera bergborrade brunnar. Utfört
pumptest visar att det sannolikt går att ta ut storleksordningen 2-3 l/s från
berggrunden vid fullt utbruten täkt. För att undvika fällningar kan exempelvis
påfyllnad ske genom pumpning i slutet system där vatten från brunn 1801
och/eller kompletterande brunnar pumpas och släpps nära Lovénsjöns botten.
Denna påfyllnadsmetod liknar mest den naturliga påfyllningen av grundvatten
som sker.

73.

Med hänsyn till att nivåförändringar i Lovénsjön kan ha både meteorologiska
och geologisk/seismiska orsaker och även bero på andra uttag är det inte
lämpligt att åsätta vattennivån några gränsvärden i tillståndet. Däremot ska en
noggrann uppföljning och kontroll ske under pågående verksamhet.

74.

Miljöförvaltningen efterlyser modellering av andra brytalternativ än
huvudalternativet. Sökanden har genomfört modellering avseende fördjupad
bergtäkt med minskad brytmängd. Oavsett vilket av dessa alternativ Sökanden
väljer kommer ungefär samma risk för påverkan att föreligga i Natura 2000området, varför en brytning som generera 7,5 miljoner ton bergmaterial mindre
inte kan motiveras utifrån påverkansbedömningen, då det blir en begränsad
hydrologiska skillnad samtidigt som detta alternativ utesluter möjligheten att få
ut nödvändig mängd material.
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75.

I Bilaga 5 till Bilaga 2 till ansökan har Sweco bedömt vilken effekt den ökade
bortledningen kommer att få på nedströms dikningsföretag. De befintliga
pumparna kommer att bibehållas vilket medför att de momentana
bortledningsvolymerna kommer att förbli oförändrade. Dessa är därtill med
marginal understigande dikningsföretagens bedömda kapacitet. Den årliga
vattenvolymen kommer dock att öka och pumparnas gångtid per år likaså.

76.

Dräneringsförutsättningarna för åkermark längs dikningsföretagen har inte
utretts specifikt. Det torde dock inte bli sämre förutsättningar eftersom
maxflödet är detsamma, endast längre gångtid för pumpar, vilket innebär att
dränerande nivån i dikningsföretaget inte blir högre.

77.

Sydsten bidrar såsom delägare i dikningsföretagen till underhåll och åtgärder för
bibehållande av fullgod torrläggning. Sydstens andel motsvarar det maxflöde
som uppkommer vid ansökt verksamhet. Någon omprövning eller ändring av
andelstal ska inte behövas med anledning av denna ansökan.

N.

Yttrande från Agneta och Arne Malm den 17 april 2018, aktbilaga 49

78.

Den aktuella fastigheten, Önneslöv 37:2, är belägen där nivåpåverkan i berg i ett
värsta scenario kan uppgå till mellan 1–5 meter. Den aktuella brunnen (nr 7 i
brunnsinventeringen) har ett totaldjup om 38 meter. Eftersom brunnen är
belägen i utkanten av influensområdet och nivåpåverkan även i ett värsta
scenario endast bedöms uppgå till någon eller några meter bedöms risken för
negativ påverkan på vattentillgången till berörd fastighet som liten. Skulle
påverkan uppkomma trots vad ovan anförts, är det lämpligt att denna hanteras
inom ramen för anmälan av oförutsedd skada. Noteras bör att fastigheten är
upptagen på listan över sakägare.

79.

Eventuell påverkan till följd av täktverksamheten avses följas upp inom ramen
för verksamhetens kontrollprogram, företrädesvis genom mätning i
representativ kontrollpunkt.

80.

Brunnen avses inventeras med avseende på bland annat läge, vattenkvalitet,
djup och dimension.

81.

Angående buller är fastigheten en av beräkningspunkterna (beräkningspunkt 7)
i utförd bullerutredning. Av bullerutredningen framgår att den ekvivalenta
ljudnivån som högst kommer att uppgå till 42 dB(A), då bullerdämpande borrigg
används.

82.

Fastigheten har även inventeras inom ramen för den utförda riskanalysen,
Bilaga B 4 till ansökan. Byggnaden på fastigheten bedöms ha ett tekniskt
skadevärde om 9 mm/s och bedöms således inte få någon negativ påverkan av
sprängningarna från verksamheten.

83.

För att innehålla länsstyrelsens riktvärde avseende komfortstörning på 4 mm/s
ska den samverkande laddningen successivt minskas vid sprängning i täktens
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södra del. Vid sprängningar närmast fastigheten, cirka 400 meter från
fastigheten, ska den samverkande laddningen maximalt uppgå till 100 kg.
Fastigheten bedöms även i riskanalysen som lämplig för att omfattas av det
mätprogram som kommer att vara en del av Sökandens egenkontroll. Mätningar
kommer att ske vid varje sprängning.

85.

Av totalt nio krossar är sex installerade i byggnader och försedda med
dammavskiljare. Dammet samlas in i en tät container och tillvaratas i möjligaste
mån som inblandning i specialprodukter där hög fillerhalt behövs. De resterande
tre krossarna är damningstätade. För dammbekämpning av transport- och
upplagsytor används vatten från ”östra brottet”. Vid stenmjölsupplag bekämpas
damning genom bevattning från sprinkleranläggning. Trafikytor bevattnas och
sopas med sopmaskin vid behov. Risk för påverkan av damning från
verksamheten bedöms därav bli liten.

O.

Yttrande från miljöförvaltningen, tekniska förvaltningen och
stadsbyggnadskontoret i Lunds kommun den 2 april, aktbilaga 51

86.

Miljöförvaltningen, tekniska förvaltningen och stadsbyggnadskontoret
(”Förvaltningarna”) har skickat en tjänsteskrivelse till miljönämnden som har
beslutat att yttra sig i enlighet med Förvaltningarnas skrivelse. Nedan bemöts
yttrandet.

87.

Beträffande kompensation hänvisas till vad som anförts ovan under punkt 53.

88.

Den tänkta bullervallen kommer att utformas i samråd med myndigheterna.
Bullervallen kommer innebära att 2,8 hektar blomrik gräsmark skapas som
kommer vara ett positivt inslag i naturmiljön. Sökanden anser därmed att det
saknas anledning att som efterbehandling avlägsna bullervallen från platsen.

O.1

Motstående intressen

89.

Det ianspråktagande av fäladsmark som ansökan innebär är av begränsad
omfattning. Totalt rör det sig om 1,3 hektar mark som tas i anspråk, varav 0,4
hektar har högt naturvärde. Ytan som sådan är egentligen för liten och för
isolerad för att i ett metapopulationsperspektiv är viktigt för bevarandet av
fäladsmarkens arter i regionen. Redan av denna anledning anser Sökanden inte
att detta markianspråktagande innebär en påtaglig skada på riksintresset för
naturvård. Vidare avser Sökanden att vidta kompensationsåtgärder genom
restaurering ca 7,1 hektar igenvuxen fäladsmark inom Önneslöv och Dalby
fäladsmarker, se Bilaga 3. Sammantaget anser Sökanden att det står helt klart
att ingen negativ påverkan kommer att ske på riksintresset för naturvård.

90.

Sökanden för en dialog med Länsstyrelsen över skötseln av den fäladsmark som
det åligger Sökanden att sköta. Denna dialog kommer att ske fortlöpande under
nuvarande tillståndstid och under kommande tillstånd.

91.

Sökanden ställer sig frågande till att Förvaltningarna ifrågasätter behovet av
materialet. Det är tydligt att det sker en expansion i sydvästra Skåne och
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Sökanden har angivit många planerade projekt som visar att den stora
efterfrågan på ballastmaterial kommer att fortsätta. Sökanden har därtill
utvecklat sin behovsutredning med ytterligare projekt som planeras efter 2025
för att visa att efterfrågan på ballastmaterial kommer att fortsatt vara hög även
efter detta år, se Bilaga 5.
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92.

Verksamheten har därtill även fasta och återkommande kunder som köper
material till samma ändamål varje år och som kan bedömas som konstanta och
icke-konjunkturkänsliga. Sådana kunder är exempelvis betongfabriker,
asfaltproduktion, leveranser till halkbekämpning, vägunderhåll, hästbanor m.m.
Dessa leveranser har de senaste åren uppgått till ca 750 000 ton ballast per år.

93.

Sökanden menar att slutsatserna innebär att det är motiverat med den utökade
arealen och att täkten är helt nödvändig för att säkerställa regionens behov av
ballastmaterial för de kommande decennierna.

O.2

Villkor och kompensation

O.2.1

Kompensationsåtgärder

94.

Sökanden planerar att genomföra ekologisk kompensation både för den tidigare
kompensationsytan, och för exploateringen av naturvärdesobjekten. Totalt
planerar Sökanden att restaurera minst 7,1 hektar igenvuxen fäladsmark inom
Önneslöv och Dalby fäladsmarker. Restaurering av igenvuxen fäladsmark
bedömer Sökanden har stor potential att bidra till ökad andel värdekärna och
bättre spridningssamband för fäladsmarkernas arter i landskapet.
Naturvårdsnyttan bedöms som mycket större än att fortsätta försöka skapa
fäladsmark på tidigare åkermark inom kompensationsområdet från domen
MÖD 2006:49.

95.

Sökanden har i Bilaga 3 redogjort för föreslagna kompensationsåtgärder.

96.

Kompensationsåtgärder för större vattensalamander framgår i Bilaga 3.
Sökanden planerar att nyskapa en vattensamling samt flertalet vilo- och
övervintringsplatser vid befintliga lekmiljöer. I Bilaga 6 presenteras också
skyddsåtgärder som fördjupning av vattensamling 2 och 3.

97.

Utförd simulering visar att vattennivån i Lovénsjön inte påverkas i nämnvärd
omfattning så länge den avtätande effekten hos de avskiljande diabasgångarna
bibehålls, se mer ovan under punkt M.

98.

Utförd provpumpning visar att återpumpning till Lovénsjön kan fungera som
skadekompenserande åtgärd.

99.

Påverkan till följd av täktverksamheten avses följas upp inom ramen för
verksamhetens kontrollprogram genom mätning av vattennivån i Lovénsjön.

O.2.2

Påverkan på Knivsås-Borelund

100.

Sökanden får påtala att Förvaltningarna har missuppfattat vad Sökanden har
angett angående justeringen av villkor 5 i punkt 2.19 i kompletteringen avseende
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buller i naturreservatet Knivsås-Borelund. Justeringen avsåg endast ett
förtydligande avseende vilket område som den reducerade bullernivån reglerar
och inte, som Förvaltningarna har uppfattat det, en ytterligare sänkning av
bullernivåerna till 40 dB(A) dagtid. Såsom angavs i kompletteringen är
Sökandens ambition att bullernivåerna ska understiga 40 dB(A) dagtid och har
även visat att så är möjligt när den planerade bullervallen är anlagd och en
bullerdämpad borrigg används i produktionen. Däremot kvarstår Sökandens
inställning från ansökan att villkoret bör formuleras som det nu gällande för
Naturreservatet och Natura 2000-området Knivsås-Borelund. Ett villkor som
reglerar 40 dB(A) är onödigt långtgående för den perioden fram till bullervallen
är färdigställd.
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101.

Redan genom de högre tillåtna bullervärden som framgår av byggbullernormen
visas att det finns en acceptans för att högre bullervärden kan accepteras under
byggnationer. Även om byggbullernormen inte specifikt tar sikte på påverkan på
naturområden måste det anses vara fullt rimligt att något högre bullervärden
tillåts då det rör störningar under begränsad tid och själva syftet med åtgärden
är att minska bullerbidraget till naturområdet. Det bedöms inte ske någon
påverkan på de kärnvärden som förekommer i naturområdena genom det högre
buller som kan föreligga under byggnationen och nyttan av bullervallen är i sig
avgörande för bibehållande av nuvarande bullermiljön i Natura 2000-området.

102.

Sökanden skulle kunna acceptera en justering av villkoret att 45 dB(A) gäller
fram till den tidpunkt bullervallen är färdigställd och att 40 dB(A) gäller efter
denna tidpunkt. Vid en sådan villkorsskrivning bör Sökanden meddela
tillsynsmyndigheten när denna tidpunkt inträffar så att det inte råder någon
osäkerhet när ett skärpt bullerkrav träder ikraft.

103.

Sökanden åtar sig att sätta upp en informationsskylt i anslutning till
parkeringsplatsen vid Knivsåsens naturreservat.

104.

Sökanden föreslår att naturvärdena inom Natura 2000-området övervakas
genom återkommande inventeringar. Förslagsvis sker inventeringarna vart
tredje år i enlighet med Naturvårdsverkets metod för uppföljning av respektive
naturtyp, men med skillnaden att mätpunkterna är samma över hela
mätperioden.

O.2.3

Minimerad påverkan på landskapsbilden

105.

Sökanden avser att utforma bullervallen på sådant sätt att den väl smälter in i
landskapsbilden, därtill kommer en rad med träd att vara kvar utanför
bullervallen vilket både minskar påverkan på landskapsbilden samt verkar som
insynsskydd. Genom att anlägga bullervallen med insådd ängsflora och skapa
rösen samt plantera enstaka buskar och träd ska en landskapsbild som smälter
in i omgivningen skapas och därtill en miljö som har positiv effekt för den
biologiska mångfalden.
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Haltkriterier vid mottagande av externa massor

106.

Förvaltningarna anser att om platsspecifika riktvärden ska användas så ska inte
flödet i Höje å användas utan istället ska flödet i det aktuella dikes/bäcksystemen med tillhörande småsjöar användas. Bolaget har därför låtit WSP
Sverige AB utföra kompletterande beräkningar av haltkriterier som utgår från
risk för påverkan på närliggande bäck- och dikessystem, se reviderat PM om
haltkriterier, Bilaga 7.

107.

Förvaltningarna anser att när verksamheten avslutas skall området inte ha
föroreningar som innebär att förändringar i markanvändningen efter täktens
avslutning kräver saneringar. Förvaltningarna menar att de platsspecifika
riktvärdena som bolaget har räknat fram inte har tagit hänsyn till eventuell
kommande förändringar av markanvändningen. Sökanden anser att det inte är
ekonomiskt rimligt och skäligt att avlägsna de stora volymer som inryms i
bullervallarna. Bullervallarna ingår i ett skapande av värdefulla biologiska
miljöer med bland annat blomrik gräsmark. Vidare är det en felaktig tolkning att
framtida markanvändning inte har beaktats i utförd utredning. I den beräkning
som utförts har den framtida markanvändningen ansatts som friluftsområde där
både barn och vuxna vistas på sin fritid.

108.

Bolaget vidhåller att platsspecifika riktvärden för massorna ska vara gällande,
vilket också är Naturvårdsverkets målsättning om ökad återvinning av
schaktmassor (detta har utvecklats i Bilaga 1 komplettering 2019-02-08).
Bolaget överlåter dock till domstolen att bedöma om generella riktvärden (KM)
eller platsspecifika riktvärden ska gälla.

109.

Bolaget vill också uppmärksamma domstolen på att resonemanget och
beräkningarna i riskbedömningen utgår från ett worst case scenario, d.v.s. att
samtliga massor som läggs i bullervallen innehåller av Sökanden angivna halter,
vilket i realiteten aldrig blir fallet.

O.2.5

Tillsynsmyndigheter

110.

Mark- och miljödomstolen kan i sitt tillståndsbeslut fastställa bestämmelser som
rör art och omfattning av tillsynen. Vilken myndighet som ska utöva tillsyn
framgår dock av miljötillsynsförordningen och enligt vissa bestämmelser kan
länsstyrelsen överlåta sitt tillsynsansvar till kommunal nämnd. Det är i
huvudsak länsstyrelsen som enligt förordningen ska utöva tillsyn över den
verksamhet som nu är föremål för prövning. Sökanden har dock inga
invändningar för det fall att länsstyrelsen överlåter detta ansvar till kommunal
nämnd. Det finns dock inte lagstöd för att mark- och miljödomstolen fastställer
vilken tillsynsmyndighet som är ansvarig för tillsynen av att kontrollera
efterlevnaden av villkoren som följer med tillståndet.

O.2.6

Verkställighetsförordnande

111.

Sökanden noterar att myndigheterna anser, precis som Sökanden föreslagit i
ansökan, att ett verkställighetsförordnande ska begränsas till det område som
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O.2.4
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omfattas av nuvarande tillstånd vad gäller areal och djup. Sökanden anser att en
sådan begränsning är lämplig för att undvika irreversibla skador på jungfrulig
mark.
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P.

Yttrande från Naturskyddsföreningen den 18 april 2019, aktbilaga 53

P.1

Allmänt

112.

Lunds Naturskyddsförening (”LNF”) har missuppfattat Sökandens intention
men sin ansökan. Sökanden söker ett nytt tillstånd enligt miljöbalken för den
fortsatta verksamheten, något annat tillvägagångssätt är inte möjligt eftersom
tillståndsmängden enligt gällande tillstånd håller på att ta slut. Sökanden har
aldrig framfört att det nuvarande tillståndet ger Sökanden rätt att fortsätta
bedriva verksamheten. Däremot, har Sökanden framfört att täkten är ytterst
viktig för regionen och omfattas av riksintresse för materialutvinning.

P.2

Klimatlagen m.m.

113.

LNF menar att Sökanden ska redogöra för klimatlagen och hur andra statliga
klimatmål kommer att påverka Sökandens verksamhet. Inledningsvis får
Sökanden påtala att klimatlagen endast syftar till att kodifiera vad regeringens
klimatpolitiska arbete ska syfta till och hur det ska bedrivas, se 1 § klimatlagen.
Vidare har Sökanden redogjort för hur verksamheten påverkar de nationella
miljömålen i MKB:n i relevanta delar. LNF verkar mena att samhället kommer
att sluta att använda ballastmaterial som en följd av klimatarbetet, ett synsätt
som Sökanden inte delar och som även planerade infrastrukturprojekt talar
emot.

114.

I sin behovsutredning har Sökanden endast beaktat beslutade projekt som med
säkerhet kommer att genomföras och beslutade utvecklingsplaner för olika
kommuner. Detta för att sådana planer och planerade projekt utgör den säkraste
källan för hur efterfrågan kommer att bli i framtiden utöver det material som
behövs för löpande underhåll av vägar eller till exempelvis halkbekämpning, ett
behov som är tämligen konstant. Sådan efterfrågan bedöms inte heller påverkas
av Sveriges klimatarbete. Det är snarare så att eftersom Dalbytäkten är väl
lokaliserad i förhållande till avsättningsområdet med korta transportavstånd
hade en nedläggning medfört längre transportavstånd för nödvändigt material
och en ökad miljöpåverkan och klimatbelastning som följd. Slutligen har
Sökanden kompletterat sin behovsutredning, se Bilaga 5.

P.3

Natura 2000

115.

Sökanden har beskrivit och bedömt eventuell påverkan på Natura 2000 i MKB:n
där varje naturtyp enligt Natura 2000 har bedömts. De tre naturtyper som är
känsliga för förändrad hydrologi finns upptagna där, fuktängarna (6410), stagggräsmarkerna (6230) och öppna mossen (7140). Vidare anges att samtliga dessa
naturtyper ligger med marginal utanför influensområdet varför de inte bedöms
påverkas av grundvattenavsänkningen. Samma slutsats har Ekologigruppen
dragit vid sina upprepade platsbesök på platsen.
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116.

I bevarandeplanen för Natura 2000-området Knivsås från 2018 framgår det att
bevarandestatusen för Natura 2000-naturtypen 6410 bedömts som icke fullgod
med anledning av viss gödningspåverkan. I bevarandeplanen bedöms Natura
2000-naturtyperna 6230 och 7140 ha fullgod bevarandestatus. Övriga
naturtyper förekommer ofta där det är ett avstånd till underliggande
grundvattennivå och utgör därmed inte grundvattenberoende ekosystem. Det är
dessa bedömningar som ligger till grund för slutsatsen att verksamhetens
påverkan på Natura 2000-området blir obetydlig. För mer information avseende
påverkan på Natura 2000-området se nedan under avsnitt 171.

P.4

Arter

117.

Vid kartläggning av förekomsten av olika arter har tillgänglig och relevant
litteratur, hemsidor och databaser använts tvärtom vad LNF gör gällande. De
landskapsfloror som LNF hänvisar till är fantastiska referensverk, men de är
omöjliga att använda som underlag vid förstudier inför naturvärdesinventering.
Det går inte att söka ut arter för ett specifikt område, utan i så fall behöver varje
art undersökas. Och i flororna är skalan på 2,5 x 2,5 km vilket är för grovt för en
naturvärdesinventering. Det är orimligt att tro att för varje inventering som
genomförs ska tas kontakt med samordnare för lanskapsinventeringarna, eller
enskilda inventerare. Det hade inneburit minst 100-tals förfrågningar om utdrag
från inventeringarna årligen.

P.5

Kompensationsåtgärd fäladsmark

118.

Sökanden planerar att genomföra ekologisk kompensation för exploateringen av
fäladsmarken. Totalt planerar sökanden att restaurera ca 7,1 hektar igenvuxen
fäladsmark inom Önneslöv och Dalbys fäladsmarker. Restaurering av igenvuxen
fäladsmark bedömer sökanden har stor potential att bidra till ökad andel
värdekärna och bättre spridningssamband för fäladsmarkernas arter i
landskapet. Sökanden har ovan under punkt 53 samt i Bilaga 3 redogjort för
föreslagna kompensationsåtgärder.

P.6

Hydrologi

119.

Beträffande vattenståndet i Lovénsjön så är det Sökandens uppfattning att
denna är långsiktigt förändrad jämfört med vattennivån före 2009 med omkring
2 meter. Förändringen av vattennivån kan bero på verksamheten vid Dalby
bergtäkt och att helt utesluta detta är inte möjligt. En annan trolig förklaring till
nivåförändringen i Lovénsjön kan dock vara jordbävningen som inträffade
2008-12-16 som sammanfaller väl i tid med den observerade nivåförändringen.

120.

LNF vill att ansökan villkoras med att utredning genomförs inom fem år från det
tillståndet vunnit laga kraft för att utreda möjliga och rimliga åtgärder för att
begränsa och kompensera för eventuellt vattenbortfall från Lovénsjön.

121.

Pumptest - med syfte att undersöka kapacitet och vattenkvalitet för eventuell
framtida påfyllnad av Lovénsjön med grundvatten – har utförts och redovisas i
Bilaga 1 till den Hydrogeologiska utredning som utgör Bilaga B 2 till ansökan.
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Pumptestet visar att det är möjligt att som skadeförebyggande åtgärd fylla på
Lovénsjön med grundvatten från en eller flera bergborrade brunnar. Utfört
pumptest visar att det sannolikt går att ta ut storleksordningen 2-3 l/s från
berggrunden vid fullt utbruten täkt. För att undvika utfällningar kan exempelvis
påfyllnad ske genom pumpning i slutet system där vatten från brunn 1801
och/eller kompletterande brunnar pumpas och släpps nära Lovénsjöns botten.
Denna påfyllnadsmetod liknar mest den naturliga påfyllningen av grundvatten
som sker.
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122.

LNF menar att det i ansökan (punkt 111) finns motsägelser mellan påståendet att
det nästan inte finns någon kontakt mellan jord- och berggrundmagasinet i de
skyddade områdena och den generella förekomsten av en s.k. avsänkningstratt.
Sökanden menar att detta inte är en motsägelse eftersom avsänkningstratten
endast avser påverkan i berg. Påverkan i jord är, om den alls föreligger, mycket
mindre vilket just beror på bedömd, begränsad hydraulisk kontakt mellan jordoch berggrundmagasinet.

123.

Vidare menar LNF att risken för att vattenförande sprickor uppstår i jordlagren
till följd av sprängningarna eller till följd av återkommande framtida torka måste
beskrivas mycket tydligare. Sökanden menar att sprickor normalt inte uppstår i
jordlager (plastiska material) och att torrsprickor (i exempelvis leriga jordarter)
vid långvarig torka normalt inte når ner till berg. Dessutom är de inte
permanenta. De återsluts när de blir fuktiga.

124.

Naturskyddsföreningen visar på referens att diabasgångar normalt är
vattenförande, vilket innebär att vatten rinner längs dessa. Enligt angiven
referens (kurslitteratur från Lunds universitet) framgår också att
diabasgångarnas bredd kan variera stort.

125.

Tilläggas kan att diabasgångarna nära Lovénsjön är väl kartlagda och dess täthet
undersökts genom flera pumptester (LTH 1975-05-26 och Sweco 2002-04-26).

126.

Sökanden menar att detta är helt korrekt och att detta inte på något vis är i
motsättning med de hydrogeologiska antaganden som ligger till grund för den
modell som nyttjas för att beräkna grundvattennivåpåverkan.

Q.

Yttrande från Johan Håkansson den 21 april 2019, aktbilaga 54

127.

Sökanden konstaterar inledningsvis att Johan Håkansson, fastighet Lunnarp
5:18, inte är negativt inställd till den ansökta verksamheten och kommer nedan
bemöta övriga synpunkter i yttrandet.

128.

Anledningen till att ett direktutskick inte gjordes av domstolen är för att den
aktuella fastigheten inte bedöms bli påverkad av den grundvattenavsänkning
som verksamheten bedöms ge upphov till. Själva brytningen ligger på visst
avstånd från fastigheten även om fastigheterna ligger nära det västra gränsen av
verksamhetsområdet, transporterna passerar nära och en av ledningarna
passerar över. Att en fastighet är belägen utanför influensområdet är inte
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detsamma som att den inte berörs av verksamheten enligt 9 kap. miljöbalken
och Johan Håkansson har således all rätt att yttra sig i målet såsom sakägare.
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129.

Eventuell påverkan till följd av täktverksamheten avses följas upp inom ramen
för verksamhetens kontrollprogram, företrädesvis genom mätning av
grundvattennivåer i representativ kontrollpunkt.

130.

Angående det som anges avseende åtgärder utförda av Skanska Sverige AB är
händelserna beklagliga men inget som kan beaktas inom ramen för denna
prövning. Sökanden är ett eget juridiskt subjekt som har och tar fullt ansvar för
sin verksamhet. Genom ett omfattande kontrollprogram som täcker alla
verksamhetens moment tillsammans med de villkor som är uppställda för
verksamheten säkerställs att ingen oacceptabel påverkan åsamkas omgivningen.

131.

Eventuella åtgärder som beskrivs i yttrandet avseende tillvaratagande av
utpumpat vatten är ingenting som Sökanden motsätter sig men är samtidigt
inget som kan prövas eller beaktas i denna prövning.

R.

Yttrande från Kerstin och Olle Asplund den 22 april 2019, aktbilaga 55

132.

Inledningsvis får Sökanden med eftertryck påtala att anspelningen till det
allvarliga brottet våldtäkt är ytterst olämpligt och djupt respektlöst i synnerhet
gentemot alla som har utsatts för sådan grov och kränkande handling.

133.

Angående vattentillgången i angiven brunn är aktuell fastighet, Önneslöv 14:19,
belägen i ytterkant av influensområdet och utanför nuvarande dito. Någon
påverkan från verksamheten ska således inte ha uppkommit från verksamheten
utan har andra orsaker. Vidare är brunnarna på aktuell fastighet (nr 62 och 63)
utförda i jord vilket understryker det osannolika i att en påverkan skulle bero på
verksamheten då avsänkningen i jordlagren inte har samma utbredning som i
berg. Slutligen har Sökanden efter kontakt med VA SYD erhållit information om
att aktuell fastighet har tillgång till det kommunala vattennätet.

134.

Eventuell påverkan till följd av täktverksamheten avses följas upp inom ramen
för verksamhetens kontrollprogram, företrädesvis genom mätning i
representativ kontrollpunkt.

135.

Brunnarna avses inventeras med avseende på bland annat läge, vattenkvalitet,
djup och dimension.

136.

Enligt analysen i Bilaga B4 till ansökan ligger byggnaderna på ett avstånd från
brytområdet som skulle innebära vibrationer uppgående till lägre än 2 mm/sek,
varför det inte är sannolikt att verksamheter har eller kommer att orsaka skador
på fastighetens byggnader.

S.

Yttrande från Anna Gerdtsson den 10 april 2019, aktbilaga 56

137.

Aktuell fastighet, Dalby 82:1, består av flera skiften där ett helt ligger inom
influensområdet (det som antas utgöra angiven fäladsmark) och ett ligger delvis
inom influensområdet. Nivåpåverkan i berg kan i ett värsta scenario uppgå till
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som mest 5 meter vid aktuell fastighet. Påverkan på ytvatten, vilket diket utgör,
bedöms bli liten eftersom flödet utgörs av nederbördsvatten och inte av
grundvatten. Vidare kan, om påverkan skulle uppkomma trots vad ovan anförts,
denna hanteras inom ramen för anmälan av oförutsedd skada.
Eventuell påverkan till följd av täktverksamheten avses följas upp inom ramen
för verksamhetens kontrollprogram, företrädesvis genom mätning i
representativ kontrollpunkt. Bäcken/diket avses inventeras med avseende på
läge och vattendjup.

139.

Angående floran och faunan har verksamhetens påverkan redovisats i
Sökandens komplettering den 8 februari 2019 under punkten 2.11. Eftersom
jordlagren i området överlag är täta finns det två grundvattenmagasin, ett i jord
och ett i berg. Detta för med sig att områdets hydrologi betingas främst av
nederbörd och topografin. Eventuell grundvattenpåverkan bedöms inte kunna
skada förekommande naturvärden.

T.

Yttrande från Eva och Mikael Nordin den 21 april 2019, aktbilaga 57

140.

Aktuella fastigheter är belägna båda inom och utom influensområdet. Önneslöv
15:1, 1:13 och 12:4 skifte 1 är belägna utanför och bedöms således inte påverkas
av grundvattenavsänkningen. Önneslöv 1:14 och 12:4 skifte 2 är belägna i
ytterkant av influensområdet där i ett värsta scenario nivåpåverkan i berg kan bli
mellan 0,3 – 1 meter. Risken för någon påverkan på dessa fastigheter och den
nämnda anlagda dammen bedöms som mycket liten. Skulle påverkan
uppkomma trots vad ovan anförts, är det lämpligt att denna hanteras inom
ramen för anmälan av oförutsedd skada.

141.

Eventuell påverkan till följd av täktverksamheten avses följas upp inom ramen
för verksamhetens kontrollprogram, företrädesvis genom mätning i
representativ kontrollpunkt.

U.

Yttrande från Annica och Leif Barendt den 22 april 2019, aktbilaga 58

142.

Aktuell fastighet, Önneslöv 3:8, är belägen inom influensområdet där
nivåpåverkan i ett värsta scenario bedöms uppgå till mellan 0,3 och 5 meter i
berg. De två brunnar (nr 115 och 116) som är belägna på fastigheten är belägna
precis innanför linjen för en maximal nivåpåverkan om 1 meter. Risken för
påverkan på både vattenkvaliteten och vattennivån i dessa brunnar bedöms som
liten. Skulle påverkan uppkomma trots vad ovan anförts, är det lämpligt att
denna hanteras inom ramen för anmälan av oförutsedd skada. Sökanden
föreslår att brunnen provtas alternativt att det utförda provet inges för att kunna
säkerställa att ingen förändring sker av vattenkvaliteten.

143.

Eventuell påverkan till följd av täktverksamheten avses följas upp inom ramen
för verksamhetens kontrollprogram, företrädesvis genom mätning i
representativ kontrollpunkt.
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144.

Brunnarna avses inventeras med avseende på bland annat läge, vattenkvalitet,
djup och dimension.

V.

Yttrande från Torsten Persson genom ombud den 24 april 2019, aktbilaga
59

145.

Aktuell fastighet (Önneslöv 10:10) består av tre skiften där skifte 3 ligger utanför
influensområdet, skifte 2 ligger helt inom influensområdet och skifte 1 i
huvudsak ligger inom influensområdet. Nivåpåverkan på fastigheten bedöms i
ett värsta scenario till mellan 0,3 och 5 meter i berg. Den aktuella brunnen (nr
32) är belägen i skifte tre och bedöms således inte påverkas av
grundvattenavsänkningen. Den vattenkälla som nämns uppfattar Sökanden är
belägen i skifte tre och tangerar linjen för en nivåpåverkan om 1 meter. Risken är
således liten för att grundvattenavsänkningen skulle påverka vattenkällan
eftersom tillgången till ytvatten mer är beroende av nederbörd än grundvatten.

146.

Skulle påverkan uppkomma trots vad ovan anförts, är det lämpligt att denna
hanteras inom ramen för anmälan av oförutsedd skada precis som föreslås i
yttrandet. Sökanden föreslår dock, eftersom det finns en oro avseende
vattenkvaliteten i vattenkällan, att denna provtas innan utvidgningen påbörjas
för att kunna säkerställa att ingen förändring sker av vattenkvaliteten.

147.

Eventuell påverkan till följd av täktverksamheten avses följas upp inom ramen
för verksamhetens kontrollprogram, företrädesvis genom mätning i
representativ kontrollpunkt.

148.

Vattenkällan och den borrade brunnen avses inventeras med avseende på bland
annat läge, vattenkvalitet, djup och dimension.

149.

Sökanden önskar vidare klargöra att den vattenkälla som nämns inte omfattas
av skadevillkoret i villkor 25 då villkoret endast tar sikte på grundvattentäkter
vilken är den förutsägbara påverkan som orsakas av verksamheten. Slutligen
medger Sökanden den yrkade ersättningen för ombudskostnader.

W.

Yttrande från Tekniska Nämnden den 10 april 2019, aktbilaga 61

150.

Tekniska Nämnden har utöver Förvaltningarnas tjänsteskrivelse enbart yttrat
sig avseende vattennivåerna i Lovénsjön eller badplatsen som Nämnden väljer
att benämna den. Huruvida sjön är en badplats eller inte tycks det inte råda
någon enhetlighet kring inom kommunen. Oavsett kontrolleras nivån i
Lovénsjön av Sökanden och åtgärder kommer att vidtas för det fall
vattennivåerna skulle sjunka ytterligare. De senaste åren har dock trenden varit
att vattennivån stigit svagt. Påverkan till följd av täktverksamheten avses följas
upp inom ramen för verksamhetens kontrollprogram genom mätning av
vattennivån i Lovénsjön.
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X.

Yttrande från Länsstyrelsen den 26 april 2019, aktbilaga 62

X.1

Länsstyrelsens ställningstagande

151.

Länsstyrelsen bedömer att riksintressena för naturvård och friluftsliv ska vägas
mot riksintresset för ämnen och material. I denna avvägning menar
Länsstyrelsen att det inte finns skäl att hävda att riksintresset för ämnen och
material ska ges företräde och påtagligt skada de värden riksintressena för
naturvård och friluftsliv har att skydda.

152.

I sitt yttrande och ställningstagande utgår Länsstyrelsen från att verksamheten
kommer att påtagligt skada de värden som utgör riksintresse för naturvård och
friluftsliv. Däremot görs ingen bedömning huruvida så är fallet utan
Länsstyrelsen går direkt till avvägningsbestämmelsen i 3 kap. 10 § miljöbalken
för att avgöra vilket riksintresse som ska äga företräde.

153.

Sökanden menar att varken riksintresset för naturvård eller friluftslivet kommer
att påtagligt skadas av den sökta verksamheten varför någon avvägning enligt 3
kap. 10 § miljöbalken inte ska göras, jfr MÖD 2006:48 och 2006:49.

154.

De av riksintresset uttalade värdekärnor som påverkas av verksamheten är det
representativa odlingslandskapet Önneslöv – Dalby – Måryd. De riksintressanta
naturbetesmarkerna ligger dock inte inom ansökt verksamhetsområde, utan
utgörs bl.a. av Dalby fälad (norr om täkten) och Önneslöv fälad (sydost om
täkten).

155.

När det kommer till att bedöma lokaliseringen i en redan befintlig fyndighet
utgår bedömningen från om lokaliseringen anses vara lämplig. Vid prövning av
bergtäkter ska inte lämpligaste lokaliseringen vara utgångspunkt då platsen där
verksamheten kan bedrivas är knuten till fyndigheten och lokaliseringen inte är
förutsättningslös. Prövningen utgår därmed från om placeringen vid
fyndigheten kan anses lämplig.

156.

Sökanden har i tillståndsansökan utförligt beskrivit varför lokalisering av
verksamheten är lämplig på denna plats. Redan att det rör ett område som är
riksintresse för materialutvinning talar för att lokaliseringen är lämplig.
Fyndigheten bedöms räcka i 50-100 år och det bedöms erfordras tillgång till hela
fyndigheten för att främja god hushållning.

157.

För att motsvarande mängd material skulle kunna brytas på annan plats skulle
en betydligt större areal mark behöva tas i anspråk i ett helt opåverkat område
till skillnad från den ansökta lokalisering som avser ett redan påverkat område.
Att brytning av motsvarande mängd material från andra tillgängliga täkter inte
är möjlig har redovisats i den behovsutredning som utgör Bilaga 5 till denna
inlaga.

158.

Sökanden anser med hänvisning till ovan att det är visat att den valda platsen är
lämplig och därmed förenlig med 2 kap. 6 § miljöbalken.
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159.

Riksintresset för friluftsliv (FM 13 Romeleåsen och Skrylleområdet) påverkas
inte av att täktområdet utvidgas. Det saknas stöd för påståendet att riksintressen
för friluftsliv och naturvård ska ges företräde framför riksintresset för material.
Det är vid eventuell konflikt mellan olika riksintressen där ett intresse riskerar
att påtagligt försvåras, som en avvägning ska ske, men inte heller då är det så att
intressen enligt 3 kap 6 § miljöbalken har företräde. Att riksintressen enligt 4
kap inte utgör hinder för ett utpekat riksintresse enligt 3 kap. 7 § miljöbalken
framgår av bestämmelsen i 4 kap. 1 § 2 st.

X.2

Romeleåsen

160.

Sökanden har beaktat de bevarandevärden som finns vid verksamhetsområdet
direkta närhet och dessa finns beskrivna i ansökan. Vad gäller naturvård bedöms
den sökta verksamheten påverka naturvärdena i det norra området mest
eftersom dessa helt kommer att försvinna. De naturvärden i form av fäladsmark
etc. kommer att kompenseras genom att minst 7,1 hektar igenvuxen fäladsmark
kommer att restaureras inom Önneslöv och Dalby fälader. Denna åtgärd
kommer att skapa en stor värdekärna samt bidra till bra spridningssamband i
området.

161.

Vad gäller friluftslivet är ingen av de aktuella utvidgningsområdena av betydelse
för friluftslivet och även Högebjär har liten betydelse. Sökanden avser att
förbättra förhållandet vid naturreservatet norr om täkten och Natura 2000området Knivsås-Borelund genom att anlägga en bullervall som säkerställer att
den ekvivalenta ljudnivån understiger 40 dB(A) vid gränsen till området. Genom
att vidta dessa åtgärder bedöms inte verksamheten påverka friluftslivet negativt
i det korta perspektivet.

162.

Efter avslutad täktverksamhet kommer täkten att bli en sjö. Efterbehandlingsplanen möjliggör för anläggande av badplats samt strövstråk kring täkten. Dessa
stråk kan anslutas till befintliga stråk, så som till exempel Skåneleden.

X.3

Bedömning av verksamheten

163.

Länsstyrelsen ifrågasätter Sökandens yrkade mängd i förhållande till gällande
tillstånd. Det gällande tillståndet medger en brytning av totalt 25 000 000 ton
berg under 20 års tid d.v.s. i snitt 1,25 miljoner ton årligen. Efterfrågan på
ballastmaterial har sedan visat sig överstiga den initiala bedömningen och
materialet kommer att ta slut långt innan tillståndstiden löper ut.

164.

I nuvarande tillståndsansökan bedömer Sökanden att snittproduktionen
kommer att uppgå till 1,8 miljoner ton vilket ger 45 000 000 ton under 25 år.
Med tanke att snittproduktionen de senaste 10 åren ligger på drygt 1,5 miljoner
ton, det ökade bostadsbyggandet och den stora mängd planerade
infrastrukturprojekt i sydvästra Skåne bedömer Sökanden att sökt mängd är
rimlig. Behovet av materialet kommer att utvecklas i en separat
behovsutredning, se Bilaga 5.
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Angående den valda platsen anser Sökanden att den är lämplig trots de
motstående intressen som finns i området. Alternativet till Dalbytäkten hade
varit att öppna en eller flera nya täkter i närområdet vilket förefaller osannolikt.
Det visar inte minst den bilaga som ingivits av länsstyrelsen angående
bevarandevärden på Romeleåsen. Att hitta en fyndighet, utan motstående
intressen, med rätt materialkvalitet och av tillräcklig storlek och på acceptabelt
avstånd till avsättningsområdet är mycket svårt för att inte säga omöjligt. Det
skulle dessutom få negativa konsekvenser för miljön då en nyetablering
ofrånkomligen skulle innebära längre transportavstånd samt att en större areal
jungfrulig mark skulle behöva tas i anspråk. Därtill skulle en sådan etablering
med största sannolikhet innebära en besvärande transportsituation då det inte
finns många platser som kan erbjuda en så lämplig transportlösning som i
Dalby, med en täktväg som går direkt ut till en riksväg utan att passera
närboende. Transporter som passerar närboende är ofta ett av de starkaste
motstående intressena i en täktprövning, vilket länsstyrelsen borde känna till.

166.

Avseende länsstyrelsens synpunkt att det vore lämpligare att gå på djupet, ner
till 8 pallars djup, menar Sökanden att så inte är fallet. Verksamheten ligger
inom ett riksintresse för materialutvinning vilket innebär att Staten har tagit
ställning till att detta material ska brytas ut och att området ska skyddas mot
sådana åtgärder som påtagligt skulle kunna försvåra utvinningen. Sökandens
förslag innebär att materialet bryts ut på ett miljömässigt acceptabelt sätt medan
det förslag som länsstyrelsen förespråkar medför att riksintressant material
onyttiggörs samt att brytningen skulle ske på ett miljömässigt betydligt sämre
vis. Detta kan inte anses förenligt med hushållningsbestämmelserna. Istället bör
motsvarande bedömning som MÖD gjorde i MÖD 2006:49 göras nämligen att
då ansökt verksamhet varken påtagligt skadar riksintresset naturvård eller
friluftsliv innebär brytning enligt ansökan att området kommer att användas för
det ändamål för vilket det är mest lämpat enligt 3 kap. 1 § miljöbalken.

167.

Verksamheten är vidare förenlig både med gällande och antagen (men
överklagad) översiktsplan för Lunds kommun som anger att brytning främst ska
ske i befintliga täkter.

X.4

Fäladsmark i norr

168.

Kompensationsområdet i norr har inte kunnat utvecklas som det var avsett av
främst två skäl. Dels har det inte varit möjligt att ha kontinuerligt bete på
marken samtidigt som täkten drivs, eftersom betesmarken ligger för nära och för
exponerat mot brytområdet och störande verksamhet. Dels har det visat sig svårt
att skapa fäladsmark på de tidigare åkrarna.

169.

Sökanden har genom ekologer arbetat fram ett förslag som istället innebär att
minst 7,1 hektar igenvuxen fäladsmark restaureras inom Önneslöv och Dalby
fälader.

170.

Arealen omfattar både den tidigare kompensationsytan som tas i anspråk, samt
de naturvärdesobjekt som försvinner. Restaurering av igenvuxen fäladsmark
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bedömer Sökanden har stor potential att bidra till ökad andel värdekärna och
bättre spridningssamband för fäladsmarkernas arter i landskapet.
Naturvårdsnyttan bedöms som mycket större än att fortsätta försöka skapa
fäladsmark på tidigare åkermark inom kompensationsområdet från domen
2006:49.
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171.

Sökanden har ovan under punkt 53 samt i Bilaga 3 redogjort för konkreta förslag
på kompensationsåtgärder.

X.5

Natura 2000

172.

Sökanden står fast vid sin ståndpunkt att det inte föreligger någon risk för en
betydande påverkan på miljön inom Natura 2000-området. Emellertid har
Länsstyrelsen framfört att de anser att det föreligger tillståndsplikt och därtill
gjort bedömningen att ett sådant tillstånd inte kan beviljas. Sökanden kommer
därmed att inge en särskild Natura 2000-MKB i målet. Finner domstolen att ett
sådant tillstånd är nödvändigt för verksamheten, har Sökanden således ingen
erinran emot att verksamheten prövas mot bestämmelserna i 7 kap. 28 a-b§§.

173.

Som tidigare har angivits är de Natura 2000-naturtyper som är hydrogeologiskt
känsliga belägna med marginal utanför influensområdet varför dessa inte
kommer att påverkas av verksamheten. Övriga naturtyper är inte
grundvattenberoende och bedöms inte påverkas. Inga naturtyper eller arter är
heller beroende av Lovénsjöns exakta nivå varför en eventuell marginell
påverkan på sjön inte automatiskt innebär en påverkan på miljön i Natura
2000-området.

174.

Ekologigruppen har gjort en utredning avseende kontroll av vegetation och
uttorkning vid Knivsåsen, se Bilaga 2. Utredningen visar inte på några
uttorkningstendenser eller påverkan i övrigt.

175.

Angående den planerade bullervallen ska den anläggas för att säkerställa att
bullernivån kommer att understiga 40 dB(A) dagtid och 35 dB(A) kvälls- och
nattetid i Natura 2000-området. Detta uppnås med marginal med de
försiktighetsmått som kommer att vidtas. Buller från verksamheten kommer
således inte att medföra en betydande påverkan på Natura 2000-området.

X.5.1

Nivåpåverkan i jordlagren inom Knivsåsen-Borelund

176.

Bedömningen att nivåpåverkan för grundvatten i jord är liten inom
Naturreservat Knivsås-Borelund vilar på flera grunder.
a) Det finns minst två långsträckta, avtätande diabasgångar mellan
bergtäkten och naturreservatet. Genomsläppligheten tvärs diabasgångarna
är mycket liten jämfört med omgivande berg, flera tiopotenser lägre. Detta
innebär att nivåpåverkan inom naturreservatet begränsas på ett påtagligt
sätt.
Tidigare utförda pumptester (LTH 1975-05-26 och Sweco 2002-04-26)
verifierar diabasgångarnas avtätande förmåga. Pumpning från brunn på
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täktsidan om diabasgångarna visar på ingen eller ringa nivåpåverkan i
bergborrade brunnar, på andra sidan (nordost) om diabasgångarna.
b) Utförd simulering visar att influensområde i berg berör ett mindre
område i naturreservatets sydvästra del.
c) Enligt SGU:s jordartskarta består de ytliga jordlagren inom beräknat
påverkansområde företrädesvis av lerig morän, som är att betrakta som en
förhållandevis tät jordart. Därav antagandet om åtskilda magasin i jord- och
berg med begränsad hydraulisk kontakt sinsemellan.
d) För att ytterligare klargöra eventuell framtida nivåpåverkan inom Natura
2000-området planeras för kompletterande pumptest.
Kontrollpunkternas placering

177.

Syftet med just dessa två kontrollpunkter (1802 och 1803) är att undersöka
grundvattnets naturliga nivåvariationer i närområdet till bergtäkten. Poängen
med lokaliseringen är att punkterna ska vara tillräckligt långt borta från
influensområdesgränsen för att de säkert ska vara opåverkade av bergtäkten
men tillräckligt nära för att spegla den naturliga grundvattennivåvariationen i
närområdet.

178.

Totalt har Sökanden etablerat 2+4 sådana s.k. referenspunkter i jord och berg på
olika platser kring bergtäkten. Nivåmätningarna i dessa är viktiga för att skilja
på naturlig nivåvariation från nivåpåverkan orsakad av bergtäkten.

179.

Punkternas slutliga placering beror även på närhet till en framkomlig grusväg,
vilket bland annat medförde minsta möjliga skada i reservatet i samband med
etablering av borrmaskin.

180.

Närliggande källflöde har inte varit en bestämmande faktor vid val av borrläge.

X.5.3

Lagerföljden

181.

Lagerföljdbeskrivningen baseras på utborrat material i samband med borrning.
Provbeskrivningen har utförts av borrentreprenör och kontrollerad geolog. Det
finns därför ingen anledning att anta att den skulle vara felaktig.

182.

Vidare är det mycket riktigt att lagerföljdsbestämning i en punkt inte självklart
kan anses vara representativ för varje punkt inom ett större område. Detta har
inte heller varit Sökandens avsikt att påstå. Lagerföljden redovisas som relevant
information till redovisning av utförd undersökning. Däremot saknas det
anledning att tro att undersökningen inte ger en god bild av lagerföljden.

X.5.4

Trycknivån i berg är högre än i jord

183.

Det är precis som länsstyrelsen skriver att det faktum att det föreligger
uppåtriktat läckage från berg till jord innebär större risk för påverkan, men detta
gäller bara om nivåpåverkan i underliggande berg föreligger, och det är inte
fallet för den plats där borrningarna är utförda. Denna ligger med god marginal
utanför beräknat påverkansområde. Det förekommer inte heller enligt vad som
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är utrett uppåtriktat läckage inom någon del av influensområdet eller inom den
del av natura 2000-området som skulle kunna påverkas av verksamheten.
Korrelation mellan nederbörd och nivåhöjning i jord och berg

184.

Att det föreligger korrelation mellan nederbörd och nivåhöjning i jord och berg
är i enlighet med vad man kan förvänta sig. På detta viset förhåller det sig i
princip alltid. Mer nederbörd innebär normalt större grundvattenbildning som i
sin tur höjer nivån i grundvattenmagasinen. Det omvända hade varit mycket
förbryllande. Det som skiljer sig åt mellan hydrogeologiska miljöer är hur snabbt
grundvattenbildningen följer efter nederbörd samt hur stor andel av
nederbörden som bildar grundvatten.

X.5.6

Motstridigheter avseende påverkan på Lovensjön

185.

Viss motstridighet föreligger mellan utförd modellsimulering och uppmätt
nivåpåverkan i Lovénsjön.

186.

Simulering av nuvarande förhållanden visar att nivåpåverkan precis når fram till
sjön men inte påverkar nivån i denna. Uppmätta nivåer visar på en bestående
nivåpåverkan på i genomsnitt cirka 2 meter.

187.

En alternativ förklaring till nivåförändringen i Lovénsjön är jordbävningen som
inträffade 2008-12-16.

188.

För att ytterligare klargöra eventuell framtida nivåpåverkan inom Natura 2000område planeras för kompletterande pumptest. Detta kan om det tillåts pågå
längre tid och om nyetablering av kontrollpunkter inom naturreservatet tillåts av
Länsstyrelsen ge svar på eventuell nivåpåverkan i jordlagren inom
naturreservatet, diabasgångarnas täthet samt möjligen eventuell inverkan på
Lovénsjön.

X.6

Högebjär

189.

Angående femte vattensamlingen så inkluderades inte den i genomförd
miljöbedömning eftersom tidigare inventering av Naturcentrum inte noterat
groddjur där. Kartunderlag indikerade också att vattensamling 5 torkar ut
snabbt. Sökanden har gett WSP i uppdrag att genomföra inventeringar av större
vattensalamander i nio vattensamlingar i området runt den berörda täkten
under våren 2019. Vid inventeringen bedömdes även uttorkningsrisken för
berörda vattensamlingar. Detta för att avgöra huruvida vattensamlingarna idag
håller vatten under ägg- och larvutvecklingen för större vattensalamander.
Resultatet från inventeringen framgår av Bilaga 6.

190.

WSP bedömer att vattensamling 2 löper en risk att torka ut, och att vattensamling 5 torkar ut snabbt och inte är en lämplig groddjursmiljö. Vattensamling 1, 3
och 4 bedöms i nuläget hålla vatten under normala väderförhållanden
åtminstone under den period då ägg och larver från större vattensalamander
utvecklas. Vattensamlingarna 1-5 ligger inom ett område där
grundvattennivåerna i bergakvifären redan är avsänkt, se Bilaga 7 i Sökanden
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kompletteringen den 8 februari 2018. Det verkar därför som att åtminstone
vattensamling 1, 3 och 4 inte är beroende av berggrundvattnet för att kunna
hålla vatten större delen av året. För vattensamling 2 är det mer osäkert,
eftersom den hade dåligt med vatten under fältbesöken våren 2019. Det är oklart
om det beror på den extremt torra sommaren 2018.
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191.

Vad gäller lakvatten från bullervallarna kommer massorna inom
avrinningsområdet till damm 2 att endast bestå av massor med
föroreningshalter under nivå för MRR, vilket i praktiken är bakgrundhalter, se
Bilaga 7.

192.

Vad gäller artskyddsdispens för större vattensalamander så genomförde WSP
under våren 2019 en inventering av större vattensalamander i området runt den
berörda täkten. Inventeringen inkluderade även bedömning av förekomst av
vilo- och övervintringsplatser för större vattensalamander vid de vattensamlingar där arten noterats. Resultatet från inventeringen kan ses i Bilaga 6. I
närområdet av de nio vattensamlingarna, vilka framgår av Bilaga 6, finns
strukturer som stenmurar, död ved etc. Dessa strukturer bedöms kunna nyttjas
som vilo- och övervintringsplatser för de groddjur som nyttjar berörda
vattensamlingar. Det bedöms vidare som mindre troligt att groddjur som leker i
ovan nämnda vattensamlingar väljer att nyttja det östra skogsområdet som vilooch övervintringsplats istället för de strukturer som finns i vattensamlingarnas
närområde.

193.

Inventeringen visade också att vattensamlingarna generellt bedöms ha vatten
under hela larvutvecklingen hos större vattensalamander. Detta trots att
vattennivåerna sannolikt inte hämtat sig efter den rekordvarma sommaren
2018. Vattensamling 2 bedömdes kunna torka ut, och vid inventeringen var det
ytterst lite vatten i den. Vattensamling 2 bedöms få ett reducerat tillrinningsområde i och med planerad utvidgning av täkten österut. Som skyddsåtgärd
föreslås därför att vattensamling 2 grävs djupare samt att botten tätas med till
exempel lermorän, se Bilaga 6. Även vattensamling 3 grävs djupare och tätas om
kontroller visat att den torkar ut. Vid behov kan även vattensamling 2 och 3
tillföras vatten från en närliggande brunn på fastighet Önneslöv 38:3. Vattnet
kommer i så fall rinna igenom vegetation, exempelvis ett vegetationsklätt dike,
innan det når vattensamlingarna.

194.

Övriga vatten bedöms vara så pass djupa, samt ligger redan idag inom områden
där grundvattnet är avsänkt i berg, att påverkan från planerade verksamheten
bedöms som obetydlig. Med ovanstående skyddsåtgärd bedöms inte
bevarandestatusen för större vattensalamander påverkas lokalt, och därmed är
punkt 2 i 14 § artskyddsförordningen uppfylld.

195.

Vad gäller övriga groddjur förutom större vattensalamander så vidhåller
Sökanden vad som meddelades i punkt 2.13 i kompletteringen den 8 februari
2019.
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196.

De fynd av rom från långbensgroda som gjordes vid groddjursinventeringen
tidigare i år kan inte med säkerhet artbestämmas. Rom från långbensgroda kan
förväxlas med nylagd rom av åkergroda. För att med säkerhet avgöra huruvida
långbensgroda förekommer i området rekommenderas att inventering av arten
genomförs vid lämplig tid under 2020. Inventering med hjälp av eDNA kan vara
aktuellt. Långbensgroda, om fyndet är korrekt, kommer att gynnas av den
planerade nya vattensamlingen söder om väg 11 som Sökanden kommer skapa
som kompensationsåtgärd, se Bilaga 3.

X.7

Allt överskuggande allmänintresse

197.

Som klargjorts ovan har den ansökta verksamheten såväl utpekats som
detaljavgränsats som riksintresse enligt 3 kap. 7 § miljöbalken. Således innebär
fyndigheten ett sådant intresse som övriga myndigheter ska beakta och ge
företräde i den fysiska riksplaneringen.

198.

Att ett sådant intresse utgör ett allmänt intresse oavsett vem som ska bedriva
verksamheten, torde vara alldeles uppenbart. Frågan är då om ett riksintresse av
aktuellt slag kvalificerar som ett allt överskuggande allmänintresse vid prövning
av en artskyddsdispens.

199.

Ledning för tolkningen ska ske genom artikel 6.4 i art- och habitatdirektivet
(92/43/EEG) och till denna finns en skrift från EU Kommissionen ”Vägledning
om artikel 6.4 i habitatdirektivet 92/43/EEG, 2007/2012” (”Vägledningen”).

200.

När det gäller ”andra tvingande orsaker som har ett väsentligt allmänintresse”
och som är av social eller ekonomisk karaktär, framgår av ordalydelsen att
endast allmänintresset, oavsett om det främjas av offentliga eller privata organ,
kan vägas mot bevarandemålen för direktivet. Projekt som utvecklats av privata
organ kan således övervägas endast om det kan visas att allmänintresset gynnas.

201.

SGU har som kriterier vid utpekanden av sina riksintressen angivit följande:
1. Ämnet eller materialet har stor betydelse för samhällets behov,
2. Ämnet eller materialet har särskilt värdefulla egenskaper och
3. Området innehållande fyndigheten av ämnet eller materialet är väl
avgränsat, undersökt och dokumenterat.
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202.

Det måste i svensk rätt vara åtminstone en utgångspunkt att det som av en
sektorsansvarig myndighet utpekats som ett riksintresse måste anses utgöra ett
angeläget allmänt intresse.

203.

I Vägledningen anges ett antal exempel på verksamheter som anses utgöra allt
överskuggande allmänintressen. Det rör sig om några infrastrukturprojekt, men
även en fabrik för Daimler Chrysler med stor industriell betydelse samt
översiktsplanen för en kolgruva.

204.

I Mark- och miljööverdomstolens (”MÖD”) prövning av mål M 2630-14
(skidanläggning i närheten av häckande kungsörn) var frågan uppe till prövning
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och efter viss tvekan och en länsstyrelse som ansåg att det rörde sig om ett allt
överskuggande allmänintresse, ansåg MÖD mot bakgrund av ett begränsat antal
arbetstillfällen m.m. att bolagets projekt inte var av sådan påtaglig vikt att
tvingande skäl som har ett allt överskuggande allmänintresse kunde anses
föreligga.
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205.

Den verksamhet som var föremål för prövning i mål nr M 2630-14 utgjorde inte
ett riksintresse, vare sig genom utpekande eller indirekt, men ansågs ändå
inkludera moment som skulle kunna innebära att allmänintresset var tillräckligt
starkt.

206.

Som framgått av underlaget svarar Dalbytäkten för mer än hälften av den för
samhällsutvecklingen nödvändiga materialförsörjningen för sydvästra Skåne.
Detta är inte ett enskilt intresse och det faktum att det i och för sig är ett enskilt
huvudmannaskap för det allmänna intresset saknar helt betydelse för
bedömningen av om det är fråga om ett allt överskuggande allmänintresse.

207.

Länsstyrelsens påstående saknar helt stöd i lag och praxis och skulle, om det
vore riktigt, helt urholka riksintressenas status och omöjliggöra de
sektorsansvariga myndigheternas arbete med den fysiska riksplaneringen.

X.7.1

Avsänkning i dammar

208.

Bedömd nivåpåverkan i jordlagren på som mest 0,5 meter inom naturreservat
Högebjär baseras på antaganden om relativt täta jordlagerförhållanden.

209.

För uppföljning av eventuell nivåpåverkan inom Högebjär planeras för
kompletterande kontrollpunkter för mätning av vattennivå i eller i nära
anslutning till respektive groddjurslekvatten, inklusive den femte dammen
direkt öster om naturreservatet, vilket Länsstyrelsen har blivit informerad om.

210.

Planerat pumptest med huvudsyftet att undersöka eventuell påverkan på Natura
2000-området i anslutning till Lovénsjön kan även ge information om
nivåpåverkan i anslutning till dammarna inom Högebjär, förutsatt att föreslagna
kontrollpunkter tillåts etableras.

X.8

Fäladsmarker

211.

Vattensamling 2 (damm 2) kommer fördjupas och tätas med lermorän så att den
kan fortsätta att utgöra en reproduktionslokal för större vattensalamander och
andra groddjur, se Bilaga 6.

212.

Sökanden har arbetat fram ett konkret förslag för ekologisk kompensation, se
Bilaga 3.

X.9

Östra skogsområdet

213.

Angående fladdermöss har Sökanden gett Naturcentrum i uppdrag att bedöma
påverkan på förekommande arter och deras bevarandestatus samt ge förslag på
skydds- och kompensationsåtgärder, se Bilaga 8. Utredningen visar att endast
barbastell riskerar att påverkas negativt på ett betydande sätt. Sökanden
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kommer att genomföra de åtgärder som utredningen föreslår, förutom att ett
fullskiktat bryn anläggs på åkermarken istället för skog. En kortare stenmur
anläggs också i kanten av den glänta som skapas mellan brynet och den sparade
trädbården öster om bullervallen.
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214.

De skyddsåtgärder som Sökanden genomför, för att undvika påverkan på
barbastellens bevarandestatus, är sammanfattningsvis att en trädbård sparas
utanför bullervallen samt att ett 15-tal träd veteraniseras. Träden står på ett
antal strategiska platser, t. ex. i anslutning till Knivsås-Borelunds naturreservat,
utanför bullervallen i nordost, samt i anslutning till den sparade trädbården.
Utöver dessa åtgärder genomförs också kompensationsåtgärder, se Bilaga 3. I
och med ovan nämnda skyddsåtgärder så bedömer Sökanden att
bevarandestatusen inte påverkas negativt för någon art fladdermus.

215.

Det går inte att utesluta att det östra skogsområdet till viss del kan nyttjas av
större vattensalamander, och andra groddjursarter, som en spridningskorridor i
landskapet. Eftersom att en del av det berörda skogsområdet inte berörs
kommer det trots ansökt verksamhet finnas möjlighet för groddjur att fortsatt
nyttja skogskorridoren som en spridningsväg i landskapet, se figur 5 i inlaga från
Sökanden den 8 februari 2019. De västra delarna som tas i anspråk, består till
största del av granplantering, ung slyskog med björk samt plantering med lärk
vilka inte är intressanta habitat för groddjur.

X.10

Friluftsliv och rekreation

216.

Som framgått av det ovan redovisade kommer inte någon påverkan av betydelse
ske på rekreativa värden i Dalby fälad.

X.11

Behovsutredning

217.

Sökanden har valt att komplettera redan ingiven behovsutredning i en separat
handling, se Bilaga 5. Den handlingen behandlar behovet av Dalbytäkten
generellt och hur en bedömning av behovet ska göras i en tillståndsprövning.
Nedan följer bemötande av de invändningar och synpunkter som Länsstyrelsen
Skåne har angivit i sitt yttrande.

218.

Inledningsvis önskar Sökanden påtala att Länsstyrelsens påstående om att en
behovsutredning är nödvändig att göra för att kunna tillämpa
hushållningsbestämmelserna är felaktigt. Länsstyrelsen har emellertid möjlighet
att förelägga en Sökande om att inkomma med en behovsutredning enligt 20 e §
förordning (1998:899) om miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd. Behovet av
materialet ska som Länsstyrelsen nämner beaktas i bedömningen enligt 2 kap. 6
§ miljöbalken angående val av plats. Sökanden anser i det avseendet att platsen
är väl vald i förhållande till var behovet av det aktuella materialet finns. Detta
eftersom en mycket stor mängd berg kan brytas med ett förhållandevis
begränsat ingrepp i naturen till följd av den befintliga verksamheten samt med
kort transportavstånd till avsättningsområdet.
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219.

Sökanden är av uppfattningen att det som tidigare ingivits i målet och det som
presenteras i Bilaga 5 motiverar den totala och årliga uttagsmängd som ansökan
omfattar. Det finns ett tydligt och ökat behov av ballastmaterial i närområdet
och då Sökanden under de senaste åren haft en produktion mellan 1,5 - 1,8
miljoner ton bedöms inte att den produktionsnivån skulle vara orealistisk även i
framtiden. Särskilt med beaktande av de projekt som planeras inom
avsättningsområdet både på lång och kort sikt, se vidare i Bilaga 5.

220.

Angående den materialbrist som har angivits i målet anser Sökanden att det är
uppenbart att en sådan skulle uppkomma eftersom den produktionsvolym som
årligen produceras i Dalby inte ryms inom de tillstånd som omkringliggande
täkter har. Då det i övrigt saknas täkter inom ett rimligt transportavstånd från
Malmö-Lund regionen finns det helt enkelt inte tillgång på material utan att nya
täkter etablerar sig. Vidare har Sökanden presenterat tre rimliga förslag till
utformning av verksamheten. Av de tre anser Sökanden att den valda medför
minst intrång i omkringliggande naturvärden då övriga två alternativ skulle
innebära ett intrång i Högebjär naturreservat vilket är det område med högst
naturvärden som skulle kunna bli aktuellt för brytning. Vid samrådet var
Länsstyrelsen av samma uppfattning när de tre alternativen presenterades.

221.

Sökanden ställer sig frågande till Länsstyrelsens invändning mot de rådande
marknadspriserna. Att det skulle kosta mer att importera material än att bryta
materialet i närområdet torde vara ett uppenbart faktum då import skulle
betinga kringkostnader som annars inte uppstår. Sökanden styr inte över vilka
priser marknaden sätter på de olika produkter som levereras från verksamheten
och har därtill ingen anledning att ange priser lägre än vad som gäller på
marknaden. Sökanden förstår i övrigt inte vad Länsstyrelsen menar med att
material från Romeleåsen borde betinga ett högre marknadsvärde än annat
material.

222.

Som tidigare redovisats är det inte realistiskt att bedriva en verksamhet av
ifrågavarande slag med en planerings- och investeringshorisont om endast tio
år. Sökanden hänvisar här till Bilaga 4 till inlagan av den 8 februari 2019,
”Alternativ tillståndstid”. En tillståndstid om endast tio år skulle inte heller
överensstämma med gällande praxis beträffande täktverksamheter.

223.

De utrustningsdelar som länsstyrelsen hänvisar till har en avskrivningstid som
är väsentligt längre än 10-15 år. Även den tekniska livslängden överstiger dessa
tidsrymder med marginal.

Y.

Yttrande från Erik Hermelin genom ombud, aktbilaga 63

Y.1

Påverkan på byggnader

224.

Fastigheten, Dalby 26:32, är upptagen i riskanalysen, Bilaga B 4 till
tillståndsansökan, och har justerade riktvärden för att minimera påverkan vid
sprängningar i täkten.

35

225.

Vid sprängningar i täktens norra del, mot Erik Hermelins fastighet, ska den
samverkande laddningen successivt minska för att innehålla Länsstyrelsens
riktvärde om komfortstörning på 4 mm/s tillika föreslaget vibrationsvillkor. Vid
sprängning närmast dimensionerande fastighet Önneslöv 38:3, cirka 110 meter
från fastigheten ska den maximala samverkande laddningen maximalt uppgå till
25 kg.

226.

Avseende störningar till följd av sprängningar har Erik Hermelin efterfrågat
protokoll från genomförda sprängningar den 29 januari 2019. I figur 1 nedan
presenteras uppmätta vibrations- och luftstötvågsvärden från den sprängningen.

Figur 1: Mätresultat från sprängning 2019-01-29
Resultaten visar att uppmätta nivåer har mycket god marginal till de föreskriva
komfortvärdena avseende vibrationer och luftstötvåg.

Y.2

Brunn

228.

Sökanden har åtagit sig att provta den aktuella brunnen efter kontakt med
fastighetsägaren. Brunnen bedöms även lämplig att ingå i ett framtida
kontrollprogram, se Bilaga 9. Slutligt kontrollprogram bestäms emellertid i ett
senare skede. Uppkommer skada på vattenförsörjningen omfattas fastigheten av
villkor 25 vilket innebär att det åligger en skyldighet för Sökanden att
omedelbart avhjälpa skadan. Därtill har fastighetsägaren möjlighet att
framställa krav enligt oförutsedd skada.

229.

Eventuell påverkan till följd av täktverksamheten avses följas upp inom ramen
för verksamhetens kontrollprogram, företrädesvis genom mätning i
representativ kontrollpunkt.

230.

Brunnen avses inventeras med avseende på bland annat läge, vattenkvalitet,
djup och dimension.

Y.3

Bostäder

231.

De boende norr om har inte uttryckligen angivits i ansökan vilket är ett
förbiseende. Däremot är det felaktigt att påstå att det inte utretts hur de boende
kommer att påverkas av verksamheten. Som beskrivs ovan är fastigheten en
kontrollpunkt enligt kontrollprogrammet för vibrationer. Vilken påverkan som
uppkommer i det avseende är därmed väl dokumenterat och fastigheten ingår
även i den utförda riskanalysen, Bilaga B 4 till ansökan.

232.

Bostaden närmast verksamhetsområdet på fastigheten finns även upptagen som
beräkningspunkt i bullerutredningen, se Bilaga B 3 till ansökan. Vilken
bullerpåverkan som dem boende på fastigheten kommer att få är således utredd
och bedömd. Med de föreslagna skyddsåtgärderna innebär det att den
ekvivalenta ljudnivån som mest kommer att uppgå till 43 dB(A) och således
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227.
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innehåller det föreslagna bullervillkoret med god marginal. Nattetid kommer
bullret från verksamheten att uppgå till 36 dB(A) som ekvivalent ljudnivå, se
Bilaga 1 till inlaga den 18 september 2018.
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233.

Sökanden har vid genomförande av samrådet skickat ut brev till samtliga
fastighetsägare inom 1000 meter från verksamhetsområdet i sedvanlig ordning.
Därtill har samrådet kungjorts för att det ska bli känt för alla och envar den 20
januari 2018 i Sydsvenskan och Skånska dagbladet. Samtliga hyresgäster på
fastigheten har således haft erforderlig möjlighet att delta vid samrådet och
lämna nödvändiga synpunkter.

234.

Vidare åligger det en fastighetsägare att informera fastighetens rättshavare om
sådant som kan beröra dem, såsom en ansökan om miljötillstånd i närområdet.
Det har ansetts alltför betungande för en sökande att undersöka samtliga
rättshavare då sådana inte framgår i offentliga register. Genom kungörelsen
anses alla som kan beröras av verksamheten ha tagit del av informationen om
denna. Det föreligger således ingen brist i det utförda samrådet.

235.

Avseende de direktutskick som har skett efter ansökan inlämnats har detta
gjorts genom domstolens försorg till samtliga fastighetsägare vilka bedöms
eventuellt kunna påverkas av vattenverksamheten (d.v.s. belägna inom
influensområdet), i sedvanlig ordning. Därtill har ansökan kungjorts, den 4 mars
2019 (annons införd i Sydsvenskan den 8 mars 2019), vilket medför att den ska
anses känd för alla och envar, se aktbilaga 17. Även i detta skede har således de
boende haft full möjlighet att yttra sig i ärendet. Domstolen har i utskicket
särskilt påtalat att ”Ägare till berörda fastigheter ska till domstolen uppge
innehavare av servitut, nyttjanderätt eller rätt till elektrisk kraft som har
upplåtits i fastigheten.”

Y.4

Djurhållning

236.

Den verksamhet som ansökan avser kommer inte i nämnvärd utsträckning att
avvika från den som redan bedrivs och har bedrivits under hela den tid som
svinproduktion skett på Hermelins fastighet. Således bör inte påverkan på
djurhälsa, säkerhet eller produktionsförhållanden i verksamheten heller avvika
från vad som redan förekommer.

237.

Det finns inte belägg för att det skulle föreligga någon särskild påverkan på
grisar genom vibrationer med s.k. komfortnivåer (4 mm/s). Det finns
åtminstone inte några publicerade utredningar som föreslår att så skulle vara
fallet.

Y.5

Yrkanden

238.

Sökanden har utrett och redovisat hur den ansökta verksamheten påverkar
boende på fastigheten.

239.

Den riskanalys som har utförts har bedömt framtida påverkan på fastighetens
byggnader, Bilaga B 4.
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240.

Nitro Consults utredning från 2008 beskriver byggnadernas status vid
tidpunkten men kan inte ge svar på orsakerna till att sprickor förekommer.
Sprickor finns i alla byggnadskonstruktioner i varierande omfattning och inte
ens ett tidsmässigt samband med exempelvis en täktverksamhet innebär att man
kan veta orsaken.

241.

Sökanden avser att utarbeta en fungerande kommunikation beträffande
sprängningarna och kommer att återkomma med förslag om hur detta i detalj
kan ske.

242.

Sökanden kommer att provta fastighetens brunn samt låta den ingå i
kontrollprogrammet för verksamheten.

243.

Sökanden kommer att under hösten utföra en sprickinventering i vilken
fastighetens byggnader kommer att ingå.

244.

Sökanden har ingen erinran mot att vid huvudförhandling företa syn vid
Hermelins fastighet. Hermelin bör dock redovisa ett tema för denna syn så att
rätten kan ta ställning till behovet av syn och att synen blir till gagn för
prövningen. Att besiktiga befintliga sprickor i byggnader som uppstått under
föregående tillståndsperiod och tidigare torde dock inte rymmas inom ramen för
denna prövning.

Z.

Yttrande från Nicklas och Ingrid Karlsson samt Ruth Karlsson, aktbilaga
64

245.

Fastigheterna, Önneslöv 11:6 och 24:5, är belägna inom influensområdet och
därmed med i sakägarförteckningen. För de fall vattenkvaliteten i brunnarna
skulle påverkas negativt på grund av avsänkningen omfattas detta således av
villkor 25 i tillståndsansökan.

246.

Eventuell påverkan till följd av täktverksamheten avses följas upp inom ramen
för verksamhetens kontrollprogram, företrädesvis genom mätning i
representativ kontrollpunkt.

247.

Brunnarna avses inventeras med avseende på bland annat läge, vattenkvalitet,
djup och dimension.

248.

Sökanden kommer att uppföra en bullervall för att minska buller som uppstår
från verksamheten. Bullervallen kommer även innebära ett skydd mot
närboende då det förhindrar en del av dammspridningen.

249.

Vid sprängningar i täktens östra del, mot Önneslöv 11:6 och 24:5, ska den
samverkande laddningen successivt minska för att innehålla länsstyrelsens
riktvärde om komfortstörning på 4 mm/s i enlighet med riskanalys bifogad
tillståndsansökan, Bilaga B 4.
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Hej John-Gunnar,
I enlighet med vad vi kom överens om per telefon skickar jag över den information som har skickats ut av domstolen
till berörda sakägare i målet angående Dalbytäktens ansökan.
Tveka inte att höra av dig om du har några frågor.
Vänliga hälsningar,
Jakob Ekesbo

Från: Registrator Mark- och Miljödomstolen Växjö - TVX <mmd.vaxjo@dom.se>
Skickat: den 4 mars 2019 17:52
Till: Anders Linnerborg <Anders.Linnerborg@setterwalls.se>; Jakob Ekesbo <Jakob.Ekesbo@setterwalls.se>
Ämne: Kungörelse i mål M 4188-18, aktbilaga 17 samt korrektur

Med vänlig hälsning
Registrator/Magdalena
Mark- och miljödomstolen, Växjö tingsrätt
0470 – 56 01 00 • mmd.vaxjo@dom.se • Postadress: Box 81, 351 03 Växjö • Besöksadress: Kungsgatan 8 • www.vaxjotingsratt.domstol.se

1

Undersökningen juni 2019 syftade till att undersöka och hitta eventuella uttorkningstendenser i Knivsåsens fuktigare vegetationstyper som kan härledas till låga vattennivåer
i Lovénska stenbrottet, och samtidigt jämföra med de liknande undersökningarna 2015
och 2018. Vattennivån i brottet var lägre vid fältbesöket 2019 än 2018 men ungefär
samma som 2015.
Ingen uttorkning kunde märkas i någon av vegetationstyperna 2019 och resultatet är
således snarlikt 2015 och 2018 trots skilda väderförutsättningar.
Baserat på erfarenheterna från besöken 2015, 2018 och 2019, verkar det vara andra
faktorer än den låga vattennivån i stenbrottet som påverkar vegetationen mest olika år.
Viktiga sådana faktorer är troligen väderbetingade årsmånsvariationer och områdets
skötsel (beteshävd och buskröjningar).
Långsiktigt kan även andra faktorer ha stor betydelse. Till sådana hör förändringar av
klimatet och grundvattennivåer. Öppna kärr- och fuktängar bedöms vara de känsligaste
naturtypena för ändrade grundvattennivåer.

På uppdrag av Sydsten AB har Ekologigruppen i juni 2019 undersökt vegetationen inom
Knivsåsens naturreservat och Natura 2000-område, beläget öster om Dalby i Lunds
kommun. Samma typ av kontroll gjordes 2015 och 2018, då med utgångspunkt från
uppmätta sjunkande vattennivåer i intilliggande Lovénska stenbrottet. Det har tidigare
uppkommit farhågor om att den värdefulla floran inom naturreservatet skulle påverkas
negativt av detta.
Vattennivån i det gamla stenbrottet skulle i sin tur kunna vara påverkad av den
omfattade stenbrytningen i Sydstens stora stenbrott söder om landsvägen, vars kant är
belägen ca 200 meter sydväst Lovénska stenbrottet. Vid kontrollen 2015 och 2018
hittades inga tecken på akut uttorkning i de aktuella vegetationstyperna, som säkert kan
ha samband med låga vattennivåer i stenbrottet. Att hitta tydliga tecken på en sådan
påverkan kan dock vara svårt, särskilt om förändringen är liten. Komplicerande är också
inverkan av andra faktorer som också påverkar floran, t ex säsongens väder och
nederbörd samt hävden från betande djur.
Floravärdena inom området är höga, med ogödslade betesmarker, varierade
fuktighetsförhållanden och förekomst av orkidéer och rödlistade arter. Enligt
bevarandeplanen för Natura 2000-området1 är bevarandesyfte och bevarandemål att
skapa eller upprätthålla gynnsam bevarandestatus för områdets utpekade naturtyper och
arter. I bevarandemålen ingår också att ”Hydrologin ska vara naturlig med naturliga
grundvattennivåer som skapar markfuktighet.”
De Natura 2000-naturtyper som tidigare identifierats inom aktuellt område och som
särskilt undersökts här på grund av beroende av grundvattennivåer nära markytan är
följande:




6230 Artrika stagg-gräsmarker på silikatsubstrat
6410 Fuktängar med blåtåtel eller starr
7140 Öppna svagt välvda mossar, fattigkärr, intermediära kärr och gungflyn

Dessa naturtyper ligger omedelbart norr och nordost om det Lovénska stenbrottet, där
6230 är beläget tydligt över den nuvarande vattenytan i stenbrottet.
Dessutom har ett rikkärr (naturtyp 7230) besökts vid samma tillfälle (på uppdrag av
uppdragsgivaren), vilket är beläget ca 800 m NNV stenbrottet, och betydligt lägre än
detta.
Årets besök gjordes 25 juni 2019, d v s ungefär vid samma tidpunkt som 2015 och 2018.
Vädret i år var mer normalt nederbördsmässigt i motsats till 2018 som var extremt varm
och torrt under hela maj, vilket medförde uttorkningsproblem i Skåne. Våren 2015 var
blöt och kall.
Data om vattennivåerna i Lovenska stenbrottet har inhämtats från Sydsten AB som gör
mätningar sex gånger om året. Vattennivån i stenbrottet var 2019 ca 0,5 m lägre än 2018
men ganska lik 2015 (se tabell och foton nedan). Orsakerna till den plötsliga nivåsänkningen 2009 är inte fastställd.
Inom varje naturtyp undersöktes floran översiktligt, dess kondition, förekomst av
ytvatten, uttorknings- och vissningstendenser samt buskuppslag. Vissa anteckningar om
påträffade arter gjordes också, dock utan ambitionen om en vanlig vegetationsinventering. Fokus låg istället på att belysa eventuella onormala fuktighetsförhållanden
och följderna av dessa.

Resultatet från varje naturtyp är beskrivet nedan, dessutom med jämförande foton från
ungefär samma plats 2015, 2018 och 2019. Bakgrundsinformation om området är
hämtad från länsstyrelsens bevarandeplan för Natura 2000-område Knivsås, t ex gällande
flora och bevarandestatus. Information om rikkärret är hämtat i länsstyrelsens
rikkärrsrapport från 2009.
Kontrollen av vegetationen genomfördes av Jan Pröjts och Karl Holmström,
Ekologigruppen. Kontaktperson på Sydsten AB har varit Peter Weywadt.
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Södra kanten av Lovenska stenbrottet vid fältbesöket 2015 (överst), 2018 (mitten) samt 2019
(underst). Skillnader i vattennivån syns tydligt. Före 2009 gick vattnet ofta över kanten.

Delområdet med vegetationstypen är beläget i en svacka omedelbart nordost om
Lovenska stenbrottet, med en yta av ca 0,3 ha. Marknivån i delområdet ligger tydligt över
vattennivån i stenbrottet och har gjort så vid samtliga tre besök. Vid besöket 2019 var
delområdet till stor öppet men till synes obetat. Under torkan 2018 var högre partier helt
brunbrända och uttorkade. Längst i öster ligger ett kärrparti, utan synligt ytvatten vid
besöket 2019, men huruvida det tidigare stått vatten tidigare under säsongen är svårt att
avgöra. En bedömning 2002 visade på ”mycket god bevarandestatus” för vegetationstypen och bevarandestatusen för naturtypen är även ”fullgod” i den senaste revideringen
av bevarandeplanen (2018).
Exempel på de arter som noterades alla åren var stagg, kärrgröe, luddtåtel, kärrtistel,
gökblomster, älgört, knapptåg och veketåg. Arter som sågs 2015 men inte 2018 och 2019
var kärrspira, St Pers nycklar och grönvit nattviol. Inventeringen är inte utförd på sådant
sätt att detta kan ses som en faktisk förändringar. Skillnader i noteringar mellan åren för
nämnda arter i låga numerärer kan bero på årsmånsvariationer och slumpmässigt
förbigående.
Ett visst uppslag av björnbär på ytor vid kärret i östra delen, vilket hade expanderat
mellan 2015 och 2019 (se foton). Dock bättre beteshävd i den västra delen. 2019 verkar
betestrycket ha varit obefintligt före besöket i juni.
Inget ytligt vatten.
Inga vissningstendenser 2019. Torkan 2018 hade medfört utbredd nedvissning på torrare
ytor inom delområdet.
Vid besöket 2019 syntes inga tendenser till uttorkning, utöver den normala som kan
förväntas för årstiden. Det bör poängteras att just detta delområde ligger tydligt ovanför
den aktuella vattennivån i Lovénska stenbrottet. Om det finns en hydrologisk koppling
mellan vattenståndet i stenbrottet och anslutande marker mot nordost kan påverkan
förväntas bli tydligast här.
Baserat utförda fältbesiktningar kan inte fastslås några tendenser till onormal uttorkning
eller förändringar i vegetationstypen inom delområdet, som kan knytas till den låga
vattennivån i stenbrottet. Expansionen av björnbärsbuskar runt det östra kärret beror
troligen på naturlig succession i samband med allt för svagt betestryck.

Västra delen av delområdet mot öster 2015 (överst), 2018 (mitten) samt 2019 (underst).

Kärrparti med veketåg i östra delen av delområdet 2015 (överst), 2018 (mitten) samt 2019 (underst).

Delområdet med vegetationstypen är beläget i en norrsluttning NNO om Lovenska
stenbrottet, med en yta av ca 0,9 ha. Delområdet är således den största av de undersökta
ytorna och tämligen heterogent, med gradvis övergång från torrare till våtare
förhållanden. Kärrytorna i vegetationstypen 7140 finns insprängda i fuktängen.
Öppenheten varierar, med stor andel buskar i kanten. 2002 bedömdes bevarandestatusen
i naturtypen som ”gott bevarande” och i den senaste bevarandeplanen redovisas
naturtypen som ”icke fullgod bevarandestatus på grund av viss gödningspåverkan med
en mer trivial flora som följd.”
Exempel på arter som noterades vid alla besöken var älgört, gökblomster, veketåg,
videört, stjärnstarr, humleblomster och diverse orkidéer. Mycket fjärilar observerades
2018 och 2019, bl a den rödlistade sotnätfjärilen. Kärrjohannesört – även den rödlistad –
sågs i enstaka exemplar 2019 i kanten av kärret. Rundsileshår noterades på en blöt plats
med vitmossa 2019.
Buskuppslag kunde märkas på vissa delar av delområdet. Betestrycket var
svagt/obefintligt framförallt 2018 och 2019.
Ytligt vatten sågs 2018 och 2019 men inte 2015.
Inga 2015 och 2019. 2018 noterades vissning på stenar och i tuvor med vitmossa, vilket
bedömdes ha med den onormala torkperioden att göra.
Vid besöket 2019 kunde inte märkas några tendenser till uttorkning i fuktängen. Marken
var fuktig till stor del och i vissa partier sågs öppet vatten. Eftersom delar av delområdet
ligger lägre än den nuvarande låga vattennivån i stenbrottet, är risken för uttorkning
mindre än i föregående vegetationstyp 6230. Detta förutsatt att det finns en koppling
mellan områdets grundvattennivå och vattennivån i stenbrottet.
De fortlöpande uppslaget av videbuskar, björk och björnbär som kunde ses på vissa
ställen 2015, 2018 och 2019 bedöms vara kopplad till naturliga årsmånsvariationer och
svag beteshävd. Detta baseras på att ytligt vatten noterats på sådant sätt som vid
fältbesöken bedömts vara normalt för området. Teoretiskt kan sänkt grundvattennivå
också medföra ökat uppslag av buskar.

Vy över fuktäng och kärr mot norr 2015 (överst), 2018 (mitten) samt 2019 (underst).

Vy över fuktäng och kärr mot nordost 2015 (överst), 2018 (mitten) samt 2019 (underst). Notera
expansionen av buskar under perioden.

Parti i fuktängen med öppet vatten 2019.

Den rödlistade kärrjohannesörten i fuktängen 2019. Arten är klassad som Nära hotad (NT).

Delområdet med vegetationstypen är insprängt i föregående vegetationstyp, med en yta
av ca 0,1 ha. Delområdet är således den minsta av de undersökta ytorna och samtidigt
den mest känsliga när det gäller eventuella uttorkningsrisker. 2002 bedömdes
bevarandestatusen i vegetationstypen som ”ordinärt bevarande”. Igenväxningstendenser
med videuppslag konstaterades redan då. I bevarandeplanen från 2018 redovisas
bevarandestatusen för naturtypen som ”fullgod”. Området beskrivs i planen som
välhävdat, vilket inte stämmer med iakttagelser vid fältbesöken.
Exempel på arter som noterades vid besöken alla tre åren var bestånd av högvuxen
vippstarr, kärrtistel, älgört, ängsull, majbräken, skogssäv och småvänderot. I höljor med
öppet vatten växte bredkaveldun och liten andmat. I mindre lågvuxna kärrpartier sågs
den uttorkningskänsliga rundsileshår 2015, men inte under torrsäsongen 2018. Arten
noterades inte heller 2019 (se vidare kommentar nedan).
Buskuppslag kunde märkas i kärret, framförallt av björk, bindvide och gråvide.
Betestrycket var lågt eller obefintligt ute i kärret. En expansion av buskuppslaget kunde
märkas mellan 2015 och 2019.
Ytligt vatten i form av höljor och småpölar sågs på flera ställen både 2015, 2018 och
2019.
Inga 2019. Vissa tuvor var torra under torkan 2018.
Inga uttorkningstendenser kunde märkas i kärret 2015, 2018 eller 2019, som skulle
kunna tillskrivas påverkan från den låga vattennivån stenbrottet. Vatten upp till
stövelhöjd fanns på flera ställen. Vissningstendenser i vitmossa sågs 2018, men torde
bero på den onormala torkperioden i maj det året. Kärret ligger lägre än den nuvarande
vattennivån i stenbrottet och risken för påverkan, om hydrologisk kommunikation finns,
är här därför mindre än i högre belägna delar av betesmarken.
Frånvaro av rundsileshår i kärret 2018 och 2019 kan vara kopplat till en pågående
igenväxning och beskuggning av vitmossetuvorna. Rundsileshår sågs 2019 däremot på
en öppen plats lägre upp på fuktängen.
Uppslag av buskar är troligen kopplade till den svaga beteshävden och inte till
uttorkning. Buskuppslag konstaterades redan 2002. Huruvida någon buskröjning
genomförts sedan dess är okänt, men är definitivt behövlig.

Högvuxen starr i kärrpartiet 2015 (överst) och 2018 (mitten) samt 2019 (underst). Uppslaget av
buskar är tydligt.

Rikkärret är beläget 800 m nordnordväst Lovénska stenbrottet, i en svacka inom en
större betesmark. Kärret ligger inom Knivsås-Borelunds naturreservat, men utanför
Natura 2000-området. Ytan är endast 0,01 ha, men kärret omges även av en kalkfuktäng.
Bevarandestatusen är tidigare bedömd som ”otillräcklig” i länsstyrelsens rikkärrsrapport
från 2009.
Tidigare konstaterade arter är diverse värdefulla rikkärrsarter, t ex starr och tätört och
mossarter i bottenskiktet. Mellan besöken 2015, 2018 och 2019 kunde inga stora
förändringar märkas, dock med igenväxning och fortsatt uppslag av buskar.
Buskuppslag och igenväxningstendenser kunde märkas i kärret, vilket har konstaterats
redan tidigare. Omgivande ängar verkar dock vara ganska välhävdade.
Ytligt vatten upp till stövelhöjd noterades både 2015, 2018 och 2019, bl a rinner en
mindre bäck igenom kärret.
Inga.
Inga uttorkningstendenser kunde märkas i kärret vare sig 2015, 2018 eller 2019, som kan
tillskrivas negativ påverkan från stenbrottets låga vattennivå. Buskuppslag och
igenväxningstendenser bedöms bero på naturlig succession och svag beteshävd.

Kärret 2019. Uppslaget av buskar är tydligt.

Kontroll av vegetation och fuktighetsförhållanden under tre besök 2015, 2018 och 2019
har än så länge inte kunnat visa på någon tydlig trend mot uttorkning i området, som har
förändrat vegetationen och som kan kopplas till den låga vattennivån i Lovénska
stenbrottet. Ytligt vatten noterades i fuktängen 6410 och i kärret 7140. Det högre
belägna området 6230 är troligen den yta som tydligaste borde uppvisa förändring om
grundvattennivån där följer vattennivån i stenbrottet.
Farhågorna om en sänkning av grundvattennivån i hela området till följd av den
förändrade vattennivån i stenbrottet är teoretiskt befogad. Observationerna från
genomförda fältbesök kan dock inte fastslå att den låga vattennivån i stenbrottet
påverkat studerade naturtyper. Om det hade funnits en direkt koppling mellan vattennivån i stenbrottet och grundvattennivåerna i det undersökta området bedöms att
vegetationsförhållandena skulle ha förändrats tydligt under den senaste tioårsperioden.
Så har inte skett. Samtidigt kan inte helt uteslutas att mindre förändringar sker. Sådana
kan emellertid ha flera orsaker såsom klimatförändringar, väderbetingade årsvariationer
och variationer i områdets skötsel. Beträffande vattentillgången i området ska också
påpekas att detta troligen har påverkats av att det tidigare utloppet från stenbrottet mot
norr under senare år varit torrt. Vilken betydelse detta har är oklart då mängden vatten
som tidigare runnit ut från stenbrottet veterligen inte har mätts.
Avslutningsvis bör poängteras Knivsåsens höga naturvärden och att flera av Natura
2000-områdets naturtyper är beroende av ytligt grundvatten, som i terrängssvackor ligger
nära markytan. Även relativt små förändringar av grundvattennivåerna kan få betydande
konsekvenser i fuktängar, kärr och vattenmiljöer. För att fortsatt kontrollera om
grundvattenförändringar i känsliga naturtyper förändras och om dessa eventuellt
påverkas av äldre eller pågående täktverksamhet kan övervägas att placera ut kontrollpunkter på strategiska platser för registrering av yt- och grundvattennivåer. Resultaten av
en sådan kontrollverksamhet kan också användas för att förebygga och begränsa skador,
om onormala förändringar av grundvattennivåerna uppträder i framtiden.
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PM: EKOLOGISK KOMPENSATION VID DALBY BERGTÄKT
Sammanfattning
AB Sydsten ämnar genomföra följande kompensationsåtgärder för det ianspråktagande av tidigare oexploaterade
naturområden, och den negativa påverkan som sker på vissa skyddade arter, i och med sin planerade utvidgning av
bergtäkten i Dalby.

Kompensationsåtgärder
Berört naturvärde

Kompensationsåtgärd

3 ha tidigare
kompensationsområde (planerad
fäladsmark) försvinner

Den samlade arealen som tas i anspråk är 7,1 hektar. Intrånget
kompenseras genom att 7,1 hektar igenvuxen fäladsmark
restaureras inom Dalby och Önneslövs fälader, förslagsvis på
fastighet Önneslöv 5:3. Målbilden är en mosaikartad fäladsmark
med artrik flora, grupper av buskar samt friställda träd. Området
kommer utgöra en bra jaktbiotop för fladdermöss. AB Sydsten
säkerställer att området hävdas med bete under tillståndtiden för
täkten, och att området röjs kontinuerligt.
2,8 hektar blomrik gräsmark skapas på bullervallarna

1,3 ha fäladsmark med påtagligthögt naturvärde försvinner
2,8 hektar skogsmark med
påtagliga naturvärden försvinner
Grova träd

Liggande lågor (stammar) placeras ut i kompensationsområden
som faunadepåer.

Stenmurar, biotopskyddade

Kommer återuppbyggas i stensträngar och stenrösen ovanpå
bullervallarna.

Fridlysta arter

Arealen restaurerad fäladsmark kommer att på sikt gynna
backsippa.

Berörda
artgrupper

Flora

Genom restaurering av 7,1 hektar igenvuxen fäladsmark.

Svampar

Genom restaurering av 7,1 hektar igenvuxen fäladsmark.

Fladdermöss

Arealen jaktmark kompenseras genom restaurering av 7,1
hektar igenvuxen fäladsmark, anläggandet av bryn samt blomrik
gräsmark på 2,8 hektar bullervall. Vilo-och yngelplatser ersätts
genom veteranisering av 15-talet träd.

Insekter

Genom restaurering av 7,1 hektar igenvuxen fäladsmark och
skapandet av 2,8 hektar blomrik gräsmark. Även genom
veteranisering av träd.

Groddjur

Genom ett nytt lekvatten söder om väg 11, samt anläggandet av
faunadepåer och stenrösen.

WSP Environmental Sverige
251 07 Helsingborg
Besök: Bredgatan 7
T: +46 10 7225000
WSP Sverige AB
Org. nr: 556057-4880
Styrelsens säte: Stockholm
wsp.com
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Inledning
AB Sydsten (bolaget) är en av Skånes största leverantörer av bergmaterial. Nuvarande tillstånd omfattar ett totalt
uttag av 25 miljoner ton berg och 2 500 000 ton morän och löper ut den 31 december 2024. Då behovet av
ballastprodukter i regionen är fortsatt stort ansöks nu om utvidgad bergtäkt inom fastigheterna Önneslöv 38:3, 42:1
och 44:1 i Lunds kommun. Den planerade verksamheten kommer att medföra ett ianspråktagande av tidigare
oexploaterade områden med odlingslandskap och fäladsmark i norr samt löv- och barrskog i öster. Den planerade
verksamheter är belägen inom en del av Skåne där den biologiska mångfalden generellt är rik med hög täthet av
värdekärnor och ett utökat brytningsområde innebär delvis intrång i områden med höga naturvärden. Området kring
täkten är även ett utpekat riksintresse för naturvård, vilket står i konflikt med ett utpekat riksintresse för bergmaterial.
Täktens utökade brytningsområde tillsammans med närliggande befintliga områdesskydd (dock ej riksintressen) visas
av Figur 1.

Figur 1. Planerat bryt- och verksamhetsområde och omkringliggande områdesskydd (riksintresset visas ej). © Lantmäteriet.

För intrång i naturområden med högt värde ställs ofta krav på ekologisk kompensation (Naturvårdsverket, 2016).
Detta PM ger förslag på utformning av ekologisk kompensation för de naturvärden som exploateras. Handlingen
beskriver också vilken skötsel eller vilka restaureringsåtgärder som krävs i angivna områden. Förslaget har tagits fram
av ekologer med hjälp av metodik som baseras på Naturvårdsverkets vägledning för ekologisk kompensation.
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Exploaterade naturvärden
De två områden som påverkas av utökat brytområde visas i Figur 2 och beskrivs nedan. De naturvärden som
förekommer inom de två ytorna sammanfattas i Tabell 1.

Figur 2. Klassade naturvårdsobjekt, i enlighet med SIS standard 199000:2014 (Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald) som påverkas
av utökat brytområde.

Objekt E1: fäladsmark
Området utgörs av en fäladsmark (eg. naturbetesmark) som varit obetad en längre tid vilket lett till igenväxning samt
en minskad biologisk mångfald genom en allmän utarmning av floran. Vid en fältinventering (WSP, 2018) bedömdes
odlingslandskapet ha generellt låga naturvärden, med undantag av ett naturvärdesobjekt på ca 1 ha med påtagligt
naturvärde och vars kärna bedömdes ha högt naturvärde, se Figur 2. Det är främst i denna centrala del av
fäladsmarken som floran fortfarande är artrik, eftersom igenväxningen här är mindre påtaglig. Flera naturvårdsarter
förekommer i denna del men igenväxningen har lett till att arttätheten, men även mångfalden, inte är så hög som
förväntas i motsvarande mark med regelbunden hävd. I omgivande naturvärdesobjektet med påtagligt värde är de
östra och södra delarna väldigt igenvuxna med främst björnbär och floran här är utarmad. De västra och norra delarna
är mer öppna, men hävdfloran är även här ganska begränsad. Inom objektet med påtagligt värde står två grova askar
(rödlistad som starkt hotad, EN), ca 50 cm i diameter. Utanför det utpekade naturvärdesobjektet står ytterligare ett par
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äldre askar, ca 80 och 100 cm i diameter. Dessa ligger utanför brytområdet men kommer troligtvis behöva tas ner i
och med anläggning av nya bullervallar längs med vägen.
Trots att hävden upphört och igenväxning pågår är floran bitvis fortfarande artrik med god förekomst av
naturvårdsarter. Till exempel återfanns naturvårdsarterna gökärt, ärenpris, knägräs, pillerstarr, ljung, stenmåra,
jungfrulin, backsippa (rödlistad som sårbar, VU), samt enstaka stagg, spåtistel, svinrot och backtimjan (rödlistad som
nära hotad, NT). Buskskiktet innehåller, förutom björnbär, även mycket enbuskar, fläder, nypon, rönn, fågelbär och
hägg. Bland kärlväxterna noterades utöver naturvårdsarterna även knylhavre, knippfryle, gulmåra, vårbrodd, ängsviol
och liten blåklocka. Området har även påtagligt värde för fågelfaunan.
Fäladsmarkens mosaikartade landskap hyser som regel mycket insekter (både art- och individantal) och utnyttjas
därför gärna av fladdermöss. Objekt E1 framhålls som en särskilt viktig jaktbiotop för minst tolv arter, mest
anmärkningsvärt för sydfladdermus (EN), mindre brunfladdermus (rödlistas som akut hotad, CR) och barbastell (VU)
som alla har ogynnsam bevarandestatus (Gerell, 2018).
Igenväxningen har också påverkat svampfloran negativt. Ängssvamp förekommer i mindre mängd, oftast bara med
några få fruktkroppar. Sett till antalet arter kan svampfloran inom norra inventeringsområdet tillskrivas ett lokalt värde
(jämfört med naturreservatet Högebjär som har nationellt värde). En rödlistad art, praktskivling (NT), hittades. Arten är
dock mycket vanligt förekommande i regionen. Inga andra ovanliga eller hotade svamparter hittades.
Fäladsmarken är, sedan ett tidigare ärende för utökad täktverksamhet, redan utpekad som kompensationsområde.
Detta innebär att en sedan tidigare utpekat kompensationsyta kommer att försvinna. Arealen för detta tidigare
kompensationsområde är 3 ha. Utöver detta ska kompensation ske för det nyligen utpekade naturvärdesobjektet med
påtagligt naturvärde, vars area är 1,3 ha. Detta naturvärdesobjekt är beläget innanför gränserna av det tidigare
kompensationsområdet. Arealen för vilken kompensation ska ske är således 4,3 ha, vilket i praktiken innebär att
naturvärdesobjektet (1,3 ha) kompenseras dubbelt. Förhållandet illustrerar av Figur 3.

4 (22)
L:\3159\Lund\10230729 - Dalby\3_Dokument\Naturmiljö\Kompensation\Kompensationsåtgärder_Dalby_190712_Slutlig.docx

UPPDRAGSNAMN

FÖRFATTARE

Dalby

Malin Stensson och Mathias Öster

UPPDRAGSNUMMER

DATUM

10230729

2019-07-12

Figur 3. Tidigare kompensationsyta tillsammans med utpekat naturvärdesobjekt.

Objekt E2: skogsmark
Skogen består av slyartad, ogallrad lövskog av olika ålder och karaktär. Två ytor med yngre björkskog finns också och
i den södra delen en 40–50-årig granplantering. Stenmur och stensträngar löper genom området i olika riktningar. I
östra delen finns en lövskog med en del äldre lövträd, främst björk, lönn, ek och rikligt med hassel. Detta är en
biologiskt intressant lövskog med begynnande naturvärden och pekades ut som naturvärdesobjekt med påtagligt
naturvärde vid en fältinventering 2018, Figur 2 (WSP, 2018). Enligt Skånska rekognosceringskartan har området
ingen kontinuitet som skogsmark utan har tidigare använts i jordbruket. Marken inom naturvärdesobjektet har dock
varit skogbeklädd under en längre tid vilket förklarar utvecklingen av de högre naturvärden som återfinns inom
naturvärdesobjektet. Delar av skogen i öst kommer successivt avverkas varvid denna biotop kommer reduceras i
storlek. Ungefär halva ytan med påtagligt naturvärde kommer att tas i anspråk av brytområdet. För resterande del
kommer en betydande del att tas i anspråk för anläggande av bullervallar.
Naturvärdesobjektet är en lövskogsmiljö med gott om hassel. Den historiska markanvändningen är oklar, delar skulle
kunna utgöra en igenvuxen tidigare betesmark. Hasselbuketterna är inte särskilt gamla. Lövträden består främst av
björk, lönn och ek. En del äldre lövträd förekommer, dock mest sälg. En frisk ek, ca 70 cm i diameter och utan
håligheter, växer i en tidigare stenmur. Några av sälgarna hade mycket sälgticka på stammen, och hackspettar hade
födosökt i den rötade veden. I södra delen, strax utanför naturvärdesobjektet, står en samling relativt grova bokar, 2550 cm i diameter. Lundfloran var i princip obefintlig, och inga särskilda mossor eller lavar noterades. Två mindre
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förekomster av signalarterna kantarellmussling och rak fingersvamp noterades. Bedömningen gjordes att lövskogen
inom en överskådlig framtid, om den lämnas för fri utveckling, skulle kunna utveckla högre värden. Men i dagsläget är
naturvärdena begränsade och ganska vanliga för regionen. Svampfloran är typisk med arter som ametistskivling,
laxskivling, gulkremla, spindelskivling, kuddticka, isabellamusseron och hasselriska. De naturvårdsarter som hittades
var rak fingersvamp (Ramaria stricta) och kantarellmussling (Plicaturopsis crispa), båda med enstaka förekomster.
Vad gäller fladdermöss är denna typ av triviallövskog vanligtvis inte optimal. Trots detta bedöms barbastell (VU) och
vattenfladdermus använda skogsområdet för dagsviste (plats där de nattaktiva fladdermössen spenderar dagen)
(Naturcentrum, 2019). Det är även möjligt att barbastellen har en tillfällig koloniplats i skogsområdet. Arten kan utnyttja
hålträd, barkflagor och stenmurar men vill helst ha större sammanhängande skogsområden med lång kontinuitet.
Inslag av äldre, grova lövträd har stor betydelse för arten vad gäller tillhåll och yngelplatser. Dessa strukturer finns
främst inom naturreservatet längre norrut, men det är ändå möjligt att fällning av skogen kan leda till förlust av en
koloniplats och därmed en påverkan på populationsstorleken.
Det utpekade naturvärdesobjektet kan eventuellt fungera som födosöks- och övervintringslokal för de arter groddjur
som förekommer i Högebjärs naturreservat. Det är dock generellt sparsamt med gynnsamma strukturer för groddjur
inom området, bland annat inga döda liggande träd, begränsat med död ved, block mm. Stenmurar och stensträngar
förekommer dock.

Sammanfattning av naturvärden
De naturvärden som påverkas och för vilka kompensation ska ske sammanfattas av Tabell 1.
.
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Tabell 1. Befintliga naturvärden på fäladsmarken och i skogsområdet inom planerat brytområde. Nedanstående naturvärden är de som finns inom utpekade naturvärdesobjekt, och det är för
dessa värden som kompensation behöver ske. Arealkravet för fäladsmarken är en summering av naturvärdesobjektets yta samt ytan av det kompensationsområde som avsatts sedan tidigare.
Arealen för skogsmarken motsvarar arean av utpekat naturvärdesobjekt.

Befintliga värden som ska ersättas
Fäladsmark

Skogsmark

Areal naturmark

4,3 ha. Naturvärdesobjekt med påtagligt/högt naturvärde samt
tidigare kompensationsområde som nu tas i anspråk.

2,8 ha.

Naturtyp

Buskrik, bitvis artrik fäladsmark.

Lundmiljö med hassel.

Biotopvärden

Kontinuitet, bärande buskar, stenmur, mosaik

Död ved, kontinuitet, naturlig trädslagsfördelning,
stenbundenhet, hasselbuketter, hålträd

Grova träd

Ett flertal grova askar. Kan ej ersättas. Liggande lågor (stammar)
placeras ut i kompensationsområdet.

En del äldre eller grova lövträd (ek, sälg, bok). Kan ej ersättas.
Liggande lågor (stammar) placeras ut i kompensationsområdet
men kompenseras även genom andra värden.

Stenmurar, biotopskyddade

Kommer återuppbyggas i stensträngar och stenrösen ovanpå
bullervallarna. Hanteras i separat dispensansökan, inga
särskilda kompensationsåtgärder lämnas i denna handling.

Stenmurarna omfattas inte av biotopskydd. De kan dock
utgöra plats för dagvila åt barbastell.

Fridlysta arter

Vanlig backsippa (VU). Hanteras i separat dispensansökan, inga
särskilda kompensationsåtgärder för arten lämnas i denna
handling.

Inga.

Flora

Artrik men hotad av igenväxning.

Inget anmärkningsvärt

Svampar

Lokalt värde för ängssvamp.

Inget anmärkningsvärt

Fladdermöss

Högt värde som jaktbiotop för upp till tolv olika arter.

Går inte att utesluta att barbastell (VU) ynglar inom området
och skogen kan vara en överdagningsplats för
vattenfladdermus. Ev. jaktplats för flertal arter.

Insekter

Högt värde baserat på förekomsten av jagande fladdermöss.

Inget anmärkningsvärt

Groddjur

Inget särskilt värde.

Möjlig födosöks- och övervintringslokal.

Förutsättningar
för artgrupper

WSP Environmental Sverige
251 07 Helsingborg
Besök: Bredgatan 7
T: +46 10 7225000
WSP Sverige AB
Org. nr: 556057-4880
Styrelsens säte: Stockholm
wsp.com
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Ekologisk kompensation
Med ekologisk kompensation avses gottgörelse genom att den som skadar naturvärden som utgör allmänna
intressen, såsom arter, naturtyper, ekosystemfunktioner och upplevelsevärden, tillför nya naturvärden eller skyddar
befintliga värden som annars skulle riskera att gå förlorade (Naturvårdsverket, 2016). Kompensationsåtgärder kan
exempelvis bestå av ekologisk restaurering, naturvårdsinriktad skötsel, nyskapande av livsmiljöer eller skydd av
områden som annars riskerar att exploateras. För att en kompensationsåtgärd ska bidra till att uppväga den
förväntade skadan från en exploatering (helt eller delvis) måste den medföra en reell naturvårdsnytta i förhållande till
ett scenario där ingen kompensation genomförs.
Inom ramen för det internationella samarbetet Business and Biodiversity offsets Programme (BBOP) har principer för
ekologisk kompensation tagits fram. Här anges bland annat att:
·
·
·

Ekologisk kompensation ska tillämpas med utgångspunkten att mätbar naturvårdsnytta ska leda till en
nettoökning av biologisk mångfald, eller åtminstone till att nettoförluster uteblir.
Ekologisk kompensation ska leda till positiv naturvårdsnytta utöver det som skulle ha skett om
kompensationen hade uteblivit.
Kompensationsåtgärdernas utformning och genomförande ska omfatta ett adaptivt angreppssätt med skötsel,
uppföljning, och utvärdering. Kompensationens varaktighet bör motsvara varaktigheten på det intrång den
kompenserar för.

Utöver detta ska kompensation genomföras med tillämpning av principen ”lika för lika”, vilket innebär att
kompensationsåtgärder bör lokaliseras och utformas utifrån den eller de ekologiska funktioner de är avsedda att fylla.
Detta gör också att det blir lättare att relatera kompensationen till de intrång som ska kompenseras för och göra en
bedömning av vad som är en rimlig omfattning på kompensationen. Om ekonomiskt möjligt bör omfattningen
motsvara intrånget så att ingen nettoförlust uppstår. Areal kan användas som kvantitativt värde för att bedöma
omfattningen av intrånget, men är ensamt ofta ett trubbigt mått eftersom storleken på ett område sällan är direkt
kopplat till dess ekologiska funktion. Vid bedömningen omfattningen av kompensationsåtgärder är förlust av ekologisk
funktionen viktigare än areal.
Dessa principer har använts som grund för de kompensationsåtgärder som föreslås i detta PM. Metodiken innebär att
potentiellt lämpliga områden pekats ut från kartunderlag och rapporter, bland annat med hjälp tidigare
inventeringsunderlag (Naturcentrum, 2016, samt Ängs- och betesmarksinventeringen) eller endast ortofoto. De
områden som ansågs mest lämpliga besöktes sedan även i fält. Tio stycken överskådliga urvalskriterier formulerades
och har använts för att beskriva hur väl de utvalda områdena kan kompensera för exploateringen. Urvalskriterierna
tillsammans med en förklarande beskrivning visas i Tabell 2. Skötselåtgärder, restaureringsåtgärder eller nyskapande
åtgärder har sedan formulerats med syfte att i största möjliga mån bevara och förstärka samma biotop- och artvärden
som finns på de ytor för vilka man vill kompensera (se föregående avsnitt) i syfte att uppnå positiv naturvårdsnytta.
Eftersom fäladsmark är en prioriterad naturtyp öster om Lund har den ekologiska kompensationen fokuserats på
denna naturtyp. Det innebär att arealen ianspråktagen skogsmark kompenserats med fäladsmark istället. Dock sker
specifika kompensationsåtgärder för vissa fladdermusarter som förmodas nyttja strukturer i skogsmarken.
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T: +46 10 7225000
WSP Sverige AB
Org. nr: 556057-4880
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wsp.com
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Tabell 2. Tio urvalskriterier som använts för att välja ut lämpliga kompensationsområden. Kriterierna baseras på BBOPs principer för ekologisk
kompensation samt på de naturvärden som finns inom objekt E1 och E2.

Kompensationskriterium

Förklaring

1

Arealkrav

2

Utanför, alternativt i utkanten av, utpekat
riksintresse för bergmaterial

Kompensationsytan motsvarar samma areal naturmark som
den exploaterade ytan.
Kompensationsytan förläggs så att konflikter om
markanvändning undviks, i detta fall utanför riksintresse för
bergmaterial.

3

Liknande naturtyp

Kompensationsytan utgörs av motsvarande naturtyp som den
exploaterade ytan. Detta ökar sannolikheten att samma
naturvärden kan skapas och/eller bevaras.

4

Bidrar till att bibehålla konnektivitet mellan
aktuella naturtyper

Kompensationsytan bidrar till att länka samman aktuell
naturtyp på landskapsnivå i samma eller i större utsträckning
än exploaterat område.

5

Möjlighet att öka befintliga naturvärden

Kompensationsytans befintliga värde kan på ett betydande
sätt förbättras genom att lämpliga skötsel- eller
restaureringsåtgärder införs.

6

Möjlighet att återskapa förlorade biotopvärden

Det finns möjlighet att med hjälp av lämpliga åtgärder
återskapa de strukturella biotopvärden som förloras i det
exploaterade området. Detta ska kunna göras inom täktens
ungefärliga verksamhetsperiod (ca 25–30 år).

7

Möjlighet att återskapa
förlorade artvärden

Fladdermöss

De fladdermushabitat som förloras kan återskapas i samma
eller större utsträckning samt ökas relativt
kompensationsytans befintliga värde för artgruppen.

8

Groddjur

De groddjurshabitat som förloras kan återskapas i samma
eller större utsträckning samt ökas relativt
kompensationsytans befintliga värde för artgruppen.

9

Insekter

De insektshabitat som förloras kan återskapas i samma eller
större utsträckning samt ökas relativt kompensationsytans
befintliga värde för artgruppen.

10

Flora

Den artrikedom i floran som förloras kan återskapas i samma
eller större utsträckning samt ökas relativt
kompensationsytans befintliga värde för artgruppen.
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Kompensationsytor
I omgivningarna finns tre olika objekt som bedöms utgöra lämpliga kompensationsytor, se Figur 4. Dessa tre har valts
ut från ett flertal potentiella ytor med hjälp av urvalskriterierna i Tabell 2. Tabell 3 visar hur väl de utvalda objekten
uppfyller de tio formulerade kriterierna för ekologisk kompensation, därefter beskrivs objekten i text.

Figur 4. Potentiella kompensationsytor för exploaterad fäladsmark (E1) och skogsmark (E2).
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Tabell 3. Beskrivning av hur väl kompensationsytorna uppfyller uppsatta kriterier för ekologisk kompensation.

Kompensationskriterium

Bedömning
Objekt K1

Objekt K2

Objekt K3

1

Arealkrav (sammanlagt 7,1 ha)

X

2

Utanför, alternativt i utkanten av, riksintresse för bergmaterial

X

3

Liknande naturtyp

X

4

Bidrar till att bibehålla konnektivitet mellan aktuella naturtyper

X

5

Möjlighet att öka befintliga naturvärden

X

X

6

Möjlighet att återskapa förlorade naturvärden

X

X

7

Möjlighet att med skötsel skapa
ökat värde för

X

X

X

8

Fladdermöss

X

X

Groddjur

9

Insekter

X

X

X

10

Flora

X

X

X

7/10

8/10

4/10

Samlad bedömning

Objekt K1: trädbevuxen betesmark
Area: 0,8 ha
Rådighet till mark: AB Sydsten är markägare och har full rådighet.
Objektet består av fastigheten Önneslöv 43:1, före detta tomtmark för ett numera rivet hus. Liksom objekt E1 består
K1 av en buskrik betesmark (Naturcentrum, 2019), dock utan samma floravärden. På tomten finns en del träd, varav
flera planterade arter som vittnar om fastighetens historia, exempelvis päron, syren och valnöt. Några bokar bär även
tecken av historiskt stubbskottsbruk. Här finns även ett stort antal andra träd av varierande diameter. De flesta träd är
friska men det förekommer enstaka äldre döende träd samt grova träd och träd med håligheter. Vid fältbesök
noterades en spillkråka i närområdet och flera träd bär spår av hackspettar. Objektet är inhägnat och har pågående
beteshävd, men floran i markskikt saknar den artsammansättning och markkaraktär som är typisk för en fäladsmark
med lång kontinuitet av bete. I markskikt förekommer också fläckar av mer näringsgynnad vegetation vilket tyder på
tidigare stödutfodring. En del liggande död ved förekommer, delvis utplacerad, och längs tomtens nordvästra kant går
en stenmur. Objektet besöktes och inventerades översiktligt den 16 april 2019 av Mathias Öster, ekolog på WSP
Sverige AB. Bilder från området visas av Figur 5 och Figur 6.
Objekt K1 har valts ut eftersom det är av liknande naturtyp som E1 men med lägre naturvärden, vilket möjliggör en
värdeökning samtidigt som den exploaterade markens värden delvis kan återskapas med hjälp av
restaureringsåtgärder. Det går även att återskapa koloniplatser för barbastell (VU). K1 ligger också i direkt anslutning
till naturreservatet Knivsås-Borelund (samt Natura 2000-området Knivsås), vilket skapar möjligheter att på sikt ge
Önneslöv 43:1 långsiktigt skydd genom att inkludera det i naturreservatet.
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Figur 5. Kompensationsyta K1, bitvis näringsrik betesmark med rik förekomst av träd av varierande art.

Figur 6. Kompensationsyta K1, bitvis näringsrik betesmark med rik förekomst av träd av varierande art.
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Objekt K2: igenvuxen tidigare fäladsmark
Area: ca 14,9 ha, varav minst 7,1 ha kommer att restaureras
Rådighet till mark: AB Sydsten för konstruktiva diskussioner med markägaren om ett nyttjanderättsavtal för att
genomföra restaureringsåtgärder och långsiktigt hålla marken under hävd.
Objekt K2 består av en blockig höjd som reser sig ca 10 meter högre över havet än omkringliggande enefälad.
Objektet ligger på fastighet Önneslöv 5:3. Enefäladen som omger backen har mycket höga biologiska värden och har
tilldelats högsta naturvärdesklass vid tidigare fältinventering (Naturcentrum, 2016). Marken är idag välhävdad av
nötdjur men har historiskt betats med får och häst. Enligt nuvarande markägare betades marken under 1960-80-tal
med 150-talet får och drygt 40 gotlandsruss. Höjden (objekt K2) är dock idag i ett sent igenväxningsstadie. Ängs- och
betesmarksinventeringen har vid ett besök 2002 klassat södra delen av objekt K2 som restaurerarbar betesmark
(objekt K337-QNQ, Norra Ugglarps fälad). I Naturcentrums inventering (2016) har hela objektet bedömts som
utvecklingsmark. Objektet besöktes och inventerades därför översiktligt av WSP under våren 2019. Fältbesöket
visade att det går en stenmur tvärs igenom objektet kring vilket vegetationen är mer öppen. Det finns även en del
andra ljusgläntor bland enarna, som troligtvis hålls öppna av betesdjuren. I dessa öppna ytor förekommer hävdgynnad
flora i form av bland annat stagg, knägräs, knippfryle, gökärt och ljung. I övrigt består objektet av mycket tät
igenväxningsvegetation, främst enar. Några träd förekommer, bland annat björk, sälg, lönn, fågelbär och ek. Figur 7
och Figur 8 visar bilder från fältbesöket.
Objekt K2 har valts ut eftersom potentialen för värdeökning är god liksom möjligheterna att restaurera floravärden och
skapa goda jaktbiotoper för fladdermöss.

Figur 7. Kompensationsyta K2, igenväxande enefälad. Ljusgator med hävdgynnad flora förekommer sporadiskt mellan buskagen.

13 (22)
L:\3159\Lund\10230729 - Dalby\3_Dokument\Naturmiljö\Kompensation\Kompensationsåtgärder_Dalby_190712_Slutlig.docx

UPPDRAGSNAMN

FÖRFATTARE

Dalby

Malin Stensson och Mathias Öster

UPPDRAGSNUMMER

DATUM

10230729

2019-07-12

Figur 8. Kompensationsyta objekt K2, igenväxande enefälad. Ljusgator med hävdgynnad flora förekommer sporadiskt i buskaget, bland annat längs
med en stenmur som korsar objektet. Fotot är taget i östra änden av den centralt belägna stenmur som korsar fastigheten.

Objekt K3: bullervallar
Area: 2,6 ha
Rådighet till mark: AB Sydsten är markägare och har fullrådighet.
Objekt K3 är uppdelat i två delar och består av två nya bullervallar som kommer anläggas i öst-västlig utsträckning,
mellan de befintliga bullervallarna. Genom att så in vallarna med ängsvegetation eller buskar finns möjligheter att
nyskapa vissa art- och biotopvärden. Bullervallarna kan också bidra till en stärkt grön infrastruktur i landskapet genom
att vara spridningskorridor eller stepping stones för vissa artgrupper. Eftersom bullervallarna inte ännu anlagts saknas
bilder på objekt K3.
Bullervallarna har inkluderats eftersom de kommer anläggas som bullerskydd för täkten, och kan skapa dubbel nytta
genom att samtidigt utformas för att gynna den biologiska mångfalden. Att helt nyskapa ett område medför svårigheter
att kompensera för förlorade naturvärden, eftersom bullervallarna saknar den kontinuitet som ger exempelvis E1 dess
höga naturvärde. Däremot kan bullervallarna fortfarande utformas som komplementhabitat för insekter och
fladdermöss, med potential att på sikt utveckla högre värden. Bullervallarna kommer inte kunna betas, men kan
däremot slås.
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Kompensationsåtgärder
Baserat på den samlade bedömningen i Tabell 3 uppfyller inget objekt i nuvarande tillstånd, samtliga tio kriterier för
ekologisk kompensation. Genom att stärka olika värden inom de tre objektet kan dock en god kompensation uppnås
som helhet, genom åtgärder i form av skötsel, restaurering och nyskapande. Nedan beskrivs målbilder för samtliga
utpekade kompensationsytor samt vilka åtgärder som krävs inom varje yta för att uppnå denna.

Objekt K1: trädbevuxen betesmark
Målbild: välhävdad betesmark utan skog eller igenväxningsvegetation men med träd av olika dimensioner och ålder.
En mångfald av hålträd gör området till en lämplig koloniplats för barbastell. Biotopstrukturer i form död ved skapar
goda förutsättningar för insekter, vilket är positivt för fladdermöss.
Exploateringen riskerar att skada koloniplatser för fladdermusen barbastell (VU). För att kompensera för detta ska ett
antal befintliga träd inom K1 väljas ut för veteranisering (påskyndat åldrande av yngre träd genom medvetet tillfogade
skador) (Naturcentrum, 2019). Detta skulle även gynna andra fladdermusarter som trivs i olika slags håligheter,
exempelvis vattenfladdermus. Barbastell är beroende av äldre lövträdsbestånd, framförallt bok och ek, med lös bark,
sprickor, blixtskador och andra hål (Artfakta, 2019). Figur 9 visar några lämpliga träd inom objektet. De utvalda träden
är friska ädellövträd mellan 20 och 60 cm i diameter.

Figur 9. Kompensationsåtgärder för objekt K1, veteranisering av träd samt möjligtvis utökning av naturreservatet Knivsås-Borelund.
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För att ytterligare öka biotopvärdet inom K1 ska död ved placeras ut. Det är då lämpligt att använda en del av de
ädellövträd (ask, ek, sälg och bok) som fälls inom E1 och E2. Två faunadepåer ska skapas inom K1.
Objekt K1 gränsar i tre riktningar mot naturreservatet Knivsås-Borelund men ingår inte i reservatet. Då objektets
naturvärden höjs och ingen byggnad längre står på marken finns även möjlighet att utöka naturreservatet för att
skydda K1 från framtida exploatering och därmed ge kompensationsåtgärderna ett långsiktigt skydd. Finansiering av
det administrativa arbete som detta innebär skulle då utgöra ytterligare en kompensationsåtgärd.

Objekt K2: igenvuxen fäladsmark
Målbild: artrik och mosaikartad betad fälad med hävdpräglad flora liknande omgivande fäladsmark. Området hålls
öppet genom kontinuerligt bete. Grupper av enar och andra buskar förekommer, vilket skapar en varierad struktur och
ytor i lä vilket utgör bra jaktmiljöer för fladdermöss. Enstaka större träd förekommer också. Strukturer så som död ved
och solbelysta stenmurar bidrar till områdets biotopvärden.
Som kompensation för förlusten av naturmark och tidigare kompensationsmark i och med exploateringen kommer AB
Sydsten att restaurera motsvarande areal fäladsmark inom objekt K2. Genom att restaurera och öppna upp objekt K2
och skapa en mer varierad struktur kan området både bidra till ökad areal värdekärna av fäladsmark i landskapet och
samtidigt bli en bra jaktmark för fladdermöss. Biotopåterskapande av jaktmark i fälad kommer bland annat gynna de
hotade arterna mindre brunfladdermus (CR), sydfladdermus (EN) och barbastell (VU) (Naturcentrum, 2019). Vid
röjning av igenväxningsvegetation bör delar med höga naturvärden inom objekt E1 användas som målbild, eftersom
detta området är ett mycket bra jakthabitat. Halva ytan av den igenvuxna fäladsmarken, dvs kring 7,1 ha, kommer att
röjas från igenväxningsvegetation, se förslag i Figur 10. Röjningen bör ske i tre etapper för att undvika problem med
sly och igenväxningsvegetation, främst björk och björnbär. Förslagsvis kan röjning påbörjas genom att bredda de
befintliga ljusgläntor som finns, exempelvis kring stenmuren. Samt att även röja igenväxningsvegetation i kanten mot
ytor med höga naturvärden i omgivningarna. Snåriga områden med till exempel björnbär tas bort. På lämpliga platser
lämnas grupper av enbuskar för att skapa ytor i lä från vinden. För att undvika markskador behöver röjningen
genomföras för hand, och materialet tas ut från marken med lätta fordon. Vid tidigare röjningar har markägaren tagit ut
materialet till en åker söder om betesmarken. AB Sydsten kommer att anlägga en grusväg nordväst om betesmarken
där möjlighet också kommer att finnas att ta ut materialet.
Utöver röjning av igenväxningsvegetation ska beteshävd återupprättas. För närvarande betas den omgivande fäladen
av nötdjur, men på grund av den täta igenväxningsvegetationen undviker betesdjuren stora områden inom objekt K2.
Den hävdpräglade floran som finns i de befintliga ljusgläntorna, kommer kunna sprida sig till omgivningarna när
röjning skett och bete återupptas. Eftersom floran dessutom i omgivande fäladsmark är artrik och att K2 sannolikt har
kvar en fröbank från tidigare markanvändning bedöms en artrik flora kunna etableras naturligt inom objektet utan
något behov av insådd.
Nötdjur är generellt dåliga på att beta igenväxningsvegetation, och undviker gärna områden med uppslag av björnbär
och lövsly. Eftersom björnbär och annan oönskad vegetation gärna etablerar sig i röjda ytor innan en grässvål hunnit
bildas, kan detta bli ett problem. Därför föreslås att marken kompletteringsbetas med får och eventuellt getter under
perioder av året. Marken har tidigare under åtminstone 1960–80-tal betats med får och häst. För kompletteringsbetet
kommer fårstängel sättas upp inom marken, se förslag i Figur 10. Stängsel ska inte medföra att det blir svårare att
hålla övriga delar av marken betat. Stättor eller grindar kommer att finnas, så att inte det rörliga friluftslivet försvåras.
Biotopvärdet för insekter och annan fauna kan ökas genom att lämna kvar en del bärande buskar, och få befintliga
stenmurar mer solbelysta. Lämpliga buskar att spara är hassel, hägg och hagtorn. Frihuggning av befintliga lövträd
kan också på sikt skapa bra miljöer för insekter. De träd som förekommer är främst björk, men det finns även enstaka
sälg och ädellövträd. Ett återupptaget bete kommer även att skapa mindre ytor med blottad jord vilket gynnar flera
insektsgrupper. Befintlig grov öd ved lämnas företrädesvis kvar i solbelyst läge.
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Figur 10 visar förslag på lokalisering av de 7,1 ha som ska röjas. Utpekade ytan i figuren är på drygt 8,6 ha, men delar
av denna yta har fortfarande fin flora och är endast i behov av mindre utglesning av buskskiktet. Slutgiltigt val av plats
bör dock bestämmas i samråd med markägare och myndighet för att maximera naturvårdsnyttan samtidigt som
marken blir rationell att bruka.
AB Sydsten står för stängsling och eventuell underhållsröjning av igenväxningsvegetation under avtalstiden. AB
Sydsten säkerställer också att marken kontinuerligt betas.

Figur 10. Kompensationsåtgärder för område K2. Figuren visar förslag på yta för röjning och nytt fårstängel samt en målbild för röjningen, inklippt i
nedersta vänstra hörnet. Målbilden är från objekt E1 och visar en mycket god jaktmiljö för fladdermöss. Arealen med föreslaget nytt fårstängel
motsvarar ca 14 hektar.
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Objekt K3: bullervallar
Målbild: bullervallar med örtrik blommande vegetation som kan utgöra bra födokällor för insekter och även vid
vindstilla förutsättningar fungera som ett kompletterande jakthabitat för fladdermöss. Nedanför bullervallarna växer
ädellövträd av olika ålder och struktur som både utgör möjliga boplatser för fladdermöss och erbjuder extra
bullerskydd.
Bullervallarna kan utformas som habitat för insekter och fladdermöss och inkluderas därmed i kompensationen.
Bullervallarna kan också bidra till en stärkt grön infrastruktur i landskapet genom att vara spridningskorridor eller
stepping stones för vissa artgrupper. Blommande växter föreslås att sås in på vallarna för att skapa en örtrik
artsammansättning av blommande och hävdgynnade arter. Stenmurar som tas bort inom fäladsmarken kommer
också återuppbyggas i stensträngar ovanpå bullervallarna.
Eftersom fladdermössen troligen oftast inte jagar nära täkten på grund av vindexponering (Naturcentrum, 2019)
passar sannolikt bullervallarna inte som primära jaktbiotoper. För barbastell (VU), men även andra arter fladdermöss,
är det dock viktigt att man längs nord- och östsidan av bullervallen sparar en ordentlig trädbård, så bred som möjligt.
Trädbården kommer att skapa läytor där insekter samlas, samt på sikt erbjuda yngelplatser i hålträd. De träd som
redan växer här kan förstärkas genom självetablering av nya träd och genom veteranisering av några av de befintliga
träden. De träd som väljs ut för veteranisering bör vara friska ädellövträd, 20-50 cm i diameter. Observera att den
sparade trädbården samt veteraniseringen av träden utgör skyddsåtgärder och inte kompensationsåtgärder. Men de
beskrivs ändå i detta PM för att ge en samlad bild över åtgärderna vid bullervallarna.
Nordost om trädbården, på åkermarken, anläggs ett fullskiktat bryn med bärande och blommande arter. Till exempel
kan träden utgöras av sälg, lind, ek och hägg. Buskar kan utgöras av arter som slån, hagtorn och hassel. Mellan den
sparade trädbården och det nya brynet sparas en glänta som bör sås med en örtrik ängsblandning. Dessa åtgärder
kommer inte bara gynna barbastell utan även ett flertal andra fladdermusarter (Naturcentrum, 2019). I kanten av
gläntan, i skyddat läge, anläggs en stenmur motsvarade den i skogsområdet, som kommer att kunna fungera som
dagviste för barbastell.
I närheten av bullervallarna, utanför brytområdet, står en del grövre träd, bland annat ek, ask och bok. Om möjligt kan
dessa sparas genom att bullervallarna läggs runt dem, det vill säga med jord kring stammen. På så sätt skapas på
relativt kort sikt stående död ved. Träd som måste tas ner kan flyttas till objekt K1 eller K2 som död ved. Figur 11 visar
den trädbård och enstaka träd som bör bevaras om möjligt. Inom trädbården kan värden ökas ytterligare genom
veteranisering och inplantering av ädellövträd.
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Figur 11. Skydds- och kompensationsåtgärder för område K3. Figuren visar träd som bör sparas om möjligt, i annat fall placeras ut inom objekt K1.
Inom trädbården sparas befintliga träd och värdena förstärks genom veteranisering och eventuellt inplantering av ädellöv. Bullervallarna sås in med
örtrik vegetation för att skapa födokällor för insekter. I nordöst anläggs ett nytt fullskiktat bryn, med en glänta mot sparade trädbården.
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Kompensation för att gynna groddjur
Upplag av sten samt samlingar av död ved kan fungera som vilo- och övervintringsplatser för groddjur. För att
förstärka grodmiljöer inom berört område kommer två stenrösen anläggas i anslutning till vattensamlingar inom
Högebjärs naturreservat och ett stenröse anläggs inom fastighet Önneslöv 38:3, strax norr om väg 11. Marken bör
grävas ut ca 1 m innan stenrösen anläggs så att en del av röset ligger på frostfritt djup men ovanför grundvattennivån.
Stammar och grövre grenar av lövträd läggs upp i mindre högar i anslutning till vattensamlingarna som faunadepåer.
Veden tas från det skogsområde som avverkas. Totalt tre faunadepåer skapas i anslutning till de anlagda stenrösena.
Skapande av nytt lekvatten genomförs inom Högebjärs naturreservatet, strax öster om pendlarparkeringen, inom
fastighet Önneslöv 38:3 (Figur 12). Höjden är här ca +90 m, precis som vid intilliggande vattensamling. Markytan är
också fuktig på platsen, med fuktighetsbetingad vegetation som veke- och knapptåg. Enligt SGU:s jordartskarta består
underliggande jordlager av lerig morän vilket motverkar dränering. En ny vattensamling i området hade varit gynnsamt
för större vattensalamander som förekommer i området. Lekvattnet anläggs med en djuphåla, samt en grundare del i
solbelyst läge. Lämpliga vattenväxter planteras in.
Åtgärderna inom naturreservat Högebjär ligger i linje med reservatets syfte.

Figur 12. Förslag på placering av nyanlagd vattensamling söder om väg 11, inom Högebjär naturreservat.
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Sammanfattning
Fäladsmark
Ianspråktagandet av fäladsmark, samt tidigare kompensationsområde för fäladsmark, kompenseras genom
restaurering av minst 7,1 hektar igenvuxen fäladsmark inom Dalby och Önneslövs fälader, förslagsvis på fastighet
Önneslöv 5:3. Genom att restaurera och öppna upp den igenvuxna fäladsmarken och skapa en mer varierad struktur
kan området både bidra till ökad areal värdekärna av fäladsmark i landskapet och samtidigt bli en bra jaktmark för
fladdermöss. Området ligger strategiskt bra till inom en hävdad fäladsmark med mycket höga värden, och kommer
skapa en stor värdekärna inom området. Fäladsmarken kommer därmed bidra till en stärkt grön infrastruktur i
landskapet.

Fladdermöss
Det som särskilt utmärker de ianspråktagna naturområdena (särskilt E1) är den rika fladdermusfaunan. Fladdermöss
är fridlysta enligt 4§ Artskyddsförordningen och i området förekommer även flera rödlistade fladdermusarter. Vid
utformning av kompensationsåtgärder har därför stort fokus lagts på att skapa goda fladdermusmiljöer. En utredning
av Naturcentrum (2019) visar att majoriteten av de sammanlagt tretton arter som observerats i området förekommer
på många ställen i det omkringliggande landskapet. Detta tyder på att det inte bara finns en värdekärna, utan att
värdena för fladdermöss är spridda i landskapet som helhet. Eftersom landskapet söder om Dalby har stora arealer
fäladsmark är det inte sannolikt att påverkan blir betydande för någon enskild art tagen för sig, däremot en liten, ickebetydande påverkan på många arter. Eftersom de flesta fladdermöss flyger kilometervis under en och samma natt
måste området ses i en ganska vid radie kring den eventuella exploateringen.
Kompensationsåtgärderna syftar därför till att skapa kompletta och heltäckande fladdermushabitat, det vill säga både
jaktbiotoper och boplatser, som passar in i det omgivande landskapet. Framförallt ska arealen värdefull,
insektsproducerande betesmark inte minska. Detta gynnar till exempel dammfladdermus (EN), större brunfladdermus,
trollpipistrell, taiga/mustachfladdermus, fransfladdermus (VU), mindre brunfladdermus (CR), sydfladdermus (EN) och
gråskimlig fladdermus (Naturcentrum, 2019). Utöver detta föreslås skyddsåtgärder i form av trädveteranisering på ett
flertal ställen för att återskapa koloniplatser för barbastell (VU), vilket även skulle vara positivt för vattenfladdermus,
taigafladdermus, fransfladdermus, mindre brunfladdermus (CR) och sydfladdermus (EN).

Groddjur
För groddjur kompenseras intrånget och den negativa påverkan genom anläggande av lekmiljöer och stärkta
landmiljöer. För att säkerställa tillgången på bra lekvatten i landskapet nyanläggs ett småvatten inom Högebjärs
naturreservat, söder om väg 11. Nya faunadepåer och stenrösen stärker landmiljöerna i närheten av viktiga lekvatten.

Samlad bedömning
Av den samlade bedömningen i Tabell 3 framgår att ingen av de tre kompensationsytorna på egen hand uppfyller
samtliga tio kriterier för ekologisk kompensation. Däremot när man väger samman de föreslagna åtgärderna, inklusive
riktade åtgärder för fladdermöss och groddjur, kan dock en god kompensation uppnås och som helhet uppnås
kriterierna. Kompensationens sammanlagda area är 10,5 ha, det vill säga större än bedömt arealkrav (7,1 ha). En
större areal kan dock anses skälig av flera anledningar:
1. Rekommendationen från Naturcentrum (2019) är att ytan högkvalitativ jaktbiotop som förloras bör
kompenseras med en yta multiplicerat med faktor 1,5 till 2, vilket till del uppnås med denna större areal.
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2. Två av objekten, K1 och K3, ligger även inom utpekat riksintresse för bergmaterial. Så länge dessa inte
skyddas som naturreservat finns ingen garanti mot framtida konflikter om markanvändning.
3. Slutligen är bullervallarnas förutsättningar för god biologisk mångfald, med beskrivna åtgärder, ganska
begränsad.
De kompensationsåtgärder som föreslås i detta PM anses därför utgöra skälig kompensation för exploateringen i
samband med utökad täktverksamhet.
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Gerell, 2018. Inventering av fladdermusfaunan inom planerade utvidgningsområden, Dalby bergtäkt, Lunds kommun.
Länsstyrelsen i Skåne, 2011. Fladdermöss i Skåne: en bok om de mytomspunna djur som ofta är våra grannar.
Rapportnr 2011:9.
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Handbok 2016:1.
WSP, 2018. Miljökonsekvensbeskrivning: ansökan om tillstånd för bergtäkt samt bortledande av grundvatten m.m. på
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Brunnsinventering
Som underlag till tillståndsansökan för utökad brytning vid Dalby bergtäkt har en
brunnsinventering utförts. Syftet med inventeringen har varit att identifiera vilka brunnar som är
kända inom området.
För inventeringen har fastighetsägare tillfrågats inom ett område, som med marginal täcker in
det praktiska influensområdet, huruvida de har några brunnar på sin fastighet. Även alla
fastighetsägare som var med på samrådet den 2018-02-14 har tillfrågats.
Vidare har uppgifter inhämtats från SGU´s brunnsarkiv.
Inkomna uppgifter har gåtts igenom och i detta PM redovisas en sammanställning över de
brunnar som har identifierats.
Sammanställningen omfattar inkomna brunnsuppgifter från fastighetsägare till och med mars
2019, utdrag från SGU´s brunnsarkiv den 2018-06-07 samt tidigare kända brunnar i området.

Identifierade brunnar
Totalt har 183 brunnar identifierats.
97 av brunnarna har inrapporterats av fastighetsägare, varav 19 brunnar även finns registrerade
i SGU´s brunnsarkiv. I SGU´s brunnsarkiv finns uppgifter på 37 tillkommande brunnar. Utöver
dessa brunnar finns uppgifter om 49 brunnar i området.
105 brunnar bedöms vara utförda i berg, 62 av brunnarna bedöms vara utförda i jord, 2 brunnar
bedöms vara utförd i jord och berg. 14 brunnar har osäkra uppgifter om utförande eller saknar
uppgift om hur de är utförda.
Av de 183 brunnarna bedöms preliminärt att 38 brunnar ligger inom fastlagt influensområde och
att 145 brunnar ligger utanför. En osäkerhet finns i hur många brunnar som ligger inom
influensområdet eftersom alla brunnar inte är inmätta och koordinatangivelser i SGUs
brunnsarkiv kan avvika med upp till 100 meter från verkligt läge.
Brunnarnas lägen och brunnsbeteckningar framgår av bilaga 2.1 och en sammanställning över
brunnsdata framgår av bilaga 2.2.
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AB Sydsten, Dalby bergtäkt

Bilaga 2.2

Brunnsinventering
Punktnr
1
3
4
6
7
8
9
11
12
13
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Ubet

Sid 1 av 7
1)

O4
B2Polisen
B3Hastgarden
B5Amerika
B6Önneslöv
B7Birger
B8Forsberg
BP1
BP2
Håkansson1
O10
O2Skogen
X1
Granepig2
Dalbyhill1
O3
O8
O7
BH1
OBSB2
OBSB3
OBSB4
OBSB5
OBSB6
OBSB7
OBSB8
OBSB9
OBSJ1
OBSJ2

Lbet

2)

FASTIGHET

ÖNNESLÖV 38:3>1
Orgistrerad samfällighet, 1281:ÖNNESLÖV:OUTR:6
HÄLLESTAD 17:12>1
ÖNNESLÖV 38:3>1
ÖNNESLÖV 37:2>1
OBSB1
ÖNNESLÖV 38:3>2
22200703 DALBY 26:26>1
ÖNNESLÖV 38:3>1
ÖNNESLÖV 38:3>1
ÖNNESLÖV 11:17>1
ÖNNESLÖV 45:1>1
ÖNNESLÖV 38:3>1
Oregistrerad samfällighet 1281:ÖNNESLÖV:OUTR:6
Granepig HÄLLESTAD 21:24>1
22200711 DALBY 26:32>1
ÖNNESLÖV 38:3>3
998083679 ÖNNESLÖV S:22>6
DALBY 34:8>1
ÖNNESLÖV 45:1>1
ÖNNESLÖV 13:1>1
ÖNNESLÖV 7:11>1
22200719 BONDERUP 6:26>1
ÖNNESLÖV 21:3>1
ÖNNESLÖV 1:19>1
ÖNNESLÖV 2:7>1
ÖNNESLÖV 2:6>1
ÖNNESLÖV 10:10>3
ÖNNESLÖV 15:1>1
LUNNARP 5:18>1

3)

H

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
J
J

Anv Färdigställd
OBS
OBS
OBS
OBS
HUS
HUS
OBS
OBS
OBS
OBS
OBS
OBS
OBS
HUS
IND
OBS
HUS
OBS
OBS
HUS
HUS
HUS
HUS
HUS
HUS
HUS
HUS
LAN
HUS

70,0
1974- 1976-01-28

2)

3)

38,0
46,6
52,0
80,0

1976-04-12

60,0

1998- -

70,0

1977-09-09
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1)

Totaldjup (m)

Ubet=Ursprunglig beteckning, Lbet=Alternativ beteckning, (B)erg, (J)ord, BJ=Berg och jord, US=Uppgift saknas

48,0
48,2
35,0
44,8
27,6
26,6
43,7
51,9
1,9
3,1
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Brunnsinventering
Punktnr
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Ubet
OBSJ3
OBSJ4
OBSJ5
OBSJ6
OBSJ7
J01
J02
J03
J04
J05
J06
J09
J10
HB01
HB02
HB03
HB04
HB05
HB06
HB07
HB09
HB10
LTH_B1
LTH_B2
LTH_B3
1801
BB1
BB2
BB3

Sid 2 av 7
1)

Lbet

2)

FASTIGHET

ÖNNESLÖV 1:19>2
ÖNNESLÖV 12:6>1
ÖNNESLÖV 2:5>1
ÖNNESLÖV 6:19>2
ÖNNESLÖV 2:6>1
ÖNNESLÖV 15:1>1
ÖNNESLÖV 2:5>1
ÖNNESLÖV 2:5>1
ÖNNESLÖV 15:1>1
ÖNNESLÖV 2:6>1
ÖNNESLÖV 15:1>1
ÖNNESLÖV 1:19>2
ÖNNESLÖV 1:19>2
ÖNNESLÖV 15:1>1
ÖNNESLÖV 2:5>1
ÖNNESLÖV 2:5>1
ÖNNESLÖV 15:1>1
ÖNNESLÖV 2:6>1
ÖNNESLÖV 15:1>1
ÖNNESLÖV 7:8>1
916104644 ÖNNESLÖV 1:12>1
916104490 ÖNNESLÖV 2:6>1
ÖNNESLÖV 45:1>1
ÖNNESLÖV 45:1>1
ÖNNESLÖV 45:1>1
ÖNNESLÖV 38:3>1
910604227 ÖNNESLÖV 1:18>1
ÖNNESLÖV 4:19>1
ÖNNESLÖV 4:19>1

3)

H

Anv Färdigställd

J
J
J
BJ
J
J
J
J
J
J
J
J
J
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
J
J

LAN
HUS
HUS
HUS
HUS
OBS
OBS
OBS
OBS
OBS
OBS
OBS
OBS
UBR
UBR
UBR
UBR
UBR
UBR
UBR
UBR
UBR
UBR
UBR
UBR
UBR
HUS
BEV
BEV

2015-10-05
2015-10-19
2015-10-07
2015-10-06
2015-10-07
2015-10-06
2015-10-19
2015-10-09
2015-09-11
2015-10-30
2015-10-21
2015-09-22
2015-10-30
2015-09-29
2015-11-06
2016-01-21
2016-03-23

2018-02-22
2010-04-23
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1)

2)

3)

Ubet=Ursprunglig beteckning, Lbet=Alternativ beteckning, (B)erg, (J)ord, BJ=Berg och jord, US=Uppgift saknas

Totaldjup (m)
4,4
3,5
1,7
8,9
3,5
8,4
4,0
2,7
5,1
5,6
5,4
4,7
4,9
172,0
246,0
201,0
220,0
250,0
130,0
242,0
217,0
169,0

150,0
60,0
4,0
4,0
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Punktnr
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

Ubet
BB4
BB5
BB6
BB7
BB8
BB9
BB10
BB11
BB12
BB13
BB14
BB15
BB16
BB17
BB18
BB19
BB21
BB22
BB23
BB24
BB25
BB26
BB27
BB28
BB29
BB30
BB31
BB32
BB33

Sid 3 av 7
1)

Lbet

2)

FASTIGHET

ÖNNESLÖV 1:19>1
ÖNNESLÖV 3:13>1
ÖNNESLÖV 4:22>1
ÖNNESLÖV 4:25>1
ÖNNESLÖV 6:7>1
ÖNNESLÖV 6:8>1
ÖNNESLÖV 6:10>1
ÖNNESLÖV 11:5>1
ÖNNESLÖV 11:10>1
ÖNNESLÖV 12:15>1
ÖNNESLÖV 16:16>1
22200843 ÖNNESLÖV 16:17>1
ÖNNESLÖV 16:36>1
ÖNNESLÖV 28:1>1
ÖNNESLÖV 28:1>1
ÖNNESLÖV 28:1>1
ÖNNESLÖV 39:1>1
DALBY 1:11>1
DALBY 15:3>1
DALBY 22:7>1
DALBY 22:7>1
DALBY 22:7>1
DALBY 23:2>1
DALBY 24:20>1
DALBY 36:23>1
DALBY 26:7>1
DALBY 26:15>1
999049729 DALBY 26:16>1
DALBY 26:16>1

3)

H

US
US
B
US
J
US
US
J
US
J
J
B
US
J
J
J
US
J
B
J
J
J
J
J
J
J
J
B
J

Anv Färdigställd

BEV
BEV
BEV
ÖVR
BEV
HUS
HUS
BEV
HUS
PBR
HUS
HUS
HUS
BEV
HUS
HUS
HUS
HUS
BEV
BEV
BEV
HUS
BEV
ENE
ÖVR

1909- -

3,0

1955- 1940- 1971- 1900- 1981-09-09
1966- -

2,0

19771977197719771912-

2)

3)

-

1900- 1998-10-22
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1)

Totaldjup (m)

Ubet=Ursprunglig beteckning, Lbet=Alternativ beteckning, (B)erg, (J)ord, BJ=Berg och jord, US=Uppgift saknas

5,0
3,0
31,0
2,0
3,0
4,0
4,0

48,0
3,0
4,0
3,0
9,0
7,0
6,0
2,0
3,0
102,0
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Brunnsinventering
Punktnr
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

Ubet
BB34
BB35
BB36
BB37
BB38
BB39
BB40
BB41
BB42
BB43
BB44
BB45
BB46
BB47
BB48
BB49
BB50
BB51
BB52
BB53
BB54
BB55
BB56
BB57
BB58
BB59
BB60
BB61
BB62

Sid 4 av 7
1)

Lbet

2)

FASTIGHET

DALBY 34:11>1
DALBY 36:14>1
DALBY 59:10>1
22200835 DALBY 68:1>1
DALBY 75:1>1
MJÖLTUTAN 44>1
906118120 HÄLLESTAD 38:1>1
23100743 HÄLLESTAD 3:18>1
23100326 HÄLLESTAD 3:14>1
VETET 2>1
909667703 MÄLDEN 1>1
22200585 HÄLLESTAD 9:3>1
HÄLLESTAD 21:28>1
BORELUND 1:33>1
DALBY 26:28>1
ÖNNESLÖV 4:24>1
DALBY 26:24>1
DALBY 16:5>1
DALBY 1:3>1
BONDERUP 6:16>1
ÖNNESLÖV 3:5>1
ÖNNESLÖV 3:8>1
ÖNNESLÖV 3:8>1
HÄLLESTAD 1:9>2
ÖNNESLÖV 14:20>1
ÖNNESLÖV 14:20>1
ÖNNESLÖV 14:19>1
ÖNNESLÖV 16:35>1
STYCKET 12>1

3)

H

Anv Färdigställd

B
J
J
B
BJ
J
B
B
B
US
B
B
J
J
J
B
J
B
US
US
J
B
J
J
J
J
J
J
US

HUS
HUS
ÖVR
HUS
BEV
BEV
HUS
HUS
HUS

1950- 1900- 1987-10-08
1950- -

2)

3)

25,0
5,4
31,0
8,0

2006-051985-10-29
1975-07-09

72,0
52,0
52,0

ENE 2009-08-29
HUS 1974-02BEV
ÖVR
ÖVR
BEV 1960- HUS
HUS

117,0
70,5

BEV
HUS
HUS
BEV
HUS 1960- HUS 1880- ÖVR 1880- ÖVR
BEV
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1)

Totaldjup (m)

Ubet=Ursprunglig beteckning, Lbet=Alternativ beteckning, (B)erg, (J)ord, BJ=Berg och jord, US=Uppgift saknas

3,0
30,0
3,0
42,0

30,0
4,1
8,0
6,0
4,0
4,0
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Punktnr
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151

Ubet

Sid 5 av 7
1)

BB63
BB64
BB65
BB66
BB67
BB68
BB69
BB70
BB71
BB72
BB73
BB74
BB75
BB76
BB77
BB78
BB79
BB80
BB81
905024725
BB82
BB83
BB84
918514356
22200111
22200124
22200145
22200148
22200227

Lbet

2)

905023099

906052436
906052444
905023081
914098269
22200714

FASTIGHET
STYCKET 12>1
ÖNNESLÖV 11:6>1
LUNNARP 5:27>1
DALBY 26:27>1
DALBY 25:14>1
DALBY 25:14>1
DALBY 59:11>1
DALBY 33:4>1
ÖNNESLÖV 22:1>1
ÖNNESLÖV 22:1>1
BORELUND 1:29>1
BONDERUP 9:9>1
BONDERUP 9:9>1
ÖNNESLÖV 11:22>1
RUDAN 7>1
DALBY 24:7>1
ÖNNESLÖV 4:33>3
HÄLLESTAD 17:12>1
HÄLLESTAD 17:12>1
ÖNNESLÖV 11:10>1
DALBY 25:14>1
MÄLDEN 2>1
NORRA UGGLARP 1:5>1
DALBY 80:1>1
DALBY 36:2>1
DALBY 34:9>1
ÖNNESLÖV 8:11>1
BONDERUP 6:18>1
BORELUND 1:32>1

3)

H

US
B
J
J
J
B
J
B
J
B
B
J
J
J
B
J
J
B
B
B
B
B
B
B
B
J
B
B
B

Anv Färdigställd
HUS
HUS
BEV
BEV
ENE
BEV
HUS
BEV
HUS
HUS
HUS
HUS
BEV

1980- 1991- -

2004-041955- 2000- 1995- 1995- 2017- -

2)

3)

56,0

9,0
45,0
3,5
8,0
50,0
75,0
8,0
13,0

1912- 2011- -

BEV
HUS
ENE
ENE
ENE
ENE
ENE
HUS
HUS

2005-08-30
2005-09-09
2004- 2004-042014-06-10
1976-10-13
2018-01-24
1963-101963-061968-12HUS 1969-02HUS 1968-10-02
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1)

Totaldjup (m)

Ubet=Ursprunglig beteckning, Lbet=Alternativ beteckning, (B)erg, (J)ord, BJ=Berg och jord, US=Uppgift saknas

8,0
143,0
62,0
46,0
36,0
130,0
28,0
127,0
51,5
20,0
52,0
40,0
84,8

AB Sydsten, Dalby bergtäkt

Bilaga 2.2

Brunnsinventering
Punktnr
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
181

Ubet

Sid 6 av 7
1)

22200345
22200457
22200462
22200701
22200712
22200717
22200756
23100572
23100578
901130815
901130823
902090927
902090935
902138197
902194067
902194075
903109551
905022216
905022224
905024717
906118112
908149594
912036890
912036908
912036916
912036924
996012191
999089170
1802

Lbet

BB85

2)

FASTIGHET
DALBY 26:30>1
DALBY 26:32>1
DALBY 26:32>1
ÖNNESLÖV 5:7>1
DALBY 26:32>1
NORRA UGGLARP 1:3>1
NORRA UGGLARP 1:4>1
HÄLLESTAD 21:15>1
HÄLLESTAD 21:26>1
DALBY 78:1>1
DALBY 78:1>1
DALBY 26:25>1
DALBY 26:25>1
ÖNNESLÖV 1:11>1
ÖNNESLÖV 1:23>1
ÖNNESLÖV 1:23>1
HÄLLESTAD 21:27>1
DALBY 81:3>1
DALBY 81:3>1
ÖNNESLÖV 11:10>1
HÄLLESTAD 38:1>1
ÖNNESLÖV 21:3>1
GJUTFORMEN 2>1
GJUTFORMEN 2>1
GJUTFORMEN 2>1
GJUTFORMEN 2>1
BORELUND 1:29>1
ÖNNESLÖV 38:3>2
BORELUND 1:9>1

3)

H

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Anv Färdigställd

LAN

LAN
HUS
HUS
ENE
ENE
ENE
ENE
ENE
ENE
ENE
BEV
ENE
ENE
ENE
HUS
HUS
ENE
ENE
ENE
ENE

1956-08-11
1973-061979-10-01
1976-04-09
1977-05-05
1977-05-04
1989-081991-042001-112001-112002-062002-06-

2002-03-26
2002-04-16
2003-062004-082004-082004-072006-052008-04-07
2011-12-05
2011-12-06
2011-12-07
2011-12-09
1996-02IND 1998-10-28
OBS 2018-10-02

P:\1218\140711_Dalby\000\18 Granskning\Hydrogeologisk utredning\Bilaga2_Brunnsinventering\Bilaga2.2_190411.xlsx

1)

2)

3)

Ubet=Ursprunglig beteckning, Lbet=Alternativ beteckning, (B)erg, (J)ord, BJ=Berg och jord, US=Uppgift saknas

Totaldjup (m)
7,0
64,0
80,0
40,0
100,0
44,0
30,0
21,0
60,0
75,0
40,0
63,0
70,0
100,0
45,0
36,0
112,0
45,0
56,0
46,0
90,0
46,0
143,0
145,0
142,0
150,0
120,0
62,0
80,0

AB Sydsten, Dalby bergtäkt

Bilaga 2.2

Brunnsinventering
Punktnr
182
183
184
185
186
187
188
189
190

Ubet

Sid 7 av 7
1)

Lbet

1803
Kallforradet
Dallas
BB86
BB87
BB88
BB89
Granepig1
BB90

2)

FASTIGHET
BORELUND 1:9>1
ÖNNESLÖV 42:1>1
ÖNNESLÖV 38:3>3
DALBY 35:8>1
DALBY 35:8>1
NORRA UGGLARP 1:6>1
HÄLLESTAD 38:2>1
HÄLLESTAD 21:24>1
HÄLLESTAD 21:26>1

3)

H

Anv Färdigställd

J
B
B
J
J
J
B
B
US

OBS 2018-10-02
IND
HUS
HUS
HUS
HUS
HUS
ÖVR
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1)

2)

3)

Ubet=Ursprunglig beteckning, Lbet=Alternativ beteckning, (B)erg, (J)ord, BJ=Berg och jord, US=Uppgift saknas

Totaldjup (m)
3,0
49,6
45,1

80,0
100,0

Dalby bergtäkt
Behovsutredning för ansökan om tillstånd till täktverksamhet
I den av AB Sydsten (”Sökanden”) inlämnade tillståndsansökan 31 augusti 2018 är en behovsutredning bifogad som bilaga C. Denna bilaga ska ses som ett komplement till redan
inlämnad bilaga.
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A.

Inledande kommentarer

A.1

En grundläggande princip vid en prövning enligt miljöbalken är att denna ska
vara konkurrensneutral och någon behovsprövning eller företagsekonomisk bedömning av den sökta verksamheten ska normalt inte ske, se MÖD 2010:53. I en
ansökan om tillstånd till täkt ska emellertid verksamhetsutövaren visa att det är
förenligt med god hushållning att utvinna materialet (prop. 2008/09:144 s. 13).
Bolaget avser härmed att visa att lokaliseringen är lämplig och att det föreligger
behov av materialet som avses brytas från den sökta verksamheten.

A.2

I Dalby har täktverksamheten funnits under väldigt lång tid. Att lokalisera bergtäkt till Dalby är gynnsamt ur flera aspekter. Dels är det en pågående verksamhet, vilket innebär att mindre jungfrulig mark behöver tas i anspråk för att frigöra en stor mängd berg jämfört med nyetableringar, dels är täkten belägen nära
till Malmö-Lund-regionen som utgör det huvudsakliga avsättningsområdet. Närheten till avsättningsområdena innebär att utsläppen till följd av transporter begränsas. Då det helt saknas tillgång till brytbart berg närmare avsättningsområdet Malmö-Lund finns det ingen möjlighet till kortare transportavstånd än från
Dalbytäkten och närliggande befintliga täkter (Skrylle och Hardeberga).

A.3

Material som bryts i Dalby är lämpligt för flera olika ändamål bland annat asfaltsten, betongballast och vägbyggnadsmaterial. Det ändamålsenliga materialet
samt den omfattande fyndigheten har lett till att Dalby är en av de största bergtäkterna i Sverige.

A.4

Täkten är ett av SGU detaljavgränsat riksintresse (M:3 Önnemo) vilket i sig är
ett uttryck för att materialet är av stor betydelse och det anges av SGU att det är
en ”viktig bergtäkt”.

A.5

Sökanden har i tidigare behovsutredning redogjort för övriga täkter i närområdet. Samtliga dessa tre täkter, Hardeberga, Skrylle och Veberöd, har tillstånd
som går ut inom 10 år, alternativt får slut på material inom kort. Dessa täkter
skulle behöva dubblera sin årsproduktion för att täcka den produktion som
Dalby står för idag, se mer angående detta nedan. En sådan ökning ryms inte
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inom täkternas befintliga täkttillstånd och de kan inte ersätta materialet som levereras från Dalby. För att täcka behovet av materialet från Dalby skulle således
nya täkter behöva öppnas alternativt material transporteras långa avstånd till
avsättningsområdet.
B.

Tidigare och framtida behov av material

B.1

Inledningsvis kan noteras att Sökanden lägger ner betydande tid och pengar för
täktverksamheten och en sådan investeringsvilja visar på att Sökanden kalkylerar på att få avsättning för materialet och således att det föreligger ett behov av
material i avsättningsområdet. Redan denna omständighet talar för att det föreligger ett behov av uttaget av material.

B.2

Material från Dalbytäkten har används i ett flertal projekt under åren. Nedan
listas några av dessa.
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B.3



1972-1976

Markarbeten för uppförande av atomkraftverk i Barsebäck



1984

Väg E22 Lund-Gårdstånga



1994-1996

Etablering av den konstgjorda ön Pepparholm



1995-1997

Utbyggnad av västkustbanan Lund-Kävlinge



1996-1999

Vägmaterial till Yttre ringvägen, Malmö



1996-1999

Betongballast till Öresundsbron



2005-2009 Etablering av den nya stadsdelen Hyllie i Malmö



2005-2009 Betongballast till Citytunneln i Malmö



2007-2008 Utbyggnad av Malmö Airport (Sturups flygplats)



2008-2011 Betongballast till bygget av köpcentret Emporia i Malmö



2009
hamn



2010-2011 Vägbyggnadsmaterial och betongballast till etableringen av
nya färjelägen i Trelleborg



2012-2015 Betongballast till Malmö Live



2014-2016 Utbyggnad av järnvägen Trelleborg-Malmö



2015-

Vägbyggnadsmaterial och betongballast till Malmö Norra-

Forskningsanläggningen ESS

De senaste tio åren har den genomsnittliga årsproduktionen legat på runt 1,5
miljoner ton. Som lägst var utleveransen 1,16 miljoner ton år 2012 och som
högst 1,97 miljoner ton 2007. Den långsiktiga trenden är tydligt ökande och produktionen har överstigit 1,5 miljoner ton berg under samtliga av de fyra senaste
åren och Dalbytäkten uppskattas stå för 50 % av bergmaterialleveranserna i
Malmö-Lund området.
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B.4

Därtill finns det även flera kommande projekt som kommer att kräva betydande
mängder bergmaterial. Nedan listas några av dessa kommande projekt i närområdet till Dalbytäkten, se även Bilaga 1.


Lunds översiktsplan innehåller bland annat planer på byggande av 26 000
nya bostäder fram till år 2040.



Malmös översiktsplan innehåller bland annat planer på byggande av
50 000 nya bostäder fram till år 2040.



Den regionala handlingsplanen för klimatanpassning för Skåne tar bland
annat upp skyddsvallar längs kusten och ökade flöden i diken och vattendrag.



CMP (Copenhagen Malmö Port) har i visionsbroschyr 2030 beskrivit utbyggnadsplanerna för Malmö hamn där stora industrizoner planeras.



Trafikverket har flera olika planer för området i närheten av Dalby under
åren 2019-2024, nedan följer några exempel.
o

E65 mellan Svedala och Börringe ska byggas om till motorväg och nya
broar ska byggas vid Börringe kloster och trafikplats Roslätt.

o

Trafikplats Lund södra ska renoveras under 2020-2022 och under
samma period ska det byggas en helt ny trafikplats vid Ideon.

o

E6 mellan Alnarp och Lomma ska bli sexfilig.

o

Järnvägen mellan Arlöv och Lund ska byggas ut till fyra spår.

o

Väg 108 mellan Staffanstorp och Lund ska byggas ut till fyra körfält.

o

Under uppskattningsvis tio år kommer höghastighetsjärnväg mellan
Lund och Hässleholm att byggas, med planerad byggstart 2027-2029.



Omfattande renovationer och utbyggnationer planeras i sjukhusområdet i
Lund.



Lund och Staffanstorps kommun har planerade utbyggnadsplaner vid Höje
å. (Källa: Sydsvenskan – Lund ska växa – i Staffanstorp 14 april 2018).
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B.5

Samtliga åtgärder enligt ovan kommer kräva betydande mängder bergmaterial.
Behovet av material kommer således inte att minska i regionen, tvärtom.

C.

Icke konjunkturberoende efterfrågan

C.1

Ballastmaterial används till många olika ändamål där anläggningsändamål och
betongtillverkning är de huvudsakliga. Detta innebär att den största mängden
används vid anläggning av vägar samt bostadsbyggande. Dessa ändamål är till
stor del konjunkturberoende och varierar från år till år.

C.2

Utöver nyss nämnda behov finns det behov av ballastmaterial för ändamål av
mer underhållskaraktär såsom halkbekämpning, underhåll av grusvägar och
gångbanor samt erosionsskydd och golfbanor och därtill övrig tillverkning som
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asfalt- och betongtillverkning. Inom dessa användningsområdet ser Sökanden
en tämligen fast volym som är återkommande varje år om ca 750 000 ton, se Bilaga 1.
D.

Framtidsprognos

D.1

SGU har gjort en prognos för hur behovet av ballast kommer att se ut fram till
och med år 2040 (se https://www.sgu.se/om-sgu/press/pressmeddelanden/2018/november/samhallets-behov-av-ballast-hogt-trots-samre-konjunktur/). Prognosen visat att behovet av ballast kommer fortsatt att vara högt på
grund av storsatsningar inom infrastrukturen och en ökande befolkningsmängd.
Det uppskattas att utvecklingen går mot en produktion som är högre än medelvärdet för den årliga ballastproduktionen för 2000-2015.

D.2

Av prognosen framgår även att ett av de områdena där behovet av ballast kommer att vara störst är Malmöområdet. För att tillgången till ballast ska fungera
krävs det enligt rapporten att samhällsplaneringen förstår värdet av produktion
av ballast i närområdet till avsättningsområdena. Täkternas lokalisering är i
dessa sammanhang viktig för att transportavstånden ska hållas korta. För att understryka hur viktigt bergmaterialet är för samhällsutvecklingen kan följande avsnitt från SGU:s rapport återges.
”I Sverige används årligen 8 – 10 ton ballast per person, där den största
delen av ballasten används till väginfrastruktur. Den övervägande delen,
85 procent av all ballast, produceras genom att krossa berg. Resterande
delen utgörs av naturgrus och morän. En väsentlig mängd material kommer även från entreprenadberg, det vill säga biprodukter från bygg- och
anläggningsverksamhet som tunnlar och vägbyggen, samt återanvända
byggnadsmaterial.”
Om ovan kan nämnas att Skåne och särskilt Malmö-Lund regionen saknar den
tillgång på entreprenadberg som nämns i SGU:s rapport på grund av avsaknad
av berg. Exempelvis användes överskottsmassorna vid citytunnelbygget till utfyllnadsmassor i Malmös norra hamn då materialet helt saknade de egenskaper
som krävs för mer kvalificerade anläggningsändamål.

E.

Geografiskt område och transportavstånd

E.1

Den sökta verksamheten ligger inom ett kort avstånd från bland annat stora
kommande infrastrukturprojekt, cirka 10 km från Lund och drygt 20 km från
Malmö. Detta innebär att miljöeffekterna till följd av transporter blir begränsad
och att kostnaden till slutkund hålls på en fungerande nivå. De korta transportavstånden är en viktig faktor för att uppnå miljömålen ”Begränsad klimatpåverkan” och ”God bebyggd miljö”. SGU lyfter särskilt upp detta som en nödvändig
omständighet för ett hållbart samhälle.

E.2

För att avgöra vilka konkurrerande aktörer som ska beaktas i behovsutredningen
är transportavstånden av avgörande betydelse. Långa transportavstånd innebär
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D.3
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att materialet blir avsevärt mycket dyrare och samtidigt står i motsats med miljömålet ”Minskad klimatpåverkan”. Det är därmed täkterna i närområdet som
kan konkurrera med Dalbytäkten då täkterna belägna inom samma område som
den sökta verksamheten har likartade transportförutsättningar.
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E.3

I den sökta verksamhetens närhet finns som tidigare nämnts tre tillståndsgivna
täkter, Hardeberga, Skrylle och Veberöd. Övriga täkter ligger på ett för långt
transportavstånd från det aktuella marknadsområdet för att kunna erbjuda
material till ett acceptabelt pris på marknaden. Det är således de täkter, belägna
inom samma område som den sökta verksamheten, som konkurrerar med den
sökta verksamheten och därmed bör beaktas vid en bedömning avseende behovet. Därtill även ballastmaterial, beroende på materialkvalitet, till olika användningsområden varför det egentligen inte med säkerhet går att byta ut ett
material från en täkt med material från en annan, se avsnitt F nedan.

F.

Omgivande täkter och materialkvalitet

F.1

Hardebergatäkten har en maximal produktion enligt tillståndet om 800 000 ton
och en normalproduktion om 450 000 ton. Skrylletäkten har en maximal produktion enligt tillståndet om 1 200 000 ton och en normaltproduktion om
800 000 ton. Veberödstäkten har en maximal produktion enligt tillståndet om
400 000 ton per år och detta är även deras normalproduktion. Dalby täkt har en
maximal enligt tillståndet produktion om 2 000 000 ton och en normalproduktion om 1 550 000 ton.

F.2

Även om samtliga täkter i området skulle öka till maxproduktion, så skulle inte
den ökningen täcka det behov Dalby i dagsläget med normalproduktion täcker
(350 000 + 400 000 = 750 000 ton jämfört med 1 550 000 ton). Utan leveranser från Dalbytäkten skulle således en omedelbar materialbrist att uppstå.

F.3

Samtliga täkters tillstånd går ut inom de närmsta åren. Det innebär att det uttag
som idag är möjligt riskerar att reduceras under de kommande åren om de befintliga täkterna inte skulle medges nytt tillstånd. Då skulle behovet av Dalbytäkten bli ännu större. Bl.a. har det från remissmyndigheterna satts i fråga Skrylletäktens förutsättningar att utvidgas med hänsyn till möjlig påverkan på Natura
2000-område.

F.4

Ovan visar att även med en förenklad beräkning av behovet kommer det uppstå
materialbrist för det fall Dalbytäkten skulle upphöra att leverera material. För
att få en fullständigt korrekt bild av behovet behöver dock ovan nyanseras eftersom berg av olika kvalitet används till olika ändamål.

F.5

Materialet från Dalby består i huvudsak av en finkorning, röd till gråröd gnejs
och det finns även inslag av diabas och amfiboliter. Materialet har ett kulkvarnsvärde (nötningsbeständighet) på ca 14 innebärande att det har god slitstyrka.
Kvaliteten gör att materialet kan användas till många olika ändamål såsom vägbyggnad (bär- och förstärkningslager), asfalt- och betongproduktion. Dock inte
till toppbeläggning på vägar där det krävs ett lägre kulkvarnsvärde.
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F.6

Materialet i Hardeberga (och Skrylle) består av en annan bergart, kvartsit, och
håller högre kvalitet. Materialet är förädlat och får därmed ett lägre kulkvarnsvärde, ca 10, vilket gör att det håller en kvalitet som är en klass högre än i Dalby
och således kan användas till mer kvalificerade ändamål, exv. toppbeläggning.
Hardebergastenen har därtill en ljusare färg vilket Malmö Stad och Lunds kommun värdesätter när det kommer till vägbeläggning.

F.7

God hushållning med material är att berg av viss kvalitet används till rätt ändamål. Att ersätta produktionen i Dalby med material från befintliga täkter, främst
Hardeberga och Skrylle, där materialet håller en högre kvalitet och använda det
till mer triviala ändamål är inte förenligt med god hushållning. Bristen som beskrivs ovan skulle således bli ännu större om inte högkvalitativt berg ska användas till ändamål där en lägre kvalitet är tillräcklig. Denna omständighet stärker
ytterligare att det föreligger ett stort behov av materialet från Dalbytäkten och
att fortsatt brytning är förenlig med god hushållning av materialet, vilket även
SGU angav vid riksintresseutpekandet.

G.

Omställning från naturgrus

G.1

Naturgrus ska i så stor utsträckning som möjligt ersättas med krossat material.
Naturgrus är en ändlig resurs som bidrar till god vattenkvalitet och bör hushållas med för att uppnå miljökvalitetsmål ”Grundvatten av god kvalitet” och målsättningen nämns även i miljömålet ”God bebyggd miljö”. För att uppfylla målet
krävs att naturgrus ersätts med krossat material, något som täkten i Dalby bidrar till. Denna omställning kommer att innebär en fortsatt ökning av behovet
av krossat berg.

H.

Konkurrenssituationen

H.1

Från konkurrenssynpunkt är det önskvärt att det finns olika aktörer på marknaden som kan ta ut material som täcker och möjligen överstiger det behov som
föreligger. En sund konkurrensnivå påverkar marknaden och kunderna positivt
och kräver att det finns ett större utbud än efterfrågan. En sund konkurrens förutsätter att det finns flera aktörer på samma geografiska marknad.

H.2

Konkurrensverket har redogjort för vikten av konkurrens i MÖD 2003:108:
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”Vad gäller tolkningen av begreppet behov kan konstateras att ett behov
kan föreligga från konkurrenssynpunkt alldeles oaktat att tillgång och efterfrågan vid en mera teknisk beräkning framstår som i balans. En marknad där samtliga leverantörers möjligheter att producera utnyttjas till
fullo karaktäriseras ofta av bristande konkurrens. Anledningen är att när
samtliga leverantörer slår i sitt kapacitetstak finns inte någon praktisk
möjlighet för köparna att spela ut olika säljare mot varandra eller att byta
leverantör.
I målet uppkommer även fråga om vem som bär bevisbördan för att ett
eventuellt behov av bergmaterial föreligger. Enligt Konkurrensverket kan
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en långtgående bevisbörda för sökanden vara svår att uppfylla annat än
vid uppenbara och långvariga bristsituationer.”
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H.3

Mot bakgrund av konkurrensverkets uttalande avseende sund konkurrens vore
det angeläget att lämna tillstånd till den sökta verksamheten för att kunna bibehålla en sund konkurrens inom marknadsområdet. Utbudet måste vid varje enskild tidpunkt vara större än efterfrågan för att en sund konkurrens ska kunna
upprätthållas och inte minst för att kunna säkerställa materialleverans.

H.4

Som ovan nämnts klarar inte konkurrerande täkter att leverera det material som
idag produceras i Dalby. En osund konkurrens skulle uppkomma om Dalbytäkten inte får förnyat tillstånd eftersom utbudet skulle understiga efterfrågan.
Mark- och miljööverdomstolen har nyligen angett att ”[v]id bedömningen av om
det finns ett behov bör […] vägas in det samhälleliga intresset av en fungerande konkurrensutsatt marknad”, se mål nr M 7369-17 den 8 december 2017.
Det föreligger således även ur konkurrenshänseende starkt behov och starka skäl
för att meddela tillstånd till ifrågavarande verksamhet.

I.

Sammanfattande kommentarer

I.1

Täkten har ett material av god kvalitet och med korta transportavstånd till avsättningsområdena. Uppskattningar och prognoser talar för att behovet av
ballastmaterial inom avsättningsområdet förväntas öka under de kommande
åren.

I.2

Om samma sorts material skulle brytas på annan plats skulle det innebära orimliga transportavstånd till avsättningsområdet med kraftigt ökade koldioxidutsläpp som följd. Behovet kan inte tillgodoses av de befintliga täkterna i närområdet. Behovet av täkten i Dalby föreligger därför.

I.3

Den ökade efterfrågan inom avsättningsområdet består av bostadsbebyggelse
och flertalet större infrastrukturprojekt som kräver betydande mängder ballastmaterial.

I.4

Behovet av material från Dalby är med hänsyn till lokalisering och övriga täkters
produktion betydande. Skulle befintliga täkters tillstånd löpa ut utan att nytt tillstånd meddelas kommer behovet av Dalbytäkten därtill öka markant. Ett tillstånd till verksamheten innebär även att en sund konkurrens på området kan
upprätthållas.

I.5

Då SGU och Naturvårdsverket har förklarat Dalbytäkten till att vara ett område
av riksintresse avseende ämnen och material för landets materialförsörjning och
behovet är visat stort i regionen både nu och för kommande år, är det både
ändamålsenligt och behövligt att tillåta Sökandens ansökta verksamhet.

I.6

Uppskattningsvis skulle ett årligt underskott om 800 000 ton bergmaterial uppstå om tillståndsansökan inte beviljas. Ett sådant utfall skulle varken gynna samhällsutvecklingen, miljön eller konkurrensen i branschen.

7

I.7

Ett tillstånd till den ansökta täkten innebär att ingreppen i naturmiljön koncentreras till en större täkt i ett redan påverkat område. Att täcka det behov som föreligger genom ifrågavarande täkt är en från allmän synpunkt god hushållning
enligt 3 kap. 1 § miljöbalken. Skulle tillståndsansökan avslås måste det föreliggande behovet täckas genom andra täkter och jungfrulig mark behöva tas i anspråk. Behovet föreligger och täcks således bäst genom uttag ur befintlig täkt.

I.8

Det kan såsom många remissinstanser poängterat inte längre ifrågasättas
huruvida det finns ett behov av bergtäkten i Dalby då ett avslag på ansökan
skulle föranleda en omedelbar brist på material. Det är således helt nödvändigt
att material kan brytas från Dalbytäkten.

SW39798997/3
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PM – INVENTERING AV GRODDJUR
AB Sydsten efterfrågar konsultstöd för att komplettera anmälan avseende utökning av befintlig täktverksamhet i
enlighet med Länsstyrelsen kompletteringskrav. Med anledning av utökningen behöver förekomst av större
vattensalamander inom influensområdet utredas.
Uppdraget omfattar inventering av större vattensalamander och beskrivning av artens land- och vattenmiljöer inom
influensområdet för grundvattensänkning.

Syfte
Inventeringens syfte är att:
-

-

undersöka förekomst och eventuell reproduktion av större vattensalamander (Triturus cristatus) i nio
permanenta vattensamlingar inom influensområdet för grundvattensänkning för planerad utvidgning av
täktverksamhet i Dalby (Figur 1).
bedöma dammarnas lämplighet som habitat för större vattensalamander inom influensområdet.
bedöma tillgång på lämpliga vilo- och övervintringsplatser inom influensområdet, med fokus på skogsområdet
strax öster om täkten.

Metod
Fältbesök genomfördes vid två tillfällen, under dagen 2019-04-16 och under kvällen 2019-05-07. Fältbesöken
genomfördes vid angivna datum med anledning av att det är troligast att påträffa större vattensalamander vid denna
tid (Tabell 1). Kvällsbesöket genomfördes med anledning av att groddjur generellt är mer aktiva då.
Tabell 1. Tabellen visar när det är troligast att hitta individer inom olika levandsstadier för de större vattensalamander.

Art

Levnadsstadium Mars

Större

Vuxna individer

vattensalamander

Ägg

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Larver
Ljusgrå = kan finnas
Mörkgrå = störst sannolikhet att hittas
Källa: Bina, P. (2014). Grodans år. Faunaväkteriet uppmärksammar Sveriges groddjur Amphibia. Artdatabanken, SLU,
Uppsala.

Temperaturen var ca 9˚C vid första fältbesöket och ca 7˚C vid andra fältbesöket.
Vid första fältbesöket (2019-04-16) besöktes samtliga nio vattensamlingar och följande parametrar undersöktes:
-

förekomst av groddjur
uttorkningsrisk för respektive vatten
vattnet sannolikhet att hysa större vattensalamander

WSP Environmental Sverige
251 07 Helsingborg
Besök: Bredgatan 7
T: +46 10 7225000
WSP Sverige AB
Org. nr: 556057-4880
Styrelsens säte: Stockholm
wsp.com
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omgivande och närliggande miljöer med avseende på lämpliga landhabitat (övervintringsplatser m.m.)

Under första fältbesöket bedömdes skogsområdet strax öster om täkten med avseende på dess lämplighet som vilooch övervintringsplats för större vattensalamander.
Vid andra fältbesöket (2019-05-07) genomfördes eftersök av groddjur under skymning/kväll i samtliga berörda
vattensamlingar. Inventeringen genomfördes av Erik Fridolf och Mathias Öster, ekologer vid WSP Sverige AB.
Vattensamlingarna undersöktes i enlighet med Naturvårdsverkets metod (Naturvårdsverket, 2005) genom att sakta gå
längs med strandkanten, där det var möjligt, och med pannlampa söka efter större vattensalamander och andra
groddjur. Med korta och jämna mellanrum stannade undertecknande upp vid strandkanten för att lättare undersöka
eventuell förekomst av groddjur samt lyssna efter spelande groddjur.

Figur 1. Permanenta vattensamlingar med kända förekomster av groddjur inom influensområdet för grundvattensänkning. Orange ring markerar ett
skogsområde strax öster om det nuvarande brytområdet.

Resultat
Förekomst av större vattensalamander
Totalt påträffades sex olika groddjursarter (långbensgroda, mindre vattensalamander, större vattensalamander, vanlig
padda, åkergroda och ätlig groda) inom inventeringsområdet (Figur 2). Fynd av groddjur gjordes i alla vattensamlingar
förutom vattensamling 6.
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Fynden av långbensgroda kan inte helt säkert valideras då artens ägg kan förväxlas med nylagd rom av åkergroda.
Påträffade ägg kan således antingen vara från långbensgroda eller åkergroda. Det som talar mot att det rör sig om
långbensgroda är att närmsta dokumenterat fynd av arten är gjort i Tomelilla. För att med större säkerhet kunna
avgöra huruvida det rör sig om långbensgroda eller inte är att ta eDNA-prover i de berörda vattensamlingarna
alternativ inventera igen under 2020.
Påträffade groddjur presenteras i Tabell 2 som samlat antal individer från båda fältbesöken. I endast en
vattensamling, nr 4, påträffades samma art (mindre vattensalamander) vid båda fältbesöken. Vid första besöket
noterades en individ och vid andra besöket noterades 28 individer. Det var även i vattensamling 4 som flest
groddjursarter noterades (Figur 3).
Tabell 2. Samlat antal individer av påträffade groddjur vid de två inventeringstillfällena. Fotnoter: 1 – fynd av både hane och hona, 2 – yngel, 3 –
romklumpar, 4 – arten påträffad vid båda fältbesöken. *Osäker artbestämning.

Vattensamling

Långbensgroda* Mindre vattensalamander

Större vattensalamander

Vanlig padda

Åkergroda

Ätlig groda

1

-

-

101

-

-

-

2

-

-

-

-

-

3
1

3

-

3

21

-

-

4

63

291, 4

71

-

23

2

5

-

1

-

-

-

-

6

-

-

-

-

-

-

7

43

5

2

-

-

-

8

-

4

-

-

-

-

9

-

-

1

302

-

-

Större vattensalamander noterades i 5 vattensamlingar inom influensområdet för grundvattensänkningen (Tabell 2). I
vattensamling 1, 3 och 4 påträffades både hanar och honor vilket tyder på trolig föryngring.
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Figur 2. Romklump från långbensgroda (osaker artbestämning) i vattensamling 7.

Figur 3. Vattensamling 4, i vilken långbensgroda (osäker observation), mindre vattensalamander, större vattensalamander, åkergroda och ätlig
groda påträffades.
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Lämplighet som habitat
Bedömning av vattensamlingarna med avseende på uttorkningsrisk och lämplighet som lekmiljö för större
vattensalamander framgår av Tabell 3. I tabellen presenteras också närliggande landhabitat för respektive
vattensamling.
Tre av vattensamlingarna, 2, 5 och 6, bedömdes riskera att torka och således inte fungera som lekmiljö för större
vattensalamander. Stöd för bedömningen utgörs av historiska flygfoton samt avsaknaden av utpräglad
vattenvegetation.
I närområdet av respektive vattensamling, inom artens spridningsförmåga, noterades lämpliga strukturer som
exempelvis stenmurar, stenrösen och död ved vilka bedömdes kunna användas som vilo- och övervintringsplatser
(Figur 4).
Tabell 3. Miljöparametrar för respektive vattensamling.

Landhabitat inom spridningsavstånd från
vattensamling för större vattensalamander

Vattensamling

Uttorkningsrisk

Lämplig för större vattensalamander

1

Nej

Ja

2

Ja

Nej

3

Nej

Ja

4

Nej

Ja

Gamla lövträd, död ved, tio meter till stenmur.
Stenmur precis intill. Mindre skogsparti strax
norr om vatten.
Övervintringsplats vid hus, norr om dammen,
samt miljöer vid damm 2.
Närhet till stenmurar.

5

Ja

Nej

Stenmurar och sten i betesmarken.

6

Ja

Nej

Stenmurar och sten i betesmarken.

7

Nej

Ja

Stenmurar och sten i betesmarken.

8

Nej

Ja

Stenmurar och sten i betesmarken.

9

Liten risk

Ja

Stenmurar och sten i betesmarken.
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Figur 4. Vattensamling 7 (vänster) och 8 (höger) samt närliggande stenmurar och stensamlingar.

Vilo- och övervintringsplatser (skogsområdet)
Inom skogsområdet strax öster om täkten (Figur 1) noterades vid fältbesök strukturerar som kan nyttjas som vilo- och
övervintringsplatser av groddjur, däribland större vattensalamander. Strukturerna inom skogsområdet utgörs av
flertalet stenmurar, både i Ö-V riktning och i S-N riktning, stubbar och enstaka liggande stammar (Figur 8).

Diskussion
Förekomst av större vattensalamander
Arten påträffades i fem (vattensamling 1, 3, 4, 7 och 9) av de undersökta vattensamlingarna och i tre (vattensamling 1,
3 och 5) av dessa noterades både hanar och honor vilket tyder på att arten reproducerar sig i berörda
vattensamlingar. Vanligtvis nyttjar större vattensalamander ett nätverk av lämpliga vattensamlingar inom ett begränsat
geografiskt område, så kallade metapopulationer. Salamandern rör sig förhållandevis kort från de vatten där de leker.
Vanligtvis är artens spridningsförmåga inte mer än ett par hundra meter. Trots att arten vid inventeringarna noterades
i fem av de nio undersökta vattensamlingarna går det inte att utesluta att arten även nyttjar fler av de andra
vattensamlingarna inom berört område som lekvatten. Detta eftersom att det bedöms möjligt för arten att vandra
mellan de olika land- och vattenmiljöerna samt att arten mellan 2000 och 2019 (Artportalen, inkl. denna inventerings
resultat) påträffats i vattensamling 1, 2, 3, 4, 7, 8 och 9.
Vattensamlingarna söder och öster om täktområdet, alltså inom Högebjär och norra Ugglarp, bedöms ligga så pass
nära varandra att större vattensalamander kan nyttja dessa som en metapopulation. Dessutom finns det mellan dessa
dammar lämpliga landmiljöer som kan nyttjas som vilo- och övervintringsplatser. Miljöerna mellan vattensamlingarna
bedöms också till stor del fungera bra som spridningsvägar, bortsett från väg 11/102 som kan utgöra en viss
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spridningsbarriär. Eftersom att populationen av större vattensalamander söder om täkten är relativt isolerad bedöms
förlust av enskilda dammar som negativt för arten, ur ett lokalt perspektiv.
Vattensamling 9 bedöms vara mer isolerad än övriga vattensamlingar där större vattensalamander noterats och därför
bedöms genetiskt utbyte mellan vattensamling 9 och övriga vattensamlingar vara mindre troligt. Avståndet mellan
vattensamling 9 och närmsta fyndplats är drygt 800 m (nordvästlig riktning).
Med anledning av att totalt sex groddjursarter påträffades inom influensområdet för grundvattensänkningen bedöms
området som helhet vara betydelsefullt och viktigt för groddjurfaunan.

Dammarnas lämplighet som habitat för större vattensalamander
För att utveckling av ägg och yngel av större vattensalamander ska kunna ske krävs det att lekvatten kan hålla vatten
under hela ägg- och yngelutvecklingen. Sex av de nio vattensamlingarna bedömes inte riskera att torka ut (Tabell 3)
och kan av den anledningen ses som lämpliga lekvatten för större vattensalamander. Detta stärks av att det under
fältbesöken noterades individer av arter in fem av dess sex vattensamlingar (Tabell 2). Vattensamling 1 hade vid ett
senare besök i området (2019-06-14) en del andmat på ytan, samt relativt grumligt vatten som berodde på mycket
kreaturstramp i kantzonen. Vattensamlingen utgör en vattenkälla för djuren.
Fem av de sex vattensamlingarna som bedömdes lämpliga för större vattensalamander ligger geografiskt relativt nära
varandra vilket medför att det för arten finns möjlighet för genetiskt utbyte mellan eventuella delpopulationer
(närliggande vattensamlingar). Förutom att utpekade vattensamlingarna (Tabell 3) bedömdes lämpliga för arten, med
avseende på förekomst av vattenväxter, flacka strandzoner, etc., förkom det inom ett kort avstånd från respektive
vattenförekomst även lämpliga vilo- och övervintringsmöjligheter så som stenmurar eller liknande. Dessa områden
ligger utanför täktens planerade verksamhetsområde.

Figur 5. Fotografi av vattensamling 5 från maj 2002.
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Vid första fältbesöket fanns det vatten i vattensamling 5, det fanns även en individ av mindre vattensalamander. När
det andra fältbesöket genomfördes var samma vattensamling helt uttorkad. Med anledning av att det under våren och
början av sommaren inte var särskilt torr väderlek, utan snarare normal mängd nederbörd bedöms avsaknaden av
vatten i den berörda vattensamlingen inte bero på bristande nederbörd eller ogynnsam väderlek. Enligt SGU är utgörs
jordarterna i dammen av isälvsmaterial – sand, vilket även noterades vid fältbesök. Denna typ av jordart är relativt
genomsläpplig vilket kan innebära att dammen kan torka ut. Det går inte att utesluta att torrläggningen av
vattensamling 5 är en följd av täkten (Figur 5). Detta eftersom att vattensamlingen historiskt sett, med hjälp av äldre
ortofoton, har visat sig hålla vatten. Det framgår också av Lantmäteriets karta över terrängskuggning att en tydlig
nedsänkning av marken finns på platsen för vattensamlingen.
Vattensamling 2 har enligt miljökonsekvensbeskrivningen från ansökan om täkt (Ströberg och Lundgren, 2003)
bedömts som tidvis uttorkande. Vid första fältbesöket noterades mycket låg vattennivå (Figur 6) och vid andra
fältbesöket var vattensamlingen igenväxt av framförallt gräs och ännu mer uttorkad. Vattensamlingen var också
nästan helt uttorkad den 20 december 2018 då personal från Sydsten genomförde en kontroll. Sannolikt har inte
vattensamlingen hämtat sig efter den extrema torkan under 2018. Vid inventeringen noterades, trots den låga
vattennivån, tre individer av ätlig groda. Tidigare, under år 2015, har större vattensalamander påträffats.
Vattensamlingen är sannolikt en lämplig lekmiljö för större vattensalamander endast under gynnsamma år
nederbördsmässigt. Under torrare år bedöms inte vattensamlingen vara lämplig för större vattensalamander då den
inte håller vatten under större delen av året, vilket medför att ägg- och yngelutveckling inte kan ske.

Figur 6. Fotografi av vattensamling 2 (2019-04-16). Vattennivån är ungefär densamma som vid ett tidigare fältbesök 2018-12-20.
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Foto 2007 (oklar månad)

Foto från 5 maj 2012

Foto från 7 maj 2016

Figur 7. Flygfoton över vattensamling 2 under olika år. Fotona är tagna under våren, och visar inte om vattensamlingen är torr senare på året. Det
man ser är att vattennivå aldrig varit särskilt djup under våren.

Vilo- och övervintringsplatser (skogsområdet)
I ett område med större vattensalamander behöver det förutom lekvatten också finnas lämpliga landmiljöer vilka
främst utgörs av öppna kulturpräglade landskap men även rena skogslandskap, gärna med lång kontinuitet som
skapar komplexa miljöer och strukturer som på så vis tillhandahåller lämpliga födosöks- och viloplatser.
Skogsområdet öster (Figur 10) om det nuvarande brytområdet har strukturer som bedöms kunna användas som vilooch övervintringsplats för större vattensalamander. Strukturerna utgörs huvudsakligen av stenmurar som delvis är
mossklädda (Figur 8). Inom området finns det också rikligt med förna på marken vilket skulle kunna nyttjas av groddjur
under viloperioden. På enstaka platser inom skogsområdet finns förekomst av relativt grov död ved (Figur 9).
Inom spridningsavstånd för större vattensalamander från respektive vattensamling finns det också lämpliga strukturer,
så som stenmurar, gamla lövträd, död ved och husgrunder (Tabell 3).
Eftersom att större vattensalamander har en för groddjur relativt begränsad spridningsförmåga på land bedöms berört
skogsområde inte nyttjas i någon större utsträckning som vilo- och övervintringsplats för arten. Större
vattensalamander bedöms istället i betydligt större utsträckning nyttja de stenmurar och liknande strukturer som ligger
i mycket nära anslutning till de utpekade vattensamlingarna.
Sammantaget bedöms avverkning av skogsområdet öster om täkten (Figur 10) inte påverka större vattensalamander
med avseende på möjlighet att fungera som vilo- och övervintringsplats för arten. Detta eftersom att lämpliga vilo- och
övervintringsplatser finns inom spridningsavstånd från samtliga utpekade vattensamlingar, utanför täktens planerade
verksamhetsområde.
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Figur 8. Stenmur inom skogsområdet strax öster om täkten.

Figur 9. En del död ved och förna inom skogsområdet strax öster om täkten.
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Figur 10. Karta som visar utpekade vattensamlingar samt skogsområdet i öster.

Förslag till naturvårdande åtgärder
-

För att vattensamling 2 ska utgöra ett bättre lekvatten för större vattensalamander rekommenderas att
vattensamlingen fördjupas. Detta för att möjliggöra att artens ägg- och larvutveckling kan lyckas. Om dammen
fördjupas och förses med vatten bedöms större vattensalamander snabbt kunna återkolonisera
vattensamlingen då arten förekommer inom spridningsavstånd. Det underliggande jordlagret enligt SGU:s
jordartskarta anges som isälvssediment, och en sticksondering genomförd kring vattnet visar på ett jordlager
med mullhaltig, något lerig sandig silt ner till 1 m djup (SWECO, fältbesök 2019-06-20). Botten tätas därför
förslagsvis i den djupare delen med lermorän. Det tätande lagret bör sedan täckas över med ett lager av den
befintliga jorden.

-

Vattensamling 3 kan också fördjupas på samma sätt som vattensamling 2, om det senare skulle visa sig att
vattensamlingen börjar torka ut så att större vattensalamander inte hinner genomföra sin ägg- och
larvutveckling i vattensamlingen.

-

Upplag av sten samt samlingar av död ved kan fungera som vilo- och övervintringsplatser för groddjur. För att
förstärka miljöer inom berört område rekommenderas att stenrösen läggs upp i anslutning till vattensamling 2
och 3. Marken bör grävas ut ca 1 m innan stenröset anläggs så att en del av röset ligger på frostfritt djup men
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ovanför grundvattennivån. Stammar och grövre grenar av lövträd läggs upp i mindre högar i anslutning till
vattensamling 2 och 3 som faunadepåer. Veden tas från det skogsområde som avverkas.
-

Skapande av nytt/nya vatten genomförs lämpligtvis i närheten av vattensamling 6, 7 och 8. Förslagsvis sker
detta inom naturreservatet, strax öster om pendlarparkeringen, inom fastighet Önneslöv 38:3 (Figur 11).
Höjden är här ca +90 m, precis som vid vattensamling 4. Markytan är också fuktig på platsen, med
fuktighetsbetingad vegetation som veke- och knapptåg. Enligt SGU:s jordartskarta består underliggande
jordlager av lerig morän vilket motverkar dränering. En ny vattensamling i området hade varit gynnsamt för
både större vattensalamander och den rödlistade långbensgrodan (osäker observation).

Figur 11. Förslag på placering av nyanlagd vattensamling söder om väg 11, inom Högebjär naturreservat.
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1

INLEDNING

AB Sydsten bedriver täktverksamhet vid Dalby bergtäkt i Lunds kommun. I
samband med en ny tillståndsansökan för utökad täktverksamhet vill bolaget
även söka tillstånd för att ta in externa massor för anläggningsändamål.
Massorna ska användas för att anlägga en bullervall.
Föreliggande utredning syftar till att ta fram förslag på haltkriterier i externa
massor, så att inga oacceptabla miljö- eller hälsorisker uppstår idag eller i
framtiden.
Bolaget har idag tillåtlighet, genom beslut från Miljönämnden i Lunds
kommun (2016-06-08), att anlägga bullervall med externa massor som inte
överstiger Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig
markanvändning (KM).
I detta reviderade dokument har hänsyn tagits till följande:

2

-

Den sydöstra delen av planerad bullervall kommer endast bestå av
massor med föroreningshalter under nivån för MRR, vilket i praktiken
är bakgrundhalter. Beräknade haltkriterier kommer således endast
avse resterande del av planerad bullervall.

-

I tjänsteskrivelse daterad 2019-04-03 anser Lunds kommun att
beräkningar av haltkriterier ska utgå från ytvattenflödet i närliggande
bäck- och dikessystem. Ett alternativ har lagts till där hänsyn tas till
ovanstående.

OMRÅDESBESKRIVNING

Täktområdet är lokaliserat ca 3 km sydost om centrala Dalby se figur 1.
Verksamheten är belägen inom fastigheterna Önneslöv 38:3, 42:1 samt 44:1.
Täkten upptar idag en yta av ca 63 ha, och den nya tillståndsansökan avser
ytterligare ca 13 ha. Närmaste bostad ligger ca 100 m från utkanten av
verksamhetsområdet.
Täktens omgivning består i huvudsak av jordbruksmark, ängs- och
betesmark. Stora delar av området kring täkten, samt östra delen av täkten
ingår i riksintresse för naturvård och ingår även i Länsstyrelsen i Skånes
naturvårdsprogram. Söder om verksamhetsområdet gränsar Högebjär
naturreservat och precis norr om verksamhetsområdet gränsar KnivsåsBorelund naturreservat tillika Natura 2000-område Knivsås. Vid genomförd
naturvärdesinventering (WSP, 2018) bedömdes planerade
utvidgningsområden för täkten hysa påtagliga naturvärden och i ett mindre
område i norr höga naturvärden.
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Figur 1. Lokalisering av aktuell bergtäkt.

I området dominerar morän som jordart, men ställvis förekommer
isälvssediment och glacial sand och silt.
Täktområdet ligger inom Höje å avrinningsområde, men gränsar i norr till
Kävlingeåns avrinningsområde (Sweco, 2017). Länsvatten från täkten leds
dels söderut via ett antal dammar och diken till Höje å, och dels västerut via
diken till Källingabäcken som i sin tur mynnar i Höje å.
Närmaste sjö är Lovénsjön nordost om täktområdet. Lovénsjön ligger
emellertid inom Kävlingeåns avrinningsområde. Närmaste större
ytvattenrecipient inom aktuellt avrinningsområde är Höje å som rinner från
sydost mot nordväst ca 4 km söder om Dalby täkt, och mynnar i Öresund i
Lomma.

2.1

PLANERAD ANLÄGGNING

Inom verksamhetsområdet finns redan idag två bullervallar i den norra
gränsen, se figur 2. Planerade, nya bullervallar ska binda ihop befintliga
vallar längs utvidgningsområdet i norr samt förlänga befintlig vall längs
utvidgningsområdet i öster, se figur 2. Totalt planeras ca 970 m ny bullervall.
Bredden på vallen kommer vara ca 50 m och höjden ca 8 m.
Östra delen av planerad bullervall (ca 230 m) kommer endast innehålla
externa massor med halter under Naturvårdsverkets nivå för mindre än ringa
risk (MRR). De haltkriterier som beräknas i föreliggande dokument avser
således en planerad bullervall med längden 740 m.
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Figur 2. Lokalisering av befintlig och planerad bullervall.

3

GENERELLA KRITERIER

Vid återvinning av jordmassor i konstruktionsändamål tillämpas
Naturvårdsverkets handbok 2010:1 Återvinning av avfall i
anläggningsarbeten. I handboken har nivåer avseende halter och urlakning
av föroreningar tagits fram för två olika användningskategorier, dels allmän
användning (mindre än ringa risk, MRR) och dels för exemplet
deponitäckning ovan tätskikt.
Om föroreningshalter i avfall underskrider MRR bedöms återvinning i
anläggningsändamål kunna ske utan anmälan till tillsynsmyndigheten. Om
föroreningshalter överskrider MRR är det en indikation på att en återvinning
bör föregås av en anmälan eller tillståndsprövning.
Om föroreningshalter överskrider MRR ska lämpligheten i en återvinning av
avfall bedömas utifrån det enskilda fallet och bedömningar av miljö- och
hälsorisker ska utgå från platsspecifika förutsättningar.

4

PLATSSPECIFIKA KRITERIER

Platsspecifika, riskbaserade kriterier har tagits fram med hjälp av
Naturvårdsverkets beräkningsmodell för riktvärden för förorenad mark, som
till stor del även använts för att beräkna de generella kriterierna beskrivna i
kap 3 ovan.
Till skillnad från de generella kriterierna beräknas endast platsspecifika
kriterier avseende totalhalter. Skydd av grundvatten och ytvatten hanteras
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inte via lakbarhet, utan beaktas i haltkriterier, på samma sätt som vid
framtagande av riktvärden för förorenad mark (NV, 2009).

4.1

FÖRUTSÄTTNINGAR

4.1.1

Hälsorisker

När verksamheten är aktiv kommer vuxna att vistas inom området under
arbetstid. Barn kommer sannolikt ha en mycket begränsad vistelsetid.
Området är visserligen inte inhägnat, men är inte någon naturlig plats för lek.
När täktverksamheten har avslutats och täkten efterbehandlats kommer
området utgöra en sjö samt natur- och friluftsområde där människor vistas
för fritidsaktiviteter. Vuxna kommer sannolikt ha en kortare vistelsetid i
området om man jämför med tiden då täkten var en arbetsplats. Barn
bedöms däremot kunna vistas i området i större utsträckning än vid en aktiv
täkt.

4.1.2

Risker för markmiljö

Aktuellt område hyser påtagliga och i vissa fall höga naturvärden (se kap 2).
Området ingår även i riksintresse för naturvård. Då bullervallen, i det
långsiktiga perspektivet, kommer integreras i den omgivande naturmiljön, bör
inte föroreningshalter begränsa ekologiska processer i marken på ett
oacceptabelt sätt.

4.1.3

Risker för spridning till grundvatten och ytvatten

Planerad bullervall kommer lokaliseras ovan grundvattenytan i täktområdets
norra gräns. Regnvatten som når bullervallen rinner antingen av på ytan eller
perkolerar ner genom massorna. Vattnet kommer därefter nå täkten och
blandas upp i det länsvatten som leds vidare till Höje å. När
täktverksamheten är avslutad kommer en täktsjö bildas. Vatten från
bullervallarna kommer rinna in i täktsjön vars utflöde till slut kommer nå Höje
å. Regnvatten från bullervallarna kommer således förhållandevis snabbt
övergå till ytvatten, och en eventuell spridning till grundvattnet bedöms som
mycket begränsad. Något skydd för grundvattnet bedöms därför inte
behövas vid beräkningar av kvalitetskriterier, annat är indirekt som
spridningsmedium till ytvatten.
Skydd för ytvatten bör i princip alltid beaktas, så även här.
Höje å bedöms vara huvudrecipient för länsvatten från täkten. Det länsvatten
som pumpas västerut når emellertid inledningsvis Källingebäcken innan
utflöde i Höje å. Ett alternativ till haltkriterier har därför beräknats som utgår
ifrån Källingebäcken som primär recipient för vatten som leds västerut.
Det dikessystem som tar emot länsvatten som leds söderut finns inte
registrerat varken som ytvattenförekomst eller övrigt vatten i VISS och ligger
inom delavrinningsområde för Höje å. För det vatten som leds söderut
bedöms Höje å vara primär recipient.
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4.2

BERÄKNING PLATSSPECIFIKA KRITERIER

Beräkningarna görs med Naturvårdsverkets beräkningsverktyg för riktvärden
för förorenad mark (version 2.0.1) för vanligt förekommande föroreningar i
schaktmassor (metaller, PAH och oljekolväten). Beräkningar görs för 2
alternativ:
1. Höje å anses vara den primära skyddsvärda ytvattenrecipienten för
allt länsvatten från täkten.
2. Källingebäcken anses vara den primära skyddsvärda
ytvattenrecipienten för länsvatten som leds västerut. Bolaget avser i
normalfallet att leda ca 1/3 av länsvattnet västerut och 2/3 söderut.
Beräkningarna utgår från det generella scenariot för mindre känslig
markanvändning (MKM) och med vissa platsspecifika parametrar, se nedan.
-

Ett visst intag av vilda bär och växter antas ske, för både vuxna och
barn (5 kg/år).

-

Grundvattenbildningen justeras efter lokala förhållanden till 400
mm/år (Sweco, 2017).

-

Områdets längd och bredd anpassas till bullervallens utbredning
(exklusive den del där MRR ska gälla). Då modellen har vissa
begränsningar avseende områdets form sätts längden på området till
500 m och bredden till 74 m. Den totala ytan blir då den samma som
planeras.

-

I alternativ 2 ska hänsyn tas till att det bara är 1/3 av länsvattnet som
pumpas västerut mot Källingabäcken. Detta regleras i modellen
genom att minska områdets storlek så att flödet blir 1/3 av det
verkliga flödet genom bullervallen.

-

Skyddet för markmiljön sätt till KM-nivån (känslig markanvändning),
vilket innebär att ekologiska processer inte begränsas.

-

Grundvattnet anses inte behöva skyddas annat än indirekt som
spridningsmedium till ytvatten.

-

Flödet i ytvattenrecipienten anpassas till Höje å, 2,5 m 3/s för
alternativ 1 och för Källingebäcken, 0,22 m 3/s, för alternativ 2
(medelflöde under de senaste 10 åren) (SMHI vattenweb).

I bilaga 1 redovisas uttagsrapporter från beräkningsprogrammet där
haltkriterier redovisas tillsammans med samtliga gjorda förändringar och
tillhörande kommentarer.
För flertalet ämnen, i båda alternativen, blir miljöskydd styrande för kriteriet, i
form av skydd för markmiljö. För kadmium blir hälsoskydd styrande för
kriteriet med intag av växter som dominerande exponeringsväg. För arsenik
avser kriteriet bakgrundshalter.
Kvicksilver är det enda ämne där haltkriteriet skiljer sig mellan de båda
alternativen. För alternativ 1 är hälsoskydd styrande, medan skydd av
ytvatten är styrande i alternativ 2.
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5

SLUTLIGA HALTKRITERIER

I tabell 1 redovisas framräknade platsspecifika haltkriterier. För en jämförelse
redovisas även Naturvårdsverkets generella nivåer för känslig
markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM).

Tabell 1. Platsspecifika haltkriterier och Naturvårdsverkets generella nivåer för KM
och MKM (mg/kg TS).
Ämne

Platsspecifikt
haltkriterie

Platsspecifikt
haltkriterie

Alternativ 1

Alternativ 2

KM

MKM

Arsenik

10

10

10

25

Bly

200

200

50

400

Kadmium

2,5

2,5

0,8

12

Koppar

80

80

80

200

Krom tot

80

80

80

150

Nickel

70

70

40

120

Zink

250

250

250

500

Kvicksilver

1,0

0,8

0,25

2,5

PAH-L

3,0

3,0

3

15

PAH-M

10

10

3,5

20

PAH-H

2,5

2,5

1

10

Alifater >C5-C8

50

50

25

150

Alifater >C8-C10

100

100

25

120

Alifater >C10-C12

100

100

100

500

Alifater >C12-C16

100

100

100

500

Alifater >C16-C35

100

100

100

1000

Aromat >C8-C10

10

10

10

50

Aromat >C10-C16

3,0

3,0

3

15

Aromat >C16-C35

10

10

10

30

6
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Uttagsrapport

Generellt scenario:
Eget scenario:

MKM
Dalby bullervall Alternativ 1

Naturvårdsverket, version 2.0.1

Beskrivning

Bullervall ovan gv. Höje å recipient.

Beräknade riktvärden
Ämne
Arsenik
Bly
Kadmium
Koppar
Krom tot
Nickel
Zink
Kvicksilver
PAH-L
PAH-M
PAH-H
Alifat >C5-C8
Alifat >C8-C10
Alifat >C10-C12
Alifat >C12-C16
Alifat >C16-C35
Aromat >C8-C10
Aromat >C10-C16
Aromat >C16-C35

Avvikelser i scenarioparametrar
Intag av växter
Andel inomhusvistelse - inandn. damm
Konsumtion av växter - barn

Riktvärde
10
200
2,5
80
80
70
250
1,0
3,0
10
2,5
50
100
100
100
100
10
3,0
10

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

Styrande för riktvärde
Bakgrundshalt
Skydd av markmiljö
Intag av växter
Skydd av markmiljö
Skydd av markmiljö
Skydd av markmiljö
Skydd av markmiljö
Intag av växter
Skydd av markmiljö
Skydd av markmiljö
Skydd av markmiljö
Skydd av markmiljö
Skydd av markmiljö
Skydd av markmiljö
Skydd av markmiljö
Skydd av markmiljö
Skydd av markmiljö
Skydd av markmiljö
Skydd av markmiljö

Kommentarer till scenarioparametrar (frv)

Eget scenario
Generellt scenario
Dalby bullervall Alternativ 1
MKM
beaktas
beaktas ej
0
0,013

Haltkriterier_bullervall alt 1 Höje å - rev 190703

1
0

Kommentarer (obl = obligatorisk, frv = frivillig)

kg/dag

sida 1

Ett visst intag av vilda växter från platsen antas ske (5 kg/år)
(obl)
Ingen inomhusvistelse antas (obl)
Ett visst intag av vilda växter från platsen antas ske (5 kg/år)
(obl)
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Uttagsrapport

Generellt scenario:
Eget scenario:

MKM
Dalby bullervall Alternativ 1

Naturvårdsverket, version 2.0.1

Beskrivning

Bullervall ovan gv. Höje å recipient.

Konsumtion av växter - vuxna

0,013

0

kg/dag

1

0

-

74
500
400
2,5
KM-värde
utförs ej

50
50
100
0,03171
MKM-värde
utförs

Eget värde
-

Standardvärde
-

Andel växter från odling på plats
Längd på förorenat område
Bredd på förorenat område
Grundvattenbildning
Flöde i rinnande vattendrag
Skydd av markmiljö
Skydd av grundvatten

Avvikelser i modellparametrar
Inga avvikelser i modellparametrar.

m
m
mm/år
m³/s

Ett visst intag av vilda växter från platsen antas ske (5 kg/år)
(obl)
Ett visst intag av vilda växter från platsen antas ske (5 kg/år)
(obl)
Anpassas efter aktuellt område (obl)
Anpassas efter aktuellt område (obl)
Områdesspecifikt värde (obl)
Medelvattenföring i Höje å (obl)
Ett högre skyddsvärde antas för makrmiljö (obl)
Perkolerande regnvatten når ytvatten förhållandevis
omgående. Grundvatten skyddas endast indirekt som
spridningsmedium till ytvatten (obl)

Kommentarer till modellparametrar (frv)

Egendefinierade ämnen
Inga egendefinierade ämnen används.
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Uttagsrapport

Generellt scenario:
Eget scenario:

MKM
Dalby bullervall Alternativ 2

Naturvårdsverket, version 2.0.1

Beskrivning

Bullervall ovan gv. Källingabäcken som recipient

Beräknade riktvärden
Ämne
Arsenik
Bly
Kadmium
Koppar
Krom tot
Nickel
Zink
Kvicksilver
PAH-L
PAH-M
PAH-H
Alifat >C5-C8
Alifat >C8-C10
Alifat >C10-C12
Alifat >C12-C16
Alifat >C16-C35
Aromat >C8-C10
Aromat >C10-C16
Aromat >C16-C35

Avvikelser i scenarioparametrar
Intag av växter
Andel inomhusvistelse - inandn. damm
Konsumtion av växter - barn

Riktvärde
10
200
2,5
80
80
70
250
0,80
3,0
10
2,5
50
100
100
100
100
10
3,0
10

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

Styrande för riktvärde
Bakgrundshalt
Skydd av markmiljö
Intag av växter
Skydd av markmiljö
Skydd av markmiljö
Skydd av markmiljö
Skydd av markmiljö
Skydd av ytvatten
Skydd av markmiljö
Skydd av markmiljö
Skydd av markmiljö
Skydd av markmiljö
Skydd av markmiljö
Skydd av markmiljö
Skydd av markmiljö
Skydd av markmiljö
Skydd av markmiljö
Skydd av markmiljö
Skydd av markmiljö

Kommentarer till scenarioparametrar (frv)

Eget scenario
Generellt scenario
Dalby bullervall Alternativ 2
MKM
beaktas
beaktas ej
0
0,013

Haltkriterier_bullervall alt 2 Källingebäcken- rev 190703

1
0

Kommentarer (obl = obligatorisk, frv = frivillig)

kg/dag

sida 1

Ett visst intag av vilda växter från platsen antas ske (5 kg/år)
(obl)
Ingen inomhusvistelse antas (obl)
Ett visst intag av vilda växter från platsen antas ske (5 kg/år)
(obl)
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Uttagsrapport

Generellt scenario:
Eget scenario:

MKM
Dalby bullervall Alternativ 2

Naturvårdsverket, version 2.0.1

Beskrivning

Bullervall ovan gv. Källingabäcken som recipient

Konsumtion av växter - vuxna

0,013

0

kg/dag

Andel växter från odling på plats

1

0

-

Längd på förorenat område

25

50

m

Bredd på förorenat område

500

50

m

Grundvattenbildning
Flöde i rinnande vattendrag
Skydd av markmiljö
Skydd av grundvatten

400
0,22
KM-värde
utförs ej

100
0,03171
MKM-värde
utförs

Eget värde
-

Standardvärde
-

Avvikelser i modellparametrar
Inga avvikelser i modellparametrar.

mm/år
m³/s

Ett visst intag av vilda växter från platsen antas ske (5 kg/år)
(obl)
Ett visst intag av vilda växter från platsen antas ske (5 kg/år)
(obl)
Anpassas så att utflödet motsvarar 1/3 av det totala flödet
genom bullervallen. (obl)
Anpassas så att utflödet motsvarar 1/3 av det totala flödet
genom bullervallen. (obl)
Områdesspecifikt värde (obl)
Medelvattenföring i Källingabäcken (obl)
Ett högre skyddsvärde antas för makrmiljö (obl)
Perkolerande regnvatten når ytvatten förhållandevis
omgående. Grundvatten skyddas endast indirekt som
spridningsmedium till ytvatten (obl)

Kommentarer till modellparametrar (frv)

Egendefinierade ämnen
Inga egendefinierade ämnen används.
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Uppdrag
Naturcentrum AB har på uppdrag av WSP Sverige AB tagit fram denna rapport som ett
underlag för den fortsatta beslutsprocessen kring en utvidgning av Dalby bergtäkt. AB
Sydsten vill ta ett område norr om nuvarande täkt, i tidigare inventeringsmaterial kallat
A och ett område i öster, kallat C, i anspråk. A består av öppen före detta åkermark, nu
kultiverad betesmark, en yta med fäladsmark samt en samling grova ädellövträd och
hästkastanjer. Område C består av ung lövskog, främst triviallöv, och ett granbestånd.
Naturcentrums uppdrag består främst i att besvara följande frågor som ställts av
Länsstyrelsen i Skåne:
1. Inom området finns arten barbastell. Bolaget (AB Sydsten) har konstaterat att
barbastell har jaktområden inom de områden som ansökan berör. Hur kommer
verksamheten att påverka bevarandestatusen av denna art?
2. För vilja fladdermusarter bedöms det finnas risk för att arten ynglar eller
använder området som viloplats inom den planerade utökningen av
täktområdet?
3. Utgör den befintliga täkten ett jaktområde för fladdermössen och vilken
betydelse som födosöksområde har i så fall den befintliga täkten i förhållande
till inventeringsområde A och C?
Länsstyrelsen skriver också: Bolaget (AB Sydsten) har sökt artskyddsdispens för alla
arterna och behöver redogöra för varje enskild art






Hur den specifika arten påverkas av den planerade verksamheten
I vilken omfattning arten påverkas
Hur den planerade verksamheten påverkan upprätthållandet av en gynnsam
bevarandestatus
Vilka skyddsåtgärder som kan tas för att minska påverkan
Hur bolaget kan kompensera för förlusten av föryngringsplats/födosöksområde
för den specifika artens behov.

Denna rapport är Naturcentrums svar på ovanstående frågor.

Kunskapsgrund
Denna rapport är författad utifrån befintlig kunskap om fladdermössen och
fladdermusekologi i allmänhet och om fladdermusfaunan i landskapet sydost om Dalby
mer specifikt. Kunskapen om fladdermössen i området kommer framför allt från två
inventeringar. Dels gjordes en av det område som föreslås för utvidgningen av
täktområdet, samt en del av Natura 2000-området Knivsås, av Naturvårdskonsult Gerell
under 2018 (Gerell och Lundberg Gerell 2018) och dels en översiktligare inventering av
fälads- och skogsmarker sydost om Dalby som författaren till denna rapport utförde
2016 (Ahléns texter i Malmqvist m fl 2016).
Under genomförandet av detta projekt har vi haft kontakt med Naturvårdskonsult Gerell
så att frågor kring fältintryck och inventeringsresultat kunnat besvaras och redas ut.
Fladdermusarternas status på biogeografisk nivå har hämtats från den senaste (2019)
svenska rapporteringen till EU enligt artikel 17.
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För uppgifter om fladdermössens ekologi har ett antal standardverk använts: Dansk
pattedyratlas (Baagøe och Secher Jenssen 2007), Handbuch der Fledermäuse Europas
(Dietz m fl 2007), Europäische Fledermäuse (Skiba 2009), British Bats (Altringham 2003)
och diverse andra artiklar. Författaren har också en tämligen lång erfarenhet av egna
inventeringar och fältstudier under tiden ända tillbaka till ungdomen på 1980-talet.
Meritförteckning kan översändas på begäran.

Områdets fladdermusfauna
Inventeringarna ger en ganska god bild av vilka fladdermöss som förekommer både i det
område som kan påverkas vid en utvidgad bergtäkt och av vilka fladdermöss som finns i
det kringliggande landskapet. Båda inventeringarna visade på en mycket stor
artmångfald: Vid den översiktliga landskapsinventeringen hittades 12 arter och vid den
detaljerade invid bergtäkten ytterligare en. Detta är relativt många, även för att vara i
Skåne.
Art
vattenfladdermus
dammfladdermus
tajga-/mustaschfladdermus
fransfladdermus
mindre brunfladdermus
större brunfladdermus
gråskimlig fladdermus
nordfladdermus
sydfladdermus
trollpipistrell
dvärgpipistrell
barbastell
brunlångöra

Rödlistekategori
starkt hotad (EN)
sårbar (VU)
akut hotad (CR)

starkt hotad (EN)

sårbar (VU)

De arter som förekommer i störst mängd är de som också är vanligast i landet:
nordfladdermus, dvärgpipistrell, vattenfladdermus och, inte riktigt lika vanlig men
mycket vanlig i Skåne, större brunfladdermus. Betydligt mindre talrika, men ändå
spridda i landskapet är brunlångöra, sydfladdermus, barbastell, gråskimlig fladdermus
och tajga-/mustaschfladdermus (artpar som man oftast inte skiljer på i fält). Fåtaliga och
observerade på endast några ställen är trollpipistrell, fransfladdermus,
dammfladdermus och mindre brunfladdermus. Att en så stor andel av arterna
förekommer på många ställen i den översiktliga landskapsinventeringen tyder på att det
inte bara finns en värdekärna, utan att värdena för fladdermöss är spridda i landskapet
som helhet.
Sannolikt beror artmångfalden på flera faktorer. Det finns relativt stora arealer av de för
många arter mest värdefulla miljöerna ädellövskog, sumpskog och fäladsmarker.
Dessutom utgör en stor del av markerna mellan dessa mest värdefulla marker av
biotoper som även de är ganska gynnsamma för många arter: betad åkermark med gott
om trädrader och spridda träd, triviallövskog och parkartade miljöer närmast Dalby och
Torna Hällestad. Att biotoperna är ganska väl blandade i landskapet, med gott om bryn,
dungar och varierade växlingar mellan olika biotoper, gör att det finns många olika
platser som är insektrika vid olika delar av året och vid olika väderbetingelser. Denna typ
av landskap är ofta artrika.
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Figur 1. Landskapsanalysens habitatkarta. Brytningsområdet ligger centralt i bild och
markeras med en röd, tjock linje. Ytor som är omarkerade är åkermark.
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Landskapsanalys
För att med någon grund kunna bedöma hur stor inverkan ett ingrepp har för
fladdermöss är det viktigt att titta på det kringliggande landskapet. Vilka biotoper, eller
jakthabitat som är vanliga och vilka som är ovanliga och hur de är belägna i förhållande
till varandra kan till exempel vara viktiga faktorer att känna till när man ska försöka få en
indikation på om ett ingrepp eller en exploatering kan tänkas påverka
fladdermusfaunan.
De flesta fladdermöss flyger ledigt kilometervis under en och samma natt. Det är därför
rimligt att titta på ett område med en ganska vid radie kring den eventuella
exploateringen. Radien är som minst när honorna har små ungar och blir gradvis större
allteftersom sommaren går. Telemetristudier som gjordes på barbastell (I. Ahlén,
muntlig uppgift) visade på att de flesta rörelser skedde inom 2 kilometer från
yngelkolonierna. Som ett rimligt landskapsavsnitt att studera valdes en radie på ungefär
3 kilometer från östra delen av bergtäkten. Då täcks ett område som sträcker sig från
Skrylleskogen i norr till Björnstorps slott i söder och från Dalby samhälle i väster och en
bit in på Revingefältet i öster.
Det utvalda området karterades dels utifrån flygbild och utifrån fältkännedom, men
framför allt vid ett fältbesök i februari 2019. Landskapet delades in i ett antal olika
habitat utifrån deras funktion för fladdermöss. Bland annat skildes ädellövskog,
fäladsmark, betad övrig gräsmark, triviallövskog, barrskog med flera, ut. Karteringen är
översiktligt gjord och innehåller därmed en hel del förenklingar. Landskapets
huvudsakliga biotopsammansättning kan man dock se – på en nivå som är relevant för
fladdermöss – i figur 1.

Figur 2. Habitatkartan inzoomad på utvidgningarna, A på norra sidan om det lila fältet
som markerar bergtäkten och C rakt österut.
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Biotopsammansättning
Som synes består de sydvästra delarna av det karterade området till stor del av
åkermark. I norr finns Skrylleskogen med stora delar ädellöv och unga ädellövbestånd. I
nordost ligger en mosaik av åkermark och träddungar. I sydost, öster om Björnstorps by,
ligger en stor fäladsmark och grov ädellövskog och sumpskog. Centralt i området, norr
om bergtäkten, finns stora ytor betad före detta åkermark, naturbetesmarker (främst av
fäladstyp) och äldre bokskogsbestånd (det senare i Natura 2000-området Knivsås). De
generellt sett mest värdefulla fladdermusmarkerna är ädellöv- och betesmarkerna norr
om bergtäkten och upp mot Skrylle, samt motsvarande marker öster om Björnstorps by.
Figur 2 visar en inzoomning på utvidgningsområdena, där område A, norr om
bergtäkten, utgörs av fäladsmark och en samling grova lövträd, samt betad övrig
gräsmark (på tidigare åker). Område C, i öster, utgörs av huvudsakligen trivialllöv (även
om något litet bestånd av ungt ädellöv förekommer) och en barrskogsyta. I område A är
fäladsmarken och de grova lövträden generellt habitat som är värdefulla jaktmiljöer för
fladdermöss, den öppna gräsmarken sannolikt sämre. I område C är den dominerande
triviallövskogen i sig inte av en typ som brukar anses vara av särskilt intresse för
fladdermöss, men den är ändå vindskyddad och därmed en bättre jaktmiljö än det i
övrigt något vindutsatta åskrönet kring bergtäkten.
Utvidgningsområdena är en del av den högsta delen av åsen mellan Dalby och
Önneslöv/Björnstorp och triviallövskogen längs bergtäktens norra och östra sidor kan ha
en viss betydelse för att på ett någorlunda vindskyddat sätt knyta ihop nord- och
sydsidorna av ås-sträckningen. Tänker man bort vegetationen i utvidgningsområde C
kommer denna länk att försvagas något, men inte gå om intet, eftersom det fortfarande
finns en del träd längs vägen mellan Dalby samhälle och Knivsåsens gamla rastplats, ute
vid väg 11. Det kommer också att finnas ganska gott om träd, såväl triviallöv,
barrbestånd som ädellöv öster om C. Det är därmed sannolikt att kopplingen mellan
Dalby- och Önneslövs-/Björnstorpssidorna ska forsätta att fungera, även för de arter
som huvudsakligen håller sig i skogsmiljöer.

Figur 3. Habitatvärde för de arter som i huvudsak jagar i skog.
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Figur 3 visar bedömt habitatvärde för de arter som huvudsakligen jagar i skogsmark:
Myotis-arterna utom dammfladdermus (vatten-, tajga-/mustasch-, och frans-)
dvärgpipistrell, barbastell och brunlångöra. Som synes innebär utvidgningsområde C att
en viss yta av jakthabitat för dessa arter kommer att tas bort. Sett på landskapsskala
(som i figur 3) innebär detta att denna typ av miljö minskar märkbart i de centrala
delarna av det karterade området. Det bör dock noteras att minskningen inte berör de
skogstyper som fått den högsta värdeklassen i analysen. För skogsarterna kan det utifrån
analysen vara värt att tänka på att länken mellan jakthabitat på ås-sträckningen norr om
bergtäkten och fälads- och ädellövmarkerna öster om Björnstorps by behöver
bibehållas.

Figur 4. Habitatvärde för de arter som i huvudsak jagar i öppna marker.
Figur 4 visar bedömt habitatvärde för de arter som ofta jagar i öppna eller halvöppna
marker, såsom Nyctalus-arterna (brunfladdermössen), nord- och sydfladdermus och
gråskimlig fladdermus. Utvidgningsområde C tar habitat av ett visst värde i anspråk.
Utvidgningsområde A påverkar en liten yta habitat av högt värde för öppenmarksarterna
– fäladsområdet, som bidrar med ett varierat buskskikt och örtrikedom till
insektrikedomen i landskapet. För öppenmarksarterna innebär inte en utökad bergtäkt
någon risk för försämrat samband mellan Dalby fälader och de i Önneslöv/Björnstorp.

Den befintliga täkten som jaktmiljö
En bergtäkt, särskilt om den har syd- eller västvända branter, kan under gynnsamma
kvällar och nätter vara en god jaktmiljö för fladdermöss. De exponerade klipporna kan
värmas upp av kvällssolen och därmed utstråla värme, vilket drar till sig insekter. Under
vissa förhållanden kan också den översta sektionen av klippbranter vara varmare än
omgivningen eftersom kalluften håller sig på en lägre nivå och lämnar de översta
delarna varmare.
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Bergtäkten är dock mycket vindexponerad, och det behövs inte särskilt starka vindar för
att insekter snarare blåser bort än samlas vid branterna. Vindstilla kvällar kan därmed
täkten vara en god jaktmiljö för arter som gärna jagar i öppen terräng eller utmed
klippor, till exempel större och mindre brunfladdermus eller gråskimlig fladdermus, men
under många fler kvällar och nätter är sannolikt aktiviteten inte särskilt stor.
Skog och buskvegetation, som läar och betesmarker med en betydligt rikare
insektproduktion erbjuder mycket pålitligare jaktmöjligheter än en bergtäkt. Områdena
A och C är därmed säkerligen långt mycket oftare jaktmiljö för flera arter fladdermöss än
bergtäkten. Dock är det sannolikt att fladdermöss använder täktens branter för jakt
under vindsvaga förhållanden.

Påverkan, bevarandestatus och åtgärder
Nedan redogörs för respektive art: grad av påverkan, vilken typ av funktion som
påverkas, vilken typ av förekomst som påverkas, och vilka möjliga skydds- och
kompensationsåtgärder som kan genomföras.
Bedömningen av vilken typ av förekomst som är aktuell vilar ganska tungt på
inventeringsresultaten, men dessa sätts i relation till habitatets kvalitet.
Exakt vilken ekologisk funktion som utvidgningsområdena har för de olika arterna är
mycket svårt att avgöra. Det är ofta svårt, för att inte säga omöjligt att säga exakt var en
koloni håller till. Eftersom de hos många arter också flyttar runt, och alltså ligger på olika
ställen olika år och även flera ställen under en och samma säsong, är det dessutom
måttligt intressant att veta exakt vilket träd en koloni ligger i. Indikationer om i vilket
område en koloni kan tänkas förekomma kan fås av mängd inspelningar och
tidpunkterna när inspelningarna är gjorda.
Viloplatser för icke-koloniboende djur är ännu svårare att peka ut. Gerells pekar till
exempel på stenmurar, där de påträffat dagvisten för barbastell, men djur kan växla
mellan en mängd olika träd, byggnader och artificiella konstruktioner, till exempel broar.
När man tar bort ett begränsat område som används som jaktmiljö av många arter
innebär detta naturligtvis en negativ påverkan. För att kvantifiera hur betydelsefull en
sådan påverkan är får man titta på hur stora arealer av motsvarande habitat som
förekommer i omgivningarna och sätta förekomsten i relation till den påverkade
arealen.

Vattenfladdermus
Bevarandestatus: På biogeografisk nivå (kontinental region) bedöms artens status som
gynnsam (FV – favourable) enligt artikel 17-rapporteringen till EU. I Skåne är arten
tämligen vanlig och snarare ökande än minskande. Vid inventeringarna hittades den på
en hög andel av alla undersökta lokaler.
Förekomst: Hittades framför allt i område C, där Gerells gjorde bedömningen att ett
antal individer hade dagviste, men sannolikt inte koloni. Jagande individer i kanten av
område A också vid ett av besöken.
Påverkan: Framför allt minskad mängd jaktmiljö och eventuellt försvinner möjlighet till
dagviste. Vattenfladdermus är dock väl spridd i området och det finns stora arealer som
motsvarar artens habitatkrav. Därmed är risken för betydande påverkan på
populationen i området sydost om Dalby minimal. Upprätthållandet av gynnsam
bevarandestatus bedöms inte försvåras.
Skyddsåtgärder/kompensation: Se barbastell.
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Dammfladdermus
Bevarandestatus: På biogeografisk nivå (kontinetal region) bedöms artens status som
otillräcklig (U1 – inadequate), men med en postiv trend enligt artikel 17-rapporteringen
till EU. I Skåne, precis som i resten av Sydsverige finns spridda fynd och mycket få eller
inga kända, fasta förekomster. Rödlistad som starkt hotad (EN) 2015.
Förekomst: Hittades bara vid inventeringen av utvidgningsområdet. Då gjordes
sammanlagt tre inspelningar i två olika autoboxar, en vid det gamla stenbrottet vid
Natura 2000-området och två vid bullervallen mellan område A och C. Med så få
inspelningar rör det sig sannolikt om tillfälligt förbiflygande eller en enstaka jagande
inom ett större område.
Påverkan: Denna art rör sig ofta inom en mycket stor radie från sitt dagviste.
Sannolikheten att en förekomst som består av en eller ett fåtal individer ska påverkas av
en utvidgad bergtäkt är minimal. Dock innebär det faktum att även dammfladdermus
dyker upp ännu ett understrykande av område A:s värde som jaktmiljö för många arter.
Upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus bedöms inte försvåras.
Skyddsåtgärder/kompensation: Biotopåterskapande – fälad.

Tajga-/mustaschfladdermus
Bevarandestatus: På biogeografisk nivå (kontinental region) bedöms båda arternas
status som gynnsam (FV – favourable) enligt artikel 17-rapporteringen till EU. I Skåne är
de tämligen vanliga, men inte lika vanliga som vattenfladdermus. Tajgafladdermus är i
de flesta delar av landet vanligare än mustaschfladdermus.
Förekomst: Vid båda inventeringarna i måttliga antal på relativt många håll i
inventeringsområdena, både A och C vid 2018 års insats. Bedöms av Gerells inte yngla i
utvidgningsområdena.
Påverkan: Minskning av mängd jaktmiljö i både område A och C – dock finns det gott om
andra goda jaktmarker för arterna, så risken för betydande påverkan på populationen i
området är mycket liten. Upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus bedöms inte
försvåras.
Skyddsåtgärder/kompensation: Biotopåterskapande – fälad. Gynnas sannolikt också av
de åtgärder som föreslås för barbastell.

Fransfladdermus
Bevarandestatus: På biogeografisk nivå (kontinental region) bedöms artens status som
otillräcklig (U1 – inadequate), men med en postiv trend enligt artikel 17-rapporteringen
till EU. I Skåne finns den spridd på ganska många håll, men oftast relativt fåtaligt. Allt
fler observationer i Västsverige de senaste åren pekar mot en ökning där. Rödlistad som
sårbar (VU) 2015.
Förekomst: Vid inventeringarna noterad med ett fåtal inspelningar på några platser.
Detta pekar mot att några individer förekommer i landskapet.
Påverkan: Som för dammfladdermus: Sannolikheten att en förekomst som består av ett
fåtal individer ska påverkas av en utvidgad bergtäkt är minimal. Dock innebär det faktum
att även fransfladdermus dyker upp ett understrykande av område A:s och C:s värde
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som jaktmiljö för många arter. Upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus bedöms
inte försvåras.
Skyddsåtgärder/kompensation: Biotopåterskapande – fälad. Gynnas sannolikt också av
de åtgärder som föreslås för barbastell.

Mindre brunfladdermus
Bevarandestatus: På biogeografisk nivå (kontinental region) bedöms artens status som
dålig (U2 – bad) enligt artikel 17-rapporteringen till EU. Skälet är liten
populationsstorlek, vad gäller upp- eller nedgång görs för få observationer för att man
säkert ska kunna avgöra. I Skåne är arten ovanlig, men observeras årligen på ett antal
platser. Rödlistad som akut hotad (CR) 2015.
Förekomst: Rör sig ofta över stora avstånd i öppet landskap och påträffas utmed
trädrader i odlingslandskap eller alléer. En handfull inspelningar gjordes vid den
översiktliga inventeringen 2016 i Pinnamöllans naturreservat och en inspelning fångades
upp i en glänta längst i öster i område C:s utkant. Sannolikt finns ett fåtal individer som
drar runt i landskapet sydost om Dalby.
Påverkan: Som för dammfladdermus: Sannolikheten att en förekomst som består av ett
fåtal individer ska påverkas av en utvidgad bergtäkt är minimal. Dock innebär det faktum
att även mindre brunfladdermus dyker upp ett understrykande av område A:s och C:s
värde som jaktmiljö för många arter. Upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus
bedöms inte försvåras.
Skyddsåtgärder/kompensation: Biotopåterskapande – fälad. Gynnas sannolikt också av
de åtgärder som föreslås för barbastell.

Större brunfladdermus
Bevarandestatus: På biogeografisk nivå (kontinental region) bedöms artens status som
gynnsam (FV – favourable) enligt artikel 17-rapporteringen till EU. I Skåne är arten
tämligen vanlig och med en stabil förekomst.
Förekomst: Väl spridd i inventeringsområdena med uppenbar fast, om än inte våldsamt
individrik förekomst. Inga indikationer på kolonier eller dagvisten i område A eller C.
Påverkan: Framför allt utgör område A en lämplig jaktmark, men under blåsigare
förhållanden kan även område C användas, framför allt den östligaste delen. Den relativt
goda tillgången på liknande jakthabitat i landskapet gör dock att risken för betydande
påverkan på populationen är mycket liten. Upprätthållandet av gynnsam
bevarandestatus bedöms inte försvåras.
Skyddsåtgärder/kompensation: Primärt biotopåterskapande – fälad.

Gråskimlig fladdermus
Bevarandestatus: På biogeografisk nivå (kontinental region) bedöms artens status som
gynnsam (FV – favourable) enligt artikel 17-rapporteringen till EU. I Skåne är arten
tämligen spridd och snarare ökande än minskande. Dock är förekomsterna på de flesta
håll ganska glesa – individfattiga.
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Förekomst: Vid båda inventeringarna en handfull inspelningar i mestadels öppna lägen.
2018 vid i två autoboxar i område A. Jagar således i fäladsmiljön, och förekommer spritt i
landskapet.
Påverkan: Borttagande av område A innebär förlorad jaktmark. Den relativt goda
tillgången på liknande jakthabitat i landskapet gör dock att risken för betydande
påverkan på populationen är mycket liten. Upprätthållandet av gynnsam
bevarandestatus bedöms inte försvåras.
Skyddsåtgärder/kompensation: Bortfallet av jaktmark i fäladsmarken bör ändå
kompenseras, precis som för de andra arterna som förekommer i den öppna miljön.

Nordfladdermus
Bevarandestatus: På biogeografisk nivå (kontinental region) bedöms artens status som
gynnsam (FV – favourable) enligt artikel 17-rapporteringen till EU. I Skåne är arten
tämligen vanlig och med stabil population.
Förekomst: Vid inventeringarna jagande med ett måttligt antal individer på de flesta håll
i landskapet i stort. I utvidgningsområdet i samtliga boxar i område A och C. Inga
indikationer på kolonier.
Påverkan: Den relativt goda tillgången på liknande jakthabitat i landskapet gör att risken
för betydande påverkan på populationen är mycket liten. Upprätthållandet av gynnsam
bevarandestatus bedöms inte försvåras.
Skyddsåtgärder/kompensation: Inga, men gynnas av åtgärderna som kopplas till andra
arter.

Sydfladdermus
Bevarandestatus: På biogeografisk nivå (kontinental region) bedöms artens status som
otillräcklig (U1 – inadequate) men med en ökande trend enligt artikel 17-rapporteringen
till EU. I Skåne observeras arten allt oftare och är med stor sannolikhet stadd i ökning.
Rödlistad som starkt hotad (EN) 2015.
Förekomst: Vid båda inventeringarna observerad i låga numerär men på ganska många
ställen. Noterad i de öppna delarna i område A, men även i glänta och bryn i område C.
Påverkan: Som för dammfladdermus: Sannolikheten att en förekomst som består av ett
fåtal individer ska påverkas av en utvidgad bergtäkt är minimal. Dock innebär det faktum
att även sydfladdermus dyker upp ett understrykande av område A:s och C:s värde som
jaktmiljö för många arter. Upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus bedöms inte
försvåras.
Skyddsåtgärder/kompensation: Biotopåterskapande – fälad. Gynnas sannolikt också av
de åtgärder som föreslås för barbastell.

Trollpipistrell
Bevarandestatus: På biogeografisk nivå (kontinental region) bedöms artens status som
gynnsam (FV – fabourable) och med en stabil förekomst enligt artikel 17-rapporteringen
till EU. I Skåne är arten tämligen vanlig och har ökat de senaste decennierna.

13

Fladdermusunderlag Dalby bergtäkt – 2019-03-25

Naturcentrum AB

Förekomst: Mycket få observationer vid inventeringarna, bara i en autobox vardera,
båda i fäladsmark. Sannolikt enstaka kringstrykande individer.
Påverkan: Som för dammfladdermus. Mycket låg sannolikhet för risk för påverkan.
Understryker område A:s värde som jaktmark. Upprätthållandet av gynnsam
bevarandestatus bedöms inte försvåras.
Skyddsåtgärder/kompensation: Biotopåterskapande – fälad.

Dvärgpipistrell
Bevarandestatus: På biogeografisk nivå (kontinental region) bedöms artens status som
gynnsam (FV – favourable) enligt artikel 17-rapporteringen till EU. I Skåne är arten
mycket vanlig. Sannolikt den mest individrika arten i landet.
Förekomst: Rikligt i alla miljöer, dock mer i angränsande marker, till exempel i Natura
2000-området. Inga tecken på kolonier i område A eller C.
Påverkan: Låg risk för påverkan eftersom det finns gott om andra jaktmarker. En
marginell minskning av mängden jakthabitat kan inte ge mätbara effekter på
populationen ens på lokal nivå. Upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus bedöms
inte försvåras.
Skyddsåtgärder/kompensation: Inga, men gynnas av åtgärderna som kopplas till andra
arter.

Barbastell
Bevarandestatus: På biogeografisk nivå (kontinental region) bedöms artens status som
otillräcklig (U1 – inadequate) enligt artikel 17-rapporteringen till EU. I Skåne är arten
sedan ett antal år mycket ofta påträffad och snarare ökande än minskande.
Förekomst: Vid alla inventeringsbesök påträffad i både öppna och trädtäckta marker.
Mängden observationer och tidpunkten för dem vid inventeringen 2018 tyder på att en
koloni finns inom område C.
Påverkan: Även om landskapet i stort verkar vara relativt rikt på arten kan förlust av en
koloniplats leda till betydande påverkan på populationsstorleken. Det är dock inte känt
exakt var kolonin finns. De mest sannolika platserna är i ädellövhagen precis öster om
verksamhetsområdet (C) eller i någon av gårdarna i öster. Möjligen kan något av de
äldre träd som står här och var i ungskogen i område C också tjäna som tillfällig
koloniplats, till exempel i någon hålighet eller bakom lossnande barksjok. Utan åtgärder
är det risk att upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus försvåras.
Skyddsåtgärder/kompensation: Kompensation krävs sannolikt, med inriktning på
jaktmiljö och eventuellt trädveteranisering.

Brunlångöra
Bevarandestatus: På biogeografisk nivå (kontinental region) bedöms artens status som
gynnsam (FV – favourable) enligt artikel 17-rapporteringen till EU. I Skåne är arten
tämligen spridd men ofta ganska fåtalig på många håll.

14

Fladdermusunderlag Dalby bergtäkt – 2019-03-25

Naturcentrum AB

Förekomst: Vid båda inventeringarna påträffad på flera platser, men aldrig med många
inspelningar. 2018 endast med tre inspelningar i område A och inga i C.
Påverkan: Som för dammfladdermus. Mycket låg sannolikhet för risk för påverkan.
Understryker område A:s värde som jaktmark. Upprätthållandet av gynnsam
bevarandestatus bedöms inte försvåras.
Skyddsåtgärder/kompensation: Inga, men gynnas av åtgärderna som kopplas till andra
arter.

Kompensationsåtgärder
Behovsbedömning
Av de 13 observerade arterna bedömer fältinventerarna, Narturvårdskonsult Gerell, att
endast två, barbastell och möjligen vattenfladdermus använder utvidgningsområde C för
dagviste. Vattenfladdermus är en vanlig art, som sannolikt inte påverkas märkbart av en
utökad bergtäkt, medan barbastell kan göra det, särskilt i ljuset av att observationerna
tyder på att det finns en koloni någonstans i område C eller möjligen i området närmast
öster därom. Om åtgärder för att säkerställa barbastellens gynnsamma bevarandestatus
vidtas kommer sannolikt detta också att gynna även de andra arterna som mer eller
mindre regelbundet jagar i område C och därmed neutralisera den icke-betydande
påverkan som blir resultatet av utökning av bergtäkten in i område C. Med
nedanstående åtgärder bedöms upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus alltså
inte försvåras, varken för barbastell eller de andra, förekommande arterna.
I område A jagar en lång rad arter. Att man tar bort ett stycke fäladsmark är negativt för
dem, men i ljuset av hur stora arealer som finns i det omgivande landskapet är det inte
sannolikt att påverkan blir betydande för någon enskild art tagen för sig. Jag bedömer
det ändå som av vikt för fladdermusfaunan totalt sett i landskapet sydost om Dalby att
man inte minskar arealen av värdefull, insektproducerande betesmark. Utvidgningen i
område A innebär alltså inte betydande påverkan på bevarandestatusen för någon
enskild art, men ger en liten, icke-betydande påverkan på många arter. Summan av
denna påverkan på fladdermusfaunan gör att jag bedömer det rimligt att återskapa
fäladsmark, för att minska eller neutralisera.

Biotopåterskapande – fälad
Fäladsmark, i det här fallet betad mark med buskar och spridda träd tas bort vid
utvidgning in i område A. Motsvarande yta, eller helst multiplicerat med en faktor 1,5 till
2 bör nyskapas för att ersätta förlorad högkvalitativ jaktmark för fladdermöss. Den
nyskapade ytan borde helst ligga på en plats som är mindre vindexponerad än område A
och bör skötas på ett sådant sätt att ett fält-, busk- och trädskikt etableras med lagom
täckningsgrad, så att en rik, insektproducerande yta blir resultatet.
Ganska nära vägen står en samling ädellövträd och hästkastanjer. Dessa står sannolikt i
vägen för den tänkta bullervallen. Dessa träd kan vara värdefulla för fladdermöss och
bör därför sparas. Kanske kan man ordna bullerbegränsningen genom ett plank eller
någon alternativ bullervallsdragning.
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Åtgärder för barbastell
För barbastell bör man se till att det längs nord- och östsidan av bullervallen är en
ordentlig trädbård genom att man dels sparar så mycket träd utanför bullervallen som
möjligt och därutöver kompletterar genom plantering eller genom att man låter nya träd
komma upp.
Den hagmark som finns närmast öster om bullervallens slut i öster bör lämnas orörd och
inte avverkas.
10-15 träd utmed bullervallen veteraniseras, alltså skadas så att de bildar håligheter,
barksläpp och död ved tidigare än annars.
Åkern mellan bullervallen och de första gårdarna österut kan till en tredjedel till hälften
planteras med lövskog, gärna så att en öppen yta mellan nuvarande bryn och den
nyplanterade skogen lämnas och så att ytterligare gläntor och skyddade stråk bildas.
En stenmur byggs upp, gärna med materialet från stenmuren som idag löper genom
område C. Denna stenmur kan med fördel gå i anslutning till det nya lövskogsområdet
som beskrivs ovan. En stenmur uppe på bullervallen kan inte antas få samma effekt på
barbastell

Sammanfattande bedömning
Utan åtgärder riskerar barbastellens bevarandestatus i området, alltså på lokal nivå att
påverkas negativt på ett betydande sätt. Borttagandet av ett område med fäladsmark
riskerar sannolikt inte att påverka någon enskild art på ett betydande sätt, men
ingreppet är negativt för en relativt lång rad arter, varv flera ovanliga, och det bedöms
därmed rimligt att genomföra åtgärder för att förstärka förutsättningarna för
fladdermössen i en omfattning som motsvarar de värden som tas i anspråk.
Med åtgärderna som beskrivs ovan, väl genomförda, bedöms risken för betydande
negativ påverkan på fladdermusarternas arternas gynnsamma bevarandestatus vara låg.
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1. Bakgrund
AB Sydsten söker tillstånd för utökad brytning vid Dalby bergtäkt. Nedan presenteras förslag
på inriktning för nytt kontrollprogram avseende grundvattenförhållanden.

2. Kontrollåtgärder
Följande kontrollåtgärder föreslås ingå i kontrollprogram för grundvatten:
1. Mätning av grund- och ytvattennivåer
2. Uppföljning av nederbördsdata
3. Analys av grundvattenkvalitet
4. Mätning av bortledda vattenmängder
5. Analys av kvalitet på bortlett vatten
6. Uppföljning av omgivningspåverkande verksamheter, täktutvidgning, fördjupning, mm
7. Kontroll/utvärdering att villkor för tillstånd innehålls

3. Grund- och ytvattennivåer
3.1 Befintligt kontrollprogram

Befintligt kontrollprogram för grundvatten omfattar nivåmätning varannan månad i
sammantaget 8 kontrollpunkter, 7 i berg och 1 i ytvatten (Lovénsjön).
Kontrollpunkternas läge i plan redovisas på karta i Figur 1.
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Figur 1. Befintligt kontrollprogram, observationspunkter med grundvattennivåmätningar
3.2 Reviderat kontrollprogram

Reviderat kontrollprogram föreslås utgå från följande riktlinjer:
1) Mätning i jord- och bergmagasin
2) Om möjligt placeras mätpunkter i jord och berg i nära anslutning till varandra
3) Befintliga mätpunkter bibehålls i möjligaste mån
4) Geografisk spridning kring bergtäkten
5) Mätning på olika sidor om avtätande diabasgångar
6) Mätning inom och utanför beräknat influensområde
7) Mätning i anslutning till skyddade områden; Natura2000-område och naturreservat
8) Mätning i anslutning till övriga skyddsobjekt, exempelvis privata brunnar och dammar
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3.3 Möjliga/tänkbara kontrollpunkter

Nedan redovisas förslag på kontrollpunkter för utökad bergtäkt från vilket slutligt urval kan
göras. Kontrollpunkternas läge i plan redovisas Bilaga 9.1.
a) nordost om bergtäkten, mot Lovénsjön och Natura2000-område, på ömse sidor om
Diabasgångar: sammantaget 15 kontrollpunkter, 9 i berg, 5 i jord samt 1 i ytvatten
(Lovénsjön)
b) Sydost om bergtäkten, mot Högebjär och groddjurslekvatten: sammantaget 9
kontrollpunkter, 4 i berg och 5 i jord/ytvatten. Kontrollpunkt i jord/ytvatten avser
mätpunkt vid groddjurslekvatten, antingen i själva Dammen eller i nära anslutning
beroende på vad som är möjligt.
c) Sydväst om bergtäkten: 4 kontrollpunkter, 3 i berg och 1 i jord
d) nordväst om bergtäkten: 5 kontrollpunkter, 4 i berg och 1 i jord
3.4 Mätfrekvens

Mätning föreslås ske med självinsamlande tryckgivare (sk Divers) som registrerar nivån varje
heltimme. Avläsning av tryckgivare föreslås ske halvårsvis eller oftare vid behov. I samband
med avläsning av tryckgivare utförs även manuell mätning med lod.

4. Nederbörd
Nederbördsdata från närmaste SMHI-mätstation införskaffas och samredovisas med uppmätta
grundvattennivåobservationer.

5. Vattenkvalitet
Referensprov tas i kontrollpunkter samt i privata brunnar i urval inom och i nära anslutning till
beräknat influensområde.
Uppföljande provtagning och analys i utvalda brunnar, en gång per år.
Prov analyserar med avseende på fysikaliska och kemiska egenskaper.

6. Bortledda vattenmängder
Mätning med summerande vattenmätare, månatlig avläsning. Sammanställning och
redovisning 1 gång per år.

7. Kvalitet på bortlett vatten
Provtagning och analys utförs 4 ggr per år.
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8. Dokumentation av omgivningspåverkande verksamheter
Dokumentation av hur bergtäkten utvidgas och fördjupas efter hand föreslås utföras genom
årliga drönarflygningar. Resultat samredovisas med uppmätta värden på bortledda
vattenmängder, nederbörd och nivåförändring.
Dokumentation av tidpunkt och läge för sprängningar.

9. Kontroll och utvärdering att villkor för tillstånd innehålls
▪

Uppmätta, bortledda vattenmängder stäms av mot tillståndsgivna värden, utförs en gång
per år eller oftare vid behov.

▪

Utvärdering av nivåpåverkan till följd av verksamheter vid Dalby bergtäkt, utförs en gång
per år eller oftare vid behov, bl a genom:

▪

-

Beräkning/Bedömning av nivåpåverkan genom jämförelse mellan observerad
förändring av vattennivån i kontrollpunkt och förändring i referenspunkt* (naturlig
förändring).

-

Samredovisning av bortledda vattenmängder, uppmätta nivåer och nederbörd med
tidpunkt och läge för sprängningar

-

Samredovisning av bortledda vattenmängder uppmätta nivåer och nederbörd med
täktutvidgning- fördjupning.

Jämförelse av analysresultat från uppföljande vattenprovtagning mot föregående års
analysresultat och referensanalyser, en gång per år eller oftare vid behov

*Med referenspunkt avses mätpunkt som ligger tillräckligt långt ifrån bergtäkten för att säkert vara opåverkad av
denna men tillräckligt nära för att vara representativ för naturliga förhållanden vid bergtäkten.
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