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Neova AB ansöker om bearbetningskoncession för torvtäkter inom myrområdet 
Beatamyran, Kurkmyran och Sundmyran samt Holmmyran i Bjurholms kommun. 
Genom myrområdet rinner Armsjöbäcken som mynnar ut i Hörnån och konces-
sionsområdet ligger mycket nära bostäder.

Bedömning
Vattendrag med höga värden
De berörda vattendragen är utsedda som nationellt värdefulla med höga värden, 
både ekologiskt och ekonomiskt. Staten har satsat stora ekonomiska resurser i 
dessa vatten genom kalkning, vattenkemisk provtagning, elfiske, bottenfauna-
provtagning samt omfattande administration och dokumentation. Det är inte 
redovisat i ansökan och föga troligt att sedimentationsdammarna kommer att 
förhindra bräddning vid kraftigt ihållande regnperioder och vid högflöden, vilket 
innebär att risk att föroreningar och humuspartiklar kommer ut i recipienterna.

Lokalisering mycket nära bebyggelse
Vid framtagande av lämpliga områden för vindkraft tog kommunen fram kriterier 
för lokalisering av vindkraft. I dessa kriterier ingår bland annat minst en 
kilometers avstånd till bostäder för att undvika störningar. Detta har fullföljts till 
hundra procent vid planläggningen. Kommunen är mycket mån om att invånarna 
ska ha en god boendemiljö. Har man valt att bo i Bjurholm med tyst miljö och 
vacker natur anser man detta som särskilt värdefullt. Åtgärder som försämrar 
boendemiljön kan innebära en utarmning av landsbygden vilket får mycket stora 
konsekvenser för en liten kommun som Bjurholm. Eftersom bostäder ligger 
mycket nära koncessionsområdet är risken för störningar för människor i 
omgivningen av den omfattningen att det kan anses göra platsen olämplig för 
täktverksamhet. 

Osäker påverkan på byns grundvattentäkt
Antaganden har gjorts på att grundvattenströmningen följer markytans topografi 
men ingen närmare undersökning har genomförts. Att grundvattnet följer topo-
grafin är en grov uppskattning och stämmer inte alltid. Framförallt i isälvsmaterial 
kan det skilja sig mycket. Vid Korkmyrlandet finns åsar med isälvssediment som 
kan innebära att antagandet gällande grundvattenströmning inte stämmer. Den 
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bristfälliga undersökningen av grundvattenflödets riktning, storlek och hastighet 
kan vid en exploatering leda till risk för påverkan på hela byns grundvattentäkt.

Bristfällig fågelinventering
En ornitolog besökte myrområdena 26-27 september 2009 men vad som 
observerades finns inte angett. För att en fågelinventering ska visa något ska den 
göras under häckningstid och inte i slutet av september. Undertecknad har i varje 
fall sett skogshöns, svanar, änder, trana, storspov och rovfåglar vid 
Rockelänget/Kurkmyrlandet. Myrkomplexet Beatamyran, Kurkmyran och 
Sundmyran är, i dessa trakters mått mätt, ett stort myrområde med fina 
sumpskogar, i annat fall hade det heller inte varit intressant för torvbrytning.  Det 
rinner ett vattendrag genom myrområdet, bergsbranter finns vid Vitklippen i 
myrarnas närhet och fortfarande finns en del gammelskog kvar i myrarnas 
omgivning. Många kriterier är alltstå uppfyllda för att det finns stor möjlighet att 
finna skyddsvärda fågelarter och andra skyddsvärda djur. Eftersom ett av 
kriterierna för att bevilja tillstånd är att det inte finns en djur- eller växtart som är 
hotad, sällsynt eller i övrigt hänsynskrävande i hela landet eller inom den del av 
landet där täktverksamhet ska bedrivas, är det en förutsättning att det finns 
underlag för att kunna fatta ett beslut.  Om ingen inventering görs hittar man 
heller inte några skyddsvärda arter. 

Yttrande
Miljö- och byggnämnden anser att rubricerad verksamhet är olämplig från allmän 
synpunkt och avstyrker en bearbetningskoncession för torvtäkter vid Beatamyran 
m.fl. med hänvisning till 2 kap, 3, 4 §§ miljöbalken samt 7 § Lag (1985:620) om 
vissa torvfyndigheter.  
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