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Neova AB har inlämnat en skrivelse där de bemöter inkomna synpunkter gällande 
deras ansökan 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. 

Kommentarer utifrån tidigare lämnade synpunkter
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 risk för att föroreningar och humuspartiklar kommer ut i recipienterna.

I bolagets komplettering till ansökan hänvisas till medelvärde för en utvärderad 
torvtäkt för frästorv från Torvforsk, Projektrapport nr 2. Författarna till rapporten 
poängterar att det krävs ytterligare utredningar från fler torvtäkter för att kunna 
skapa ett statistiskt underlag om man ska kunna utvärdera påverkan på vatten-
miljön. Trots att åtskilliga år gått sedan rapporten publicerades har Torvforsk ännu 
inte publicerat någon djupare undersökning som kan användas som statistiskt 
underlag. Det ska också sägas att ordförande i Torvforsk representerar företaget 
Neova. Det förväntade grumlingstillskottet är ett antagande som bygger på 
resultat från endast en undersökning av en torvtäkt.

Enligt bolaget kommer ”ovidkommande vatten” från omgivande skogsmark att 
avledas via avskärmande diken för att minska belastningen på sedimentations-
dammarna. I diket ska det byggas slamfickor. Normalt fungerar myrmarken som 
ett filter som renar det ”ovidkommande vattnet” innan det går ut i bäcken. Det är 
mycket tveksamt att slamfickornas funktion är tillfredsställande under högflöden 
vilket bland annat innebär att en ökad mängd minerogent material kommer att 
belasta bäcken. Ingen översilning av myrmark finns redovisad för att begränsa 
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belastningen från vare sig torvtäkten eller avskärande diken. Någon mätning av 
flödet har inte skett endast uppskattning.

Förväntade klimatförändringar kommer att innebära höjda temperaturer och högre 
nederbörd vilket ger ökad avrinning. Det förväntas också innebära en ökad 
frekvens av extrema väderförhållanden som värmeböljor och skyfall. Plötsliga 
skyfall kan leda till höga kortvariga flöden som innebär att vattnet grumlas upp 
och partiklarna inte hinner sedimentera på grund av flödeshastigheten.

Studier vid Umeå Universitet har visat att närsalter, pH, alkalinitet och 
bottenfauna i de flesta fall har högre medeltal i torvtäktspåverkade lokaler än 
referenslokaler under 250 möh. Däremot ligger täthet och reproduktion hos öring 
och stensimpa betydligt lägre i de torvtäktspåverkade lokalerna än i 
referenslokalerna. Detta beror på att öringens reproduktion störs om bottnarna 
belastas med finsediment. Torvtäktsdikningen ger en ökad belastning av 
minerogent och organiskt material i recipienten.

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. 

Detta är inte bemött i bolagets komplettering. Man hänvisar endast till tidigare 
skrivningar angående damning. I praktiken kommer torvtäkten att innebära buller 
och damning 24 timmar om dygnet under hela sommaren. 

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 isälvs-
material kan det skilja sig mycket. Vid Korkmyrlandet finns åsar med 
isälvssediment som kan innebära att antagandet gällande grundvattenströmning 
inte stämmer. Den bristfälliga undersökningen av grundvattenflödets riktning, 
storlek och hastighet kan vid en exploatering leda till risk för påverkan på hela 
byns grundvattentäkt.

Bolaget anger att ”Om dikningen av Beatamyran kan utföras utan att påverka 
Skalleråsens grundvattennivå bedöms torvtäkten inte medföra negativa effekter 
på vattentäkten i Vitvattnet”. De anger också att det inte kan uteslutas att det finns 
en rörlig grundvattendelare tvärs över Skalleråsen. Men vad som händer med 
vattentäkten framgår inte tydligt. Det är svårt att bedöma vilka effekter en åtgärd 
kan ha på grundvattnet. Att ersätta en förstörd vattentäkt för 70 hushåll, 
(motsvarar ca 350 personekvivalenter) är kostsamt och svårt, om det 
överhuvudtaget är möjligt i området.



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. 

Bolaget har inte tillfört något nytt gällande avsaknaden av fågelinventering. 
Undertecknad såg i varje fall en rovfågel den 7 mars 2012 som lyfte från ett träd 
vid myrkanten då jag åkte skidor på Beatamyra-Kurkmyra. 

Yttrande
Miljö- och byggnämnden anser att underlaget fortfarande är mycket bristfälligt 
och 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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