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Synpunkter på ansökan om tillstånd till fortsatt täktverksamhet på fastigheterna Håltet 
1:1 och Torskog 7:1, Lilla Edets kommun  

Ärendet 
Ansökan om tillstånd till grustäkt har inkommit från Swerock AB, Vänersborg rörande 
ansökan om tillstånd till grustäkt enligt miljöbalken 12kap. på rubricerade fastigheter. 
Fastighetsägare är Sveaskog, Stockholm.  

Täktplanen 
Det planerade grusuttaget omfattar runt 125.000 årston och bedöms som omfattande och 
klassat av Länsstyrelsen 2004-12-02 som betydande miljöpåverkan, vilket föranledde ett 
utökat samråd i täkten. Produktionsvolymen var fram till år 2003 ca 2000 ton per år.   

Tidigare samråd 
Krav på MKB med bl.a. analys av buller från transporter och verksamheten, 
alternativverksamhet, tex. bergkross, påverkan på riksintressen för naturvård och friluftsliv 
och påverkan på omkringliggande våtmarker.  

Täktverksamhetens belägenhet 
Den utökade täktverksamheten ligger strax norr om Stendammen (ekonomisk kartblad 7B:84) 
på ömse sidor om befintlig landsväg mellan Västergård och Sandbäcken.  

Synpunkter från Rädda Svartedalens Vildmark 
Inledning 
Föreningen representerar drygt tjugotalet natur- kultur- och friluftsföreningar för skydd av 
natur- och kulturvärden, friluftsliv och ekoturism i Svartedalen, främst reservatsområde men 
enligt stadgarna de gamla kronoparksområden i Svartedalen. Den planerade täktverksamheten 
ligger strax norr om Stendammen och våtmarkerna norr om Helgesjön/Stendammen. Rädda 
Svartedalen tycker att det hade varit motiverat att även föreningen hade blivit kallad till ett 
samrådsmöte.  

Natur- kultur- och friluftsvärden 
Den planerade täktverksamheten omfattar ett mycket stort område och innebär en omfattande 
exploatering av naturmark strax norr om Svartedalens naturreservat och tillika Natura 2000-
område. Den planerade grustäkten ligger inom riksintresse för friluftsliv. Omedelbart söder 
och sydväst om täktverksamheten ligger ett av de mest värdefulla sammanhängande 
våtmarkområdena i hela Svartedalen från såväl natur- som friluftssynpunkt med häckande 
trana, Svartedalens enda större orrspelsplats, storlomssjö, häckningslokal samt höstrevir för 
pärluggla, sparvuggla, nattskärra och spillkråka, samtliga utpekade Natura 2000-arter. 
Naturvärdena är allmänt rika med förekomst av fynd av klockgentiana norr om Stendammen 
och ett rikt fågelliv knutet till våtmarkerna och kringliggande skogsbestånd. Området är även 
mycket publikt med omfattande exkursionsverksamhet, naturstudier vad gäller t.ex. att lyssna 
på ugglor, trana, orre och storlom.   



Föreningens synpunkter och slutsatser  

¤ Rädda Svartedalen anser sig vara en legitim sakägare i ärendet genom områdets stora natur- 
och friluftsvärden och närheten till Natura 2000 och Svartedalens naturreservat med de 
aspekter som anförts ovan samt att reservatet och Natura 2000-området kräver en buffertzon 
för att undvika en negativ påverkan på kvaliteter inne i själva reservatet ( jämför 
diskussionerna kring Sandsjöbackareservatet betr. nybyggnation vid reservatsgränsen). Enligt 
habitatdirektivet 6.3-6.4 skall beaktas påverkansfaktorer som visserligen uppkommer utanför 
ett Natura 2000-område, men där en plan eller planerad verksamhet kan påverka kvaliteter 
eller värden inne i i Natura 2000-området. Sökanden har inte tillräckligt belyst denna 
problematik, påverkan på Natura 2000-värden, tex. via avrinning eller läckage till 
grundvattnet och ytvattendrag samt vidare till våtmarkerna och sjöarna söder om det 
planerade täktområdet. Berörda Natura 2000-arter och det samlade våtmarkskomplexets 
betydelse för dessa arter och rödlistade arter har inte analyserats och satts in i sitt 
sammanhang. Den enda aspekt som redovisats är att det kommer att ske en viss nivåhöjning 
av grundvattennivåerna.  

¤  Uttag av denna mängd naturgrus anser vi strida mot Länsstyrelsens policy och miljömål 
och bör ersättas av andra alternativ, företrädesvis uttag av helkrossad ballast vid pågående 
täktverksamheter i regionen. Det är uppenbart att det strider mot miljömålen och 
ändamålskravet i miljöbalken, dvs. står i strid med krav på långsiktigt god hushållning med 
naturresurserna och mot att ett området enligt miljöbalkens inledande bestämmelser skulle 
vara bäst lämpat för grusuttag.  

¤   Bullerstörningar i det välfrekventerade våtmarksområdet vid Stendammen torde bli 
ofrånkomliga. I beräkningsunderlaget redovisas en nivå på 50dBA (50dBA gäller dagtid från 
störningskälla till bostad) 900m från täkten, vilket inger oro med tanke på de stora 
upplevelsevärdena och mängden besökande i detta område, som söker tystnad och 
naturupplevelser (tex. orrspel). Strax sydväst om den planerade grustäkten återfinns 
Svartedalens enda större orrspelsplats. Orren utgör en av tiotalet utpekade skyddsvörda 
Natura 2000-arter i Svartedalen. Störning av spelande orrar och nattskärror och eventuellt 
andra fågelarter har inte belysts i rapporten. MKB:en bör kompletteras med dessa aspekter.   

¤  Transporterna berörs i mycket ringa grad och bör belysas vad gäller ev. trafik söderut, 
buller, oljespill m.m.  

¤   Vi vill även framföra att Natura 2000-området, till vilket räknas en skyddande buffertzon, 
är av riksintresse och Svartedalens naturreservat utgör ett av regionens mest välbesökta 
naturområden med stora kvaliteter vad gäller såväl friluftsliv, naturstudier och naturvärden  
(se bl.a. Länsstyrelsen i P-län. 1997. Svartedalen. Översiktlig inventering av naturvärden i 
kronoparken Torskog, lilla Edets kommun. Meddelande 1997:7 GF Konsult AB, 
Miljö&Natur. Lindqvist M. och Sjöstedt O.)   

¤  Vi vill avslutningsvis framhålla den rådande vildmarkskänslan, de stora upplevelsevärdena 
samt koncentrationen av naturvärden, Natura 2000-värden (enligt fågeldirektivet) just i denna 
del av Svartedalen. Dessa skäl framfördes även i samband med prövningen av en annan 
bullerstörande verksamhet vid Stendammen, helikoptertransporter till bebyggelse vid 
Stendammen, men planerna skrinlades eller avslogs av  bl.a. anförda skäl. 
Mot bakgrund av ovanstående vill föreningen att ansökan avslås. I enlighet med miljömålen 
bör alternativ sökas i regionen, tex. från befintliga bergkrossar.  



  
Kungälv den 17 oktober 2005  

               
Kåre Ström                                            Stig Johannesson 
Ordförande                                            Sekreterare 
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