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Telefonsamtal	  (0416-‐27217)	  med	  Carina	  Ekelund	  på	  Sjöbo	  kommun	  (Miljöinspektör:	  
miljötillsyn	  lantbruk,	  hälsoskydd	  viltvård,	  livsmedel,	  <carina.ekelund@sjobo.se>)	  den	  
19	  december	  2013.	  

Ärende:	  Vad	  kommer	  att	  ske	  med	  Skåne	  Grus	  AB:s	  sandtäkt	  norr	  om	  Sövde	  by?	  

Enligt	  Carina	  går	  täkttillståndet	  ut	  2014-‐12-‐31.	  

Eftersom	  allt	  material	  inte	  utvunnits	  ur	  täkten	  måste	  efterbehandlingsplanen	  skrivas	  
om.	  Detta	  ska	  ske	  under	  2014	  i	  god	  tid	  innan	  täkttillståndet	  går	  ut.	  	  

Omkring	  den	  1	  mars	  2014	  ska	  representanter	  för	  Skåne	  Grus	  AB,	  länsstyrelsen	  (inkl	  
lst:s	  insektsspecialister)	  och	  kommunen	  träffas	  vid	  täkten	  för	  att	  dra	  upp	  riktlinjerna	  för	  
den	  nya	  efterbehandlingsplanen.	  Carina	  skulle	  uppskatta	  om	  NFF	  också	  vill	  delta.	  Jag	  
intygade	  att	  vi	  är	  mycket	  intresserade	  och	  gärna	  kommer	  med	  på	  mötet.	  Hon	  uttryckte	  
att	  ”Naturvården	  måste	  vara	  med.”,	  så	  att	  hänsyn	  till	  insekter	  och	  fåglar	  kan	  inkluderas	  i	  
den	  nya	  efterbehandlingsplanen	  på	  ett	  helt	  annat	  sätt	  än	  som	  tidigare	  skett.	  På	  mötet	  
ska	  intressanta	  områden	  pekas	  ut	  som	  under	  sommaren	  kan	  inventeras.	  	  

Carina	  kommer	  att	  kalla	  NFF	  till	  mötet	  genom	  e-‐post	  till	  mig.	  

Vi	  diskuterade	  också	  möjligheten	  att	  avsätta	  medel	  för	  långsiktigt	  vidmakthållande	  
av	  ytor/slänter	  som	  är	  habitat	  för	  ”insekter”,	  växter	  och	  fåglar.	  Carina	  berättade	  att	  när	  
täktverksamheter	  startas	  måste	  entreprenören	  avsätta	  medel	  för	  efterbehandling	  för	  
det	  fall	  att	  företaget	  går	  i	  konkurs	  eller	  av	  annan	  anledning	  inte	  kan	  slutföra	  
efterbehandlingsarbetet.	  Denna	  ”pott”	  betalas	  tillbaka	  till	  entreprenören	  efter	  att	  
entreprenörens	  efterbehandling	  genoförts	  och	  godkänts.	  Carina	  föreslog	  att	  NFF	  ska	  
lobba	  hos	  länsstyrelsen	  och	  naturvårdsverket	  för	  att	  denna	  eller	  liknande	  pott	  ska	  
avsättas	  och	  användas	  för	  återkommande	  underhåll	  av	  de	  ”skyddade”	  biotoperna	  i	  sand-‐	  
och	  grustäkter.	  Detta	  bör	  ingå	  i	  naturvårdsverkets	  riktlinjer	  för	  utformningen	  av	  
efterbehandlingsplaner.	  

Carinas	  motparter	  på	  länsstyrelsens	  miljöprövningsenhet	  är	  Lilian	  Thurfjell	  och	  Mats	  
Kvist	  <Lilian.Thurfjell@lansstyrelsen.se>	  resp	  Mats.Kvist@lansstyrelsen.se	  ,	  	  
tfn	  010-‐2241675	  resp	  010-‐2241445.	  
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20150217	  Telefonsamtal	  med	  Carina	  Ekelund	  på	  Sjöbo	  kommun	  

Samråd	  om	  efterbehandlingsplan	  skedde	  under	  november	  2014.	  Skåne	  Grus	  AB	  hade	  
fått	  uppgift	  att	  kontakta	  mig.	  Detta	  skedde	  alltså	  inte	  och	  Naturskyddsföreningen	  i	  Färs	  
var	  inte	  representerad	  på	  samrådet.	  I	  samrådet	  deltog	  Carina	  Ekelundoch	  en	  
representant	  för	  Skåne	  Grus	  AB,	  samt	  togs	  hjälp	  av	  VSP	  Konsult	  samt	  Måns	  Bruun	  och	  
Mats	  Kvist	  från	  länsstyrelsen	  för	  att	  planen	  skulle	  ta	  hänsyn	  till	  sandtagets	  naturvärden,	  
ffa	  beträffande	  insekter	  och	  flora.	  Ingen	  av	  de	  två	  markägarna	  deltog.	  Efter	  att	  
efterbehandlingsplanen	  upprättats	  presenterades	  den	  för	  samtliga	  parter	  inklusive	  



markägarna.	  Alla	  godkände	  den.	  Planen	  föreskrev	  att	  skärningar	  i	  grusslänterna	  skulle	  
lämnas	  samt	  att	  stora	  områden	  skulle	  lämnas	  med	  sandblottor.	  

Under	  december	  genomförde	  dock	  en	  av	  markägarna	  efterbehandling	  av	  sitt	  område	  på	  
ett	  helt	  annat	  sätt	  än	  vad	  planen	  föreskrev.	  I	  strid	  med	  planen	  banades	  de	  flesta	  av	  
skärningarna	  ut	  och	  området	  täcktes	  till	  stor	  del	  med	  matjord.	  Avbaningsmassor	  blev	  
utlagda	  på	  områdets	  västra	  del.	  Markägaren	  kommer	  att	  plantera	  tall	  på	  hela	  sitt	  
område	  ända	  ner	  mot	  Sövde	  by.	  

När	  kommunen	  besökte	  området	  strax	  före	  jul	  upptäcktes	  skadorna	  och	  kommunen	  
avbröt	  arbetet	  omedelbart.	  

Hur	  kunde	  markägaren	  köra	  över	  planen,	  Skåne	  Grus	  AB,	  kommunen	  och	  länsstyrelsen?	  

Enligt	  både	  Carina	  Ekelund	  och	  Mats	  Kvist	  kan	  markägaren	  göra	  på	  detta	  sätt	  efter	  att	  
täkttillståndet	  löpt	  ut.	  I	  detta	  fall	  anses	  markägarens	  ”rätt”	  öka,	  eftersom	  endast	  ca	  10%	  
av	  det	  planerade	  grusuttaget	  gjorts.	  Om	  mer	  grus	  tagits	  ut	  skulle	  han	  varit	  skyldig	  att	  
följa	  efterbehandlingsplanen.	  

Det	  är	  uppenbart	  nödvändigt	  att	  hålla	  ögonen	  på	  såväl	  markägare	  som	  
bandtraktormaskinist	  vid	  efterbehandlingar.	  

Den	  östra	  delen	  av	  området	  ägs	  av	  Erik	  Stjernswärd	  på	  Sövdeborgs	  slott.	  Här	  kommer	  
ingen	  avplaning	  att	  ske.	  I	  stället	  kommer	  en	  spontan	  etablering	  av	  växter	  och	  andra	  
organismer	  att	  tillåtas.	  

Kommunen	  har	  nu	  släppt	  ärendet	  och	  slutrapporterat	  det.	  

Carina	  Ekelunds	  förslag	  till	  oss	  är	  att	  vi	  ska	  kontakta	  Erik	  Stjernswärd	  om	  hur	  den	  östra	  
delen	  av	  området	  ska	  utvecklas.	  Här	  finns	  en	  öppen	  yta	  och	  några	  få	  skärningar.	  
Materialet	  är	  fingrus,	  mellangrus	  och	  finsand.	  

Avslutningsvis	  konstaterade	  Carina	  Ekelund	  att	  den	  forna	  sandtäkten	  inte	  längre	  var	  
något	  fint	  naturområde.	  

/Lars	  L	  


