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Skrivelse angående ansökan om undersökningstillstånd för
Colonussänkan i Höganäs, Helsingborg, Ängelholms, m fl
kommuner, Skåne län.
Med anledning av ovan rubricerade undersökningstillstånd vill härmed LRF Skåne
framföra följande synpunkter.
Inledningsvis vill vi påtala att vi är emot alla planer på exploatering av naturgas i det
aktuella området.
Undersökningsområdet omfattar ett mycket stort område tvärs igenom det skånska
landskapet. I nordväst och sydost karaktäriseras landskapet av jordbruksbygd. Här
finns gott om fornlämningar och fornminnesområden som bekräftar såväl
odlargärning som tidiga kontakter med omvärlden. Landskapet är öppet och
vidsträckt vilket innebär att landskapsbilden är otroligt känslig för ingrepp och
förändringar. I området finns ett stort antal byar, hus och gårdar som skulle drabbas
hårt om undersökningar skulle komma till stånd. Inom det aktuella området finns
delar av landets bästa åkermark, klassad som 10 på en tiogradig skala. Åkermark är
en viktig naturresurs för produktion av såväl livsmedel som bioenergi som måste
säkerställas och bevaras.
I Mellanskåne består landskapet av en varierad mosaik av miljöer, öppna
åkermarker, små betesmarker, omfattande bokskogar och barrskogar. Området ligger
mellan skogen och slätten och naturvärdena är mycket höga. Även detta område är
känsligt för känsligt för ingrepp.
Inom området finns många delar som är belagda med olika former av skydd. Det
finns sjöar och ett stort antal vattendrag inom området.
Enligt 3 kap. 4§ miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för
bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Skogsmark som har
betydelse för skogsnäringen skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan
påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk. Det är såväl ett nationellt som regionalt
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miljömål att hushålla med naturresurser och då är jordbruks- och skogsmarken en
viktig del.
Ett undersökningstillstånd innebär en inmutning där den enskilde markägaren
förfoganderätt inskränks och möjligheten att utveckla lantbruksföretagen eller annan
verksamhet begränsas kraftigt. Vi anser att de mineraler och andra ämnen som finns
på fastigheten skall tillhöra fastigheten och därmed markägaren. Ett beviljat tillstånd
för undersökningsarbete skulle innebära ett genomgripande arbete i området, ett
prospekteringsarbete som är förenat med risker för skada på såväl allmänna som
enskilda intressen vilket vi starkt emotsätter oss.
Skulle en eventuell utvinning av gas bli aktuellt skulle det kunna innebära stora
skador i landskapet, på mark och vatten. I vår alunskiffer finns mycket svavel, uran
och dess radioaktiva sönderfallsprodukter, diverse tungmetaller mm. Skiffern är tät
där den ligger och släpper inte ifrån sig så mycket. Om man via borrhål, vätska och
högt tryck spräcker upp skiffern ger man alla dessa ämnen möjlighet att flytta sig.
Under skiffern ligger den vattenförande sandstenen, där våra viktigaste vattentäkter
finns, och det måste vara mycket svårt att hålla sandstenen utanför när man spräcker
upp alunskiffern. Det finns bl. a ett flertal vattenskyddsområden inom
undersökningsområdet.
När intresset nu ökar för utvinning av gas, är oron stor för de effekter
undersökningar och utvinning skulle kunna ge i detta landskap. Det skulle ske till ett
orimligt pris i form av skador på miljö och drabbade människor i en traditionsrik,
vacker och tätt bebodd kulturbygd. Naturgasen är en fossilgas som är ändlig, som
bidrar till ytterligare klimatförändringar och innebär inte någon långsiktigt hållbar
energilösning.
Enligt vår uppfattning är ansökan alltför översiktlig, den saknar information om
förutsättningar för och konsekvenser av en utvinning för att den skall kunna beviljas.
Det är dessutom viktigt att bergmästaren i sitt beslut slår fast att det inte finns
förutsättningar för undersökningar i det aktuella området.
Vi hemställer
att Bergmästaren avslår ansökan om undersökningstillstånd som kan leda till
utvinning av fossilgas.
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