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Naturskyddsföreningen Eskilstuna lämnar här sina synpunkter på SWEROCK:s
ansökan till Mark- och Miljödomstolen om bergtäkt på Kafjärdsskogen 1:2.
Föreningen representerar ca 1400 medlemmar i Eskilstuna kommun. Vi har vid
tidigare samråd lämnat synpunkter på denna planerade nybrytning av berg i
Hugelstaskogen. Vi ser med stor oro på hur man här tänker sig öppna en 28 ha stor
täkt i den i stort sett opåverkade skogen och räknar med en brytningstid på ca 70
år. Man avser att ”öka” den biologiska mångfalden genom att fylla hålet med
vatten och skapa en sjö. Vi vet inte vad SWEROCK menar med biologisk
mångfald eller hållbara lösningar på våra samhälleliga problem. Man försöker
dock skriva ned förklaringar men lyckas inte med det.
En investering med så stor och omfattande påverkan på naturmiljön och omgivningarna i övrigt bör, enligt vår åsikt, underställas EU:s taxonomiska krav och mål
för hållbar utveckling.
Det aktuella området ligger direkt öster om Eskilstuna tätort, mellan den expansiva
logistikparken i Kjula och befolkningsexpansiva Odlaren. Skogen representerar ett
mycket stort och välbesökt område för cyklister, hundägare och en allmänhet, som
här kan uppleva mycket spännande. Mitt i denna underbara skog tänker man sig
bryta ned ett berg till att småningom bilda en sjö och kallar det framtidsvision, en
skog som idag har potential att med alla sina kvaliteter bidra till den biologiska
mångfald som idag så mycket efterfrågas av Eskilstunaborna att se fram mot.
Vi har mycket svårt att förstå det behov av bergmassa, som målas upp, då vi redan
har 5 stycken bergtäkter i kommunen, men regionen är stor så behoven ligger
kanske där. Att ta denna skog i besittning för ett uppmålat behov synes vara att ta i
för mycket till ett orimligt pris. Det oljud som en täkt orsakar och den trafik som
måste till kommer att förstöra möjligheten till naturupplevelser för många närboende och friluftsidkare. Det är extra angeläget idag under pandemins inflytande,
som snabbt har vuxit. År 2021 har av Naturvårdsverket utsetts till Friluftsår. Med
skogen inpå knuten behövs ingen bil, och andra friluftsområden i Eskilstuna är
idag fullt utnyttjade.
Detta områdes tillgänglighet för allmänheten är A och O och går vid en etablering
förlorad. Grogrunden för biologisk mångfald kommer med all säkerhet också att gå
förlorad, då aktiviteten tar mycket mark runt omkring i besittning, för att inte
nämna körvägarna till och från täkten.
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