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Synpunkter på planerad bergtäkt på fastigheten Norrhall 3:1, Vallentuna 

kommun      

Vallentuna naturskyddsförening har tagit del av samrådsunderlag för planerna på anläggning av 

bergtäkt på ovan rubricerade fastighet och vi önskar lämna följande synpunkter på den planerade 

verksamheten. 

Verksamheten kommer att innebära uttag av 600 000 ton berg/år under 30 år. Totalt kommer man 

att göra ett uttag av minst 12 miljoner ton berg under brytningsperioden. Den planerade 

verksamheten komer att omfatta en yta på ca 60 ha varav brytområdet utgör ca 45 ha. 

Vallentuna naturskyddsförening tar bestämt avstånd från den planerade verksamheten. Det aktuella 

skogsområdet är en av de största sammanhängande skogarna i Vallentuna kommun som är relativt 

opåverkat av bebyggelse och andra former av exploatering. Skogen utgörs främst av 

hällmarkstallskog med hög ålder och som i mycket begränsad omfattning påverkats av skogsbruk.  

Den genomförda naturvärdesinventeringen bekräftar att området hyser höga naturvärden. Det har 

konstaterats förekomst av rödlistade arter (tjäder, kungsfågel, tallticka) samt signalarten 

dropptaggsvamp vilket indikerar höga naturvärden. Det bör påpekas att naturvärdesinventeringen 

utförts under endast två dagar i december och därför inte kan anses ge en rättvisande bild av 

områdets verkliga naturvärden. Ett grundläggande krav är att en mer detaljerad inventering bör 

utföras under vår (fågelliv) och sommar (växtarter och insekter) för att få ett tillfredsställande 

bedömningsunderlag. Det finns dessutom indikationer på att den störningskänsliga havsörnen 

eventuellt kan häcka i området. 

Vallentuna naturskyddsförening anser att det finns ett antal bestämmelser i miljöbalken som talar 

emot att tillstånd ges till bergtäkt i det aktuella området. När det gäller andra kapitlets allmänna 

hänsynsregler måste den s k lokaliseringsprincipen tillämpas (MB§2:6). Det åligger exploatören att 

visa att den valda platsen är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta 

intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. Vi har svårt att tro att det inte skulle vara 

möjligt att hitta andra platser för täktverksamhet som innebär mindre ingrepp i en känslig naturmiljö. 

Vidare vill vi åberopa tredje kapitlets allmänna hushållningsregler. MB§3:2 innebär att stora områden 

som tidigare ej berörts av exploateringsföretag ska så långt möjligt skyddas från miljöstörande 

verksamhet som kan påtagligt påverka områdenas karaktär. Det aktuella skogsområdet är en av de 

största relativt opåverkade skogarna i Vallentuna kommun. Även bestämmelserna i MB§3:3 om 

ekologiskt känsliga områden bör vara relevanta i detta sammanhang. Den typ av gammal 

hällmarkstallskog som dominerar området måste anses vara en  ekologiskt mycket känslig miljö. 



 

 

Områden som klassas som ekologiskt känsliga ska så långt möjligt undantas från åtgärder som kan 

skada naturmiljön.  

Åttonde kapitlet i miljöbalken med tillhörande Artskyddsförordning behandlar skydd för sällsynta och 

hotade växt- och djurarter. I det aktuella området har konstaterats förekomst av rödlistade arter, t ex 

tjäder. Tjädern är en extremt störningskänslig art som även skyddas av EU:s art-och habitatdirektiv. 

Det är osannolikt att eventuella kompensationsåtgärder skulle avhjälpa den skada som en störande 

täktverksamhet skull innebära. Havsörn misstänks häcka i området och även denna art omfattas av 

det skydd som EU:s art- och habitatdirektiv innebär. 

Sammanfattningsvis anser vi i Vallentuna naturskyddsförening att det vore mycket olämpligt att 

tillåta täktverksamhet i det aktuella området. Stora sammanhängande skogsområden med träd i hög 

ålder och som relativt lite påverkats av modernt skogsbruk är en sällsynt företeelse i dagens 

landskap. De fynd av rödlistade arter som gjorts under bara två dagars inventering som dessutom 

utförts vid en tidpunkt som är mindre lämplig för naturvärdesinventering indikerar områdets höga 

naturvärden. Utöver ovan anförda argument bör också andra aspekter såsom negativa hydrologiska 

effekter och bullerstörningar vägas in och  belysas genom fördjupade undersökningar. 
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