
 

Ny handbok om bra natur i täkter  

 

Swerock satte förra året igång utvecklingsprojektet Ökad biologisk mångfald i täkter 

både under drift och efter avslutad verksamhet. Syftet var att skapa en handbok för 

svenska förhållanden som passar alla med olika erfarenheter. Nu är vår handbok klar!  

  

Swerock fick förra året finansiering till utvecklingsprojektet Ökad biologisk mångfald i täkter 

både under drift och efter avslutad verksamhet. Nu är vår handbok klar! Den slutgiltiga titeln 

är "Handbok, Inspiration till att skapa bra natur i täkter - Åtgärder under drift och i samband 

med efterbehandling".  

 

Syftet var att skapa en handbok för svenska förhållanden som passar alla som kommer i kontakt 

med bergmaterialindustrin i Sverige: exempelvis närboende, platschefer, biologer och 

myndigheter. I projektet ingick representanter från Swerock/Peab, Enetjärn Natur, Skanska, 

NCC, SLU (Sveriges lantbruksuniversitet), WSP, Heidelberg Cement och Länsstyrelsen 

Östergötland. 

 

Bergmaterialindustrins täkter innebär ingrepp i naturen, men det finns också höga naturvärden 

i täkterna. I bergtäkter finns klippbranter som erbjuder livsrum för många lavar och mossor och 

bra häckningsplatser för olika fåglar. Potentialen för hög biologisk mångfald är alltså stor och 

det är dags att vi börjar ta tillvara den.  

 

Många efterbehandlingsplaner fokuserar idag på att försöka återskapa det tidigare landskapet. 

Istället kan nya miljöer skapas genom att ta tillvara förutsättningar som skapats av 

verksamheten. Istället för att gödsla och plantera kan det ibland vara rätt att helt enkelt inte göra 

någonting! 

 

Dokument 

I Bilaga 1 bifogas handboken (lågupplöst). Inom kort ska även ett faktablad på en A4-sida vara 

färdigställd, liksom tryck av 100 fysiska exemplar av handboken. 

 

Spridning 

Spridning av handboken sker via SBMI:s websida där den ligger tillgängliga för alla, inte bara 

SBMI:s medlemmar (http://www.sverigesbergmaterialindustri.se/ -klicka sedan på Täktvillkor 

- domar – miljö). Den finns även tillgänglig för alla på Swerocks websida 

(http://www.swerock.se/ ). Enetjärn natur har också lagt upp handboken på sin hemsida 

(http://enetjarnnatur.se/static/sv/682/ ) med en länk till SBMI:s websida. Den sprids även via 

MyNewsDesk och LinkedIn, samt Peabs interna websida (Planket). Även UEPG1 har fått ett 

elektroniskt exemplar som de ska cirkulera till alla medlemsländer.  

 

Martin Lagerkvist på Enetjärn Natur presenterade slutresultaten av projektet vid SBMI:s 

branschdag i Jönköping 2015-10-08 och Anders Enetjärn på Enetjärn Natur vid SBMI:s 

branschdag i Umeå 2015-10-22. År 2014 presenterades projektet också av Enetjärn Natur vid 

höstens branschdagar i Jönköping 2014-10-09 respektive i Umeå 2014-10-23. Monica Almefelt 

informerade om projektet vid mötet med UEPG:s Environment Committé 2015-10-16. 

                                                 
1 ("Union Européenne des Producteurs de Granulats" (European Aggregates Association)) som består av 

medlemsorganisationer från 30 länder och hanterar den Europeiska bergmaterialindustrins gemensamma 

intressen gentemot främst EU och dess beslutsfattare. 

http://www.sverigesbergmaterialindustri.se/
http://www.swerock.se/
http://enetjarnnatur.se/static/sv/682/


Handboken har även skickats till alla medlemmar av SBMI:s Samhällsutskott, samt till SBMI:s 

styrelse. 

 

Finansiering 

Enetjärn Natur kommer att ha förbrukat 360 000 kr exkl. moms av budgeten (fältbesök, 

handbok, möten, illustrationer, faktablad, tryck av handbok). Resterande 80 000 kr exkl. moms 

har förbrukats av Swerock (projektledning, möten, platsbesök, information och spridning av 

resultat). Även en del av Enetjärn Naturs kostnader tas från förskottet. Övrigt deltagande i 

projektet har utgjorts av egeninsatser (deltagande i referensgruppsmöten, bidrag med täkter från 

fyra stora ballastproducenter, analys och synpunkter på materialet under resans gång). 

 


