
 

 

Synpunkter på samrådsunderlag gällande ansökan om tillstånd för bergtäkt 

m.m. på fastigheten Stora Sundby 4:3 i Strängnäs kommun 

 
Naturskyddsföreningen Strängnäs har tagit del av samrådsunderlaget och med fokus på natur- och 

miljöfrågor samt ett hållbart brukande av jordens resurser noterat följande. 

 

Områdets natur och biologi 

Vid besök på platsen för den tilltänkta utvidgade bergtäkten konstaterades att markskiktet består av 

blockrik morän bevuxen med ogallrad barrskog med förhållandevis stort inslag av tall. Åldern på 

skogsbeståndet bedöms vara högst 50 år, några riktigt gamla träd med grövre virkesdimensioner 

saknas helt. Området uppvisar en rikedom på vilt och genomkorsas av viltstigar. Spår av bl.a. älg, 

vildsvin och hare noterades på flera ställen. Örtvegetationen domineras av blåbärsris och annan 

sedvanlig barrskogsflora. Det sammanfattande intrycket är att områdets natur knappast uppvisar 

någon exceptionell särart utan är tämligen typisk för den mellansvenska barrskogen. I samband med 

att miljökonsekvensbeskrivning upprättas föreslår vi att en begränsad naturinventering genomförs 

för att undvika onödig begränsning av den biologiska mångfalden och utröna eventuell förekomst 

av skyddsvärda arter. 

 

Kulturmiljö och fritid 

Några spår av att området skulle användas för fritidsaktiviteter i större utsträckning kunde inte 

noteras. Inga motions- eller skidspår fanns, ej heller några stigar som brukades av människor kunde 

märkas vid vårt besök på platsen.  Några lätt synliga fornlämningar kunde inte heller konstateras. 

Även dessa förhållanden bör emellertid närmare analyseras vid upprättandet av 

miljökonsekvensbeskrivningen. 

 

Efterbehandlingsplan 

De långsiktiga effekterna av bergtäkten är av största intresse och om rätt åtgärder vidtas kan 

förmodligen den biologiska mångfalden till och med påverkas positivt. Vi ser därför med stort 

intresse fram mot efterbehandlingsplanen.  

 

Naturskyddsföreningens sammanfattande bedömning 

Vår granskning av samrådsunderlaget och det berörda markområdet ger inte anledning till att 

motsätta sig att en ansökan om utvidgad täkt framställs. Däremot anser vi att det är synnerligen 

angeläget att vi bereds tillfälle att, efter det att miljökonsekvensbeskrivningen framtagits, vi får 

tillfälle att granska denna och komma med eventuella synpunkter på ett mer genomarbetat 

faktaunderlag. 
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