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Naturskyddsföreningens synpunkter
Naturskyddsföreningen i Ängelholm vill inkomma med följande synpunkter på Skanska Industrial
Solutions ansökan om utökad bergtäkt med mera, på fastigheten Össjö 31:13, Ängelholms kommun.

Bergtäkten öppnade omkring 1995 och har ett tillstånd för täktverksamhet till och med 2025. En 
generations störning borde vara tillräcklig för att verksamheten ska upphöra vid den angivna tidpunkten. 
Össjö skog har unika naturvärden, vilket är omnämnt i Ängelholms naturvårdsprogram från 2010-06-28. 
Område nummer 56 i naturvårdsprogrammet, Össjö Skog. Naturvårdsprogrammet biläggs detta yttrande.

Hela området inklusive täkten har vetenskapligt intresse både geologiskt och biologiskt. För det
allmänna friluftslivet har detta fina skogsområde som helhet ett mycket stort värde.

Den ursprungliga ansökan innehöll inget om asfaltverksamhet och täkten sades vara ett komplement till 
Åstorpstäkten, inte en ersättning för denna. Tillstånd för asfalttillverkning har tillkommit senare. Vid 
tillståndsgivningen presenterade dåvarande ägaren en viljeinriktning i sin ”vision ”om ett naturanpassat 
skogsbruk med mycket lövskog och våtmarker. Täkten skulle efterlämna en badsjö och en hög bergvägg 
där berguv skulle kunna häcka (dokument finns i handlingarna för Össjö 31:13). Detta var ett avgörande 
inslag för kommunens medgivande, och i vart fall en förutsättning för att de närboende skulle acceptera 
bergtäkten. Markägaren hade tänkt sig detta kunde öka naturvärdet för kommande generationer och ge 
dem möjlighet att njuta av den härliga natur som Össjö skog innebär. Området är attraktivt för olika 
aktiviteter som vandring, cykelåkning, hundsport, svampplockning, orienteringsklubben Össjö Origo med 
mera. Eftersom Össjö skog med alla sina möjliga natur- och friluftsupplevleser är så lättillgängligt via 
kollektivtrafik (buss 510 mellan Ängelholm och Klippan) och lätt kan nås också av människor som inte har 
tillgång till bil, är området av särskilt intresse för hela Ängelholms och kringliggande kommuner.

Vi hyser oro för framtida påverkan på grundvatten och ytvatten. Med fortsatt täktverksamhet, uppkommer 
behovet att spränga sig djupt ner i berget. Grundvattnet i täkten måste då avledas från ett ansenligt djup. 
Detta förfarande skapar en grundvattensänkning i omgivningen och i sin tur en påverkan på ytvatten. För 
den intilliggande Hallsjön innebär en utökning av täkten och utökat djup en allt större fara. De upprepade 
sprängningarna kan orsaka att gränsen för bergets hållfasthet nås. Då kan en plötslig tömning av Hallsjön 
inträffa. 

Naturskyddsföreningen har också farhågor för att en sänkt grundvattennivå kan få negativa konsekvenser 
för omgivande skogsmarker. Redan för ett år sedan var vattennivån i Hallsjön mycket under det normala. 
Bland annat har en stor mängd dammusslor påträffats döda utmed hela sjön. Årets torka har förvärrat 
situationen. Företaget har i sommar lett vatten direkt till Hallsjön för att förhindra tömning av
sjön. Frågan är vilka konsekvenser denna påfyllning av bergtäktsvatten kan få för vattnet i Hallsjön.

Etableringen av asfaltverk innebär att området förvandlas till ett industriområde som passar synnerligen 
illa in i denna naturmiljö. I kommunens översiktsplan klassas området som bergtäkt och 
verksamhetsområde, inte som industriområde. Förutom de ökade störningar av trafik och buller som 
lokalbefolkningen drabbas hårt av anser vi det svårförenligt med kommunens ambitioner att framstå som 
en socialt, ekonomisk och ekologiskt hållbar kommun att mitt i ett av sin mer värdefulla naturområden 
etablera ett helt nytt industriområde.

Alternativ lokalisering: Nordvästra Skåne har en urbergsgrund som på många ställen ligger blottad eller 
mycket nära marknivån. Det finns här ett mycket stort alternativ till denna verksamhet i Össjö. Då kan 
mindre känslig natur väljas och i ett område med lägre befolkningstäthet.



Naturskyddsföreningen i Ängelholm motsätter sig en utökning av bergtäkten och anser täkten ska avslutas 
vid det utsatta slutdatumet 2025-12-31.
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