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Abstract 

Data Basis for Restoration Plan for Gråsjöns Shale-Quarry in Jämtland County 
Katarina Eriksson-Lindberg 

Quarries result in great environmental interference. When quarrying is completed the 
area must undergo restoration. There are different ways to design the restoration 
plan and what must be taken into account. The shale quarry in Gråsjön, Jämtland 
County hasn’t been restored. Due to cultural heritage in the quarry, the possible 
geological value and the fact that the shale-quarry is located in an alpine 
environment makes it difficult to determine the course of action. The aim of this paper 
is to determine what best way is to restore the shale-quarry due to geological values, 
nature values, cultural heritage, esthetical values and risk and safety. This was done 
by qualitative semi-structured interviews and a literature study of reports on 
restoration of quarries. Upon restoration, it can be valuable to preserve interesting 
strata in the quarry for research and educational purposes. The biodiversity should 
be favored and slopes, heaps of stone blocks and pools of water can create 
favorable environments. Older parts of the quarry that represent a cultural heritage 
should be preserved and precautions should be taken to prevent people from getting 
injured in the quarry. This could be done by line out the steep walls in the quarry or 
blast out a protective step in the stone wall that prevent people from falling down. A 
restoration plan that is taking into account all the aspects is not possible because a 
species inventory must be initiated. When the inventory is complete the course of 
action can be decided and how the other aspects can be part of the restoration plan. 

Keywords: Restoration, quarry, shale quarry, Jämtland, cultural heritage, 
nature value 
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Sammanfattning 
 
Underlag för efterbehandlingsplan av Gråsjöns skiffertäkt i Jämtland 
Katarina Eriksson-Lindberg 
 
Täktverksamheter innebär stora ingrepp i miljön. När verksamheten avslutas ska 
täktområdet efterbehandlas och det finns flera sätt en efterbehandling kan utformas 
på och vad som måste tas hänsyn till. Gråsjöns skiffertäkt i Jämtland har inte 
efterbehandlats. Då den är en del av en kulturhistorisk miljö, att området kan vara 
geologiskt intressant samt att täkten är belägen i fjällmiljö gör det svårt att avgöra hur 
efterbehandlingen ska ske. Syftet med studien är därför att ta reda på hur 
skiffertäkten på bäst lämpade sätt ska efterbehandlas med avseende på aspekterna 
geologiska värden, naturvärden, kulturmiljövärden, estetiska värden samt risk och 
säkerhet. Detta har gjorts genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer samt 
litteraturgranskning av rapporter om efterbehandling av täkter. Vid efterbehandling 
kan det vara värdefullt att bevara eventuella intressanta lagerföljder i täkten för 
forsknings- och utbildningssyften. Den biologiska mångfalden bör gynnas och 
bergsbranter, blockstensupplag och vattensamlingar kan skapa gynnsamma miljöer. 
Äldre brottstensytor från historisk brytning ska bevaras och säkerhetsåtgärder bör 
vidtas så att inte människor som rör sig i området skadar sig i täkten: Detta kan göras 
genom snedsprängning och släntning eller att en skyddshylla sprängs in i 
bergväggen. En färdig efterbehandlingsplan som är anpassad och tar hänsyn till alla 
aspekter går inte att ta fram i dagsläget då det måste göras en inventering av arterna 
i och runt täkten. Först när det underlaget finns går det att avgöra hur täkten ska 
efterbehandlas och hur de andra aspekterna kan vävas in i efterbehandlingen.  
 
Nyckelord: Efterbehandling, täkt, skiffertäkt, Jämtland, kulturmiljö, naturvärde 
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1. Inledning 
Detta examensarbete är utfört hos Länsstyrelsen Jämtlands län, miljöskyddsenheten, 
för att ta fram ett underlag för efterbehandlingen av skiffertäkten i Gråsjön. 

I västra Jämtland, Åre kommun, ligger Gråsjöns skiffertäkt där det sedan 1800-
talet brutits skiffer som bland annat använts till de skifferladugårdar som återfinns i 
närheten av täkten. Dessa uppfördes under mitten av 1800-talet, men den första 
bosättningen som hittats i Gråsjön härrör ända från år 1688. De sista byborna 
flyttade därifrån på 1950-talet. Gråsjön by med ruiner efter skifferladugårdarna, 
grunder efter byggnader och äldre odlingsmark är en kulturhistorisk miljö av stort 
värde enligt Jämtlands läns museum (1978).  

Sedan 1960-talet har det gjorts försök att bryta skiffer från skiffertäkten i större 
skala och det pågick fram till 1974 (Loock, 2010). Efter det har ytterligare försök 
gjorts för att bryta skiffer men nu har brytningen upphört och efterbehandling av 
täkten behöver utföras. Det är tillståndshavaren för täkten som är ansvarig för att 
området efterbehandlas. Då täkten är en del av en kulturhistorisk miljö, att området 
kan vara geologiskt intressant samt att täkten är belägen i fjällmiljö gör det svårt att 
avgöra hur efterbehandlingen ska ske. 

Syftet med studien är att ta reda på hur Gråsjöns skiffertäkt på bäst lämpade sätt 
ska efterbehandlas med avseende på aspekterna geologiska värden, naturvärden, 
kulturmiljövärden, estetiska värden samt risk och säkerhet. 

2. Metod 
Metoden som använts är kvalitativa semistrukturerade intervjuer samt 
litteraturgranskning av rapporter om efterbehandling av täkter.  

Litteraturgranskningen bestod av genomgång av rapporter från Länsstyrelsen och 
Naturvårdsverket samt ytterligare rapporter och artiklar över hur efterbehandling av 
täkter bör utföras. Insamling av litteraturdata för resultatredovisningen har skett 
genom litteratursök via Länsstyrelsernas och naturvårdsverkets hemsidor, 
genomgång av deras referenslistor samt litteratursök via Google Scholar. 

För intervjuerna tillfrågades anställda på Länsstyrelsen Jämtlands län inom 
ämnesområdena naturvård, kulturhistoria och geologi. Kvalitativa semistrukturerade 
intervjuer innebär att frågorna som ställts har varit öppna frågor utan specifika 
svarsalternativ vilket gett intervjupersonen möjlighet att ge komplexa innehållsrika 
svar (Trost, 2010). Övergripande intervjufrågor har förberetts och intervjun har 
utformats så att de förberedda frågorna ställts utan turordning och följdfrågor 
formulerats beroende på tidigare svar.  

Intervjupersonerna har valts utifrån deras expertkunskap inom sina 
ämnesområden samt att de varit involverade i Gråsjöns skiffertäkt eller liknande 
täkter eller att de har kunskap om efterbehandling av täkter. Intervjupersonerna har 
innan intervjun fått ett brev med information om hur intervjun kommer gå till, vilket 
ämne frågorna kommer beröra, att det insamlade materialet endast kommer 
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administreras av uppsatsens författare samt att återkoppling kommer ske mellan 
intervjuaren och intervjupersonerna för att korrigera eventuella faktafel.  

Intervjuerna har dokumenterats med hjälp av en diktafon av modell Olympus 
Digital Voice Recorder VN-7800 och därefter transkriberats. Transkriberingen som 
använts är talspråkstranskribering och innebär att allt det som sagts i intervjun skrivs 
ut i text förutom upprepningar av enstaka ord och hummanden (Olsson Jers, 2012). 
Följande transkriberingsnyckel har använts för intervjuerna. 
 
K Katarina Eriksson-Lindberg, intervjuare 
… Paus eller tveksamhet 
[skrattar] Metakommentar, beskriver vad någon gör 
M Martin Jakobsson, intervjuperson 
BC Bodil Carlsson, intervjuperson 
O Olle Hörfors, intervjuperson 
BO Björn Olofsson, intervjuperson 
 

Efter att intervjuerna transkriberats har innehållet analyserats och tolkats genom 
färgkodning av meningar och stycken inom olika teman för att sedan sammanställas 
och presenteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Termer 

 

Avbaningsmassor 
Är det överliggande lager av material som måste avlägsnas för att nå det brytvärda 
materialet under.  

 
Reststen 
Sten som blir restprodukt från stenbrytningen på grund av sprickor, fel storlek, färg 
eller utseende. 

 
Pionjärart 
En art som är först med att etablera sig i ett område där andra arter inte klarar sig. 
De har anpassat sig till miljöer med många störningar. De är konkurrenssvaga och 
klarar sig därför dåligt i miljöer med många andra arter. 

 
Succession 
En process där sammansättningen av arter i ett ekosystem förändras över tid. 
 
Biotop 
Ett område med likartad ekologisk struktur. Ett biotopområde styrs både av biotiska 
faktorer som tillgång på föda, konkurrens och predation samt abiotiska faktorer som 
klimat, pH och näringsämnen i marken.  
 
Natura 2000  
Ett närverk av skyddade områden inom EU vars syfte är att bevara ett urval av 
särskilt skyddsvärda naturtyper. 

 
Ekosystemtjänst 
Ekosystemens direkta eller indirekta bidrag till människors välbefinnande som rening 
av vatten och luft, skogsbruksproduktion och rekreation. 
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3. Bakgrund 

3.1 Geologin i Jämtland 
Den svenska fjällkedjan och följaktligen även stora delar av den jämtländska 
berggrunden bildades i och med den kaledoniska orogenesen som skedde för cirka 
510-400 miljoner år sedan. Den kaledoniska bergskedjan i Skandinavien hänger 
samman med de kaledoniska bergsområdena i norra delen av Storbritannien, 
Grönland och de östra bergsområdena i Nordamerika (NRM, 2015).  

Under ordovicium för cirka 500-450 miljoner år sedan började den 
nordamerikanska plattan Laurentia subducera ner under den nordeuropeiska plattan 
Baltica. Det dåvarande Iapetusoceanen mellan dessa kontinenter började då krympa 
för att slutligen helt försvinna. När kontinentalplattorna tillslut kolliderade mellan silur 
och devon för cirka 400 miljoner år sedan pressades Balticas randzon ner under 
Laurentia vilket skapade överskjutningar. Dessa överskjutningar gjorde att 
avlagringar från både Iapetusoceanen och kontinenterna sköts upp på Balticaplattan. 
Det har gjort att kaledonidernas struktur framförallt utgörs av skollor och 
överskjutningar (Lundqvist, 1994)(Figur 1).  

Skollor är stora berggrundssjok av avlagringar som förflyttas längst platta, jämna 
förkastningsplan (NE, 2016b). Skollorna som pressats upp över Baltica kan delas in i 
översta, övre, mellersta och undre skollberggrunden. De övre skollorna är de som 
transporterats längst, upp mot flera hundra kilometer (Lundqvist, 1994).  

Översta skollberggrunden återfinns bara i en liten del av de svenska fjällen på 
gränsen mot Norge i Västerbottens län. Däremot har den stor utbredning i de norra 
delarna av Norge. Översta skollberggrunden utgörs framförallt av rester från en 
urbergskontinent, troligtvis Laurentia. Den innehåller gnejser och ovanpå det 
sandavlagringar, leror och kalkstenar som har metamorfoserats till glimmerskiffer och 
marmor.  

Den övre skollberggrunden består av ett vidsträckt skollkomplex som kallas Köli. 
Kölikomplexet ligger ovanpå Sevekomplexet. Köli består framförallt av 
metamorfoserade ordoviciska och siluriska vulkaniter och sediment som kvartsiter, 
fylliter, glimmerskiffer och sura vulkaniter. I vulkaniterna kan det förekomma koppar, 
zink och blymineraliseringar.  

Den mellersta skollberggrunden består av Seve, Särvskollan, Offerdalsskollan och 
Hotagenskollan och utgör flera av de höga fjällmassiven, bland annat Sylarna och 
Åreskutan i Jämtland (Lindström et al, 2011; NRM, 2015). Sevekomplexet består till 
största delen av gnejser då den är starkt rekristalliserad till följd av en hög 
metamorfosgrad. Den genomsätts även av basaltiska magmabergarter som delvis är 
bevarade som diabasgångar. Dessa har framförallt pressats ut till skiffer och 
metamorfoserats till amfiboliter. Direkt under sevekomplexet i Jämtland, breder 
Särvskollan ut sig och definieras av sandsten och diabas. Under Särvskollan ligger 
Offerdalsskollan som är den lägsta delskollan av den stora överskjutning som 
pressats från väst till öst över den baltiska plattan. 

Differentialrörelserna mellan offerdalsskollan som befunnits sig längst ner i 
överskjutningstäcket och underliggande berggrund har varit särskilt starka vilket lett 
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till att metamorfa bergarter bildats. Skollan utgörs främst av prekambriska kristallina 
bergarter och då speciellt sedimentbergarter som offerdalsskiffer (Karis & Strömberg, 
1998)(Lindström et al, 2011). Området runt Gråsjön utgörs framförallt av 
sevekomplexet men på några ställen tränger även Offerdalsskollan upp.   

Längst fjällkedjans östra gräns i sydligaste Lappland, Jämtland, Härjedalen och 
norra Dalarna finns stora områden med undre skollberggrund. I Jämtland finns den 
undre skollberggrunden kring storsjöområdet samt området mellan Storsjön och 
Olden. Detta område saknar både den mellersta och den övre skollberggrunden. Den 
undre skollberggrunden består mest av kraftigt veckade sedimentbergarter från tidigt 
paleozoikum fram till silur. Dessa sedimentbergarter kring storsjön kan vara rikt 
fossilförande och består av kambrosiluriska sandstenar, lerstenar och kalkstenar 
(Lindström et al, 2011). 

 
Figur 1. Berggrundskarta över skollberggrunden i Jämtland. Illustration av Annika Eriksson-
Lindberg (2016).  
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3.2 Skiffer 
Skiffer är en skiktad sedimentär bergart som består av finkorniga silt- och lerpartiklar. 
För att skiffer ska kunna bildas krävs lugna vattenmiljöer där ler, silt och andra 
mindre partiklar kan sedimentera. Detta sker till exempel i sjöar eller flodbäddar, i 
grunda havsbassänger eller djuphavsbottnar för att sedan, med ökat tryck 
kompakteras och bilda skiffer (Britannica Academic, 2016). I och med plattornas 
tektoniska rörelser, orogenes och så småningom erosion kommer skiffern fram till 
ytan.  

Skifferns mineralsammansättning varierar men vanligtvis innehåller den cirka 60 % 
lermineral och sedan varierande mängd av kvarts och kristobalit (cirka 30 %), 
fältspat, karbonatmineraler som kalcit och dolomit. Järnoxider och organiskt material 
utgör endast 0,5 – 1 % vardera. Beroende på var skiffern bildas varierar också vissa 
mineral hos skiffern som är typiska för platsen (Britannica Academic, 2016).  
Skiffer finns som lersten utan organiskt material och som oljeskiffer med organiskt 
material. Oljeskiffer innehåller organiskt material från döda alger och plankton som 
sedimenterat tillsammans med lerpartiklarna. Om skiffer med organiskt material 
begravs på ett tillräckligt stort djup omvandlas det organiska materialet till kerogen till 
följd av ökat tryck och temperatur. Skiffer som innehåller kerogenmolekyler kallas för 
oljeskiffer. Om temperaturen överstiger 90° C sker nedbrytning av 
kerogenmolekylerna och det bildas olja och gas som är flyktigare än 
kerogenmolekyler, som börjar vandra uppåt mot markytan (Marshak 2008, s. 486-
521).   

Skiffer återfinns också i olika grader av metamorfos bland annat som lerskiffer, 
fyllit och glimmerskiffer, där glimmerskiffer bildas under högre tryck och temperatur 
än fyllit. Den mildaste varianten av metamorfoserad skiffer är lerskiffer. Den är 
mycket finkornig och bildas under lågt tryck och temperatur. Foliationen eller 
klyvningen hos skiffret är ett resultat av att de platta bladliknande lerpartiklarna 
föredrar att orientera sig i en viss riktning. Detta resulterar i att skiffret tenderar att 
klyva sig i dessa plan. Klyvningsplanen bildas som en reaktion på ökad stress i form 
av ökat tryck och temperatur och de formas vinkelrätt mot tryckriktningen (Marshak 
2008, s. 228-256). 

Vid ökat tryck och temperatur ökar graden av metamorfos vilket bildar fyllit som 
också är en finkornig metasedimentär bergart av skiffer. Den ökade 
metamorfosgraden har gjort att nya sammansättningar av mineraler som glimmer 
och klorit bildas och ger fylliten ett karaktäristiskt sidenlyster. Vid ytterligare ökat tryck 
och temperatur bildas glimmerskiffer som är mellan- till grovkornig. Den har en 
framträdande skiffrighet som definieras av grövre glimmermineraler som muskovit 
och biotit. Som ett resultat av den ökade metamorfosgraden har mineralerna 
möjlighet att bli grövre vilket gör att glimmerskiffer är mer grovkornig än fyllit. 
Glimmerskiffer kan också innehålla andra mineral som kvarts, fältspat, kyanit och 
granat beroende på sammansättningen hos protoliten, det vill säga 
ursprungsbergarten (Marshak 2008, s. 228-256).   
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3.3 Täktverksamhet 
Vid täkter utvinns och förädlas berg, grus och morän från deras naturliga tillstånd. 
Utvinning och förädling av material kan utföras för kommersiella syften eller för eget 
bruk, s.k. husbehovstäkt (Länsstyrelsen Jämtlands län, 2016). I Naturvårdsverkets 
(2003) handbok för prövning av täkter framgår att begreppet täkt definieras som ett 
arbetsföretag som syftar till att nyttja det uttagna materialet genom försäljning eller 
inom företagets övriga verksamhet. Det uttagna materialet kan användas för 
anläggning av vägar, järnvägar, byggnader samt för tillverkning av asfalt och betong 
(Länsstyrelsen Jämtlands län, 2016).  

I bergtäkter sker bland annat en industriell tillverkning av krossgrus genom 
krossning och sortering av berggrunds- och moränmaterial (NE, 2016a). I bergtäkter 
kan också brytning av större block ske till exempel för produktion av byggmaterial till 
fasader, golv och inredning. Skiffer som bryts i Sverige används till bland annat tak, 
gravstenar, dekoration, som isolering, pigment och för energiändamål (SGU2016b).  

För att få bedriva täktverksamhet av berg, sten, grus, sand, lera, jord, torv eller 
andra jordarter krävs tillstånd enligt 9 kap Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
miljöbalken (MB). Även andra delar av MB samt annan lagstiftning utanför MB kan 
vara tillämpbara vid prövning av täktverksamhet (Länsstyrelsen Jämtlands län, 2016; 
Miljösamverkan Västra Götaland, 2011). Tillstånd lämnas av Länsstyrelsens 
miljöprövningsdelegation som finns på flera olika platser i landet (Länsstyrelsen 
Jämtlands län, 2016). 

I ett tillstånd till täkt föreskrivs vanligtvis flera villkor om bland annat buller, avfall, 
hantering av kemikalier och efterbehandling. Verksamhetsutövaren är skyldig att se 
till att villkoren i tillståndet följs. Länsstyrelsen eller den kommunala nämnden 
bedriver tillsyn på verksamheten. Det innebär att tillsynsmyndigheten kontrollerar att 
verksamheten följer de bestämmelser, villkor och tillstånd som gäller. Det kan handla 
om att kontrollera att verksamheten förvarar avfall, reststen eller kemikalier på rätt 
sätt, att bullernivåerna inte överstiger den tillståndsgivna nivån, kontrollera att 
verksamheten är uppförd enligt tillståndet och kontrollera att täkten efterbehandlas 
när tillståndet gått ut. Tillsynsmyndigheten kan vid behov förelägga om åtgärder för 
att ett villkor ska uppfyllas (Länsstyrelsen Jämtlands län, 2016). 

Det är verksamhetsutövaren som enligt villkor i tillståndet måste se till att täkten 
efterbehandlas när deras tillstånd upphör. Om efterbehandlingen inte utförs ska 
tillsynsmyndigheten se till att villkoret efterlevs, vilket innebär att de kan förelägga 
verksamhetsutövaren om att utföra efterbehandling. För att få täkttillstånd ställs krav 
på ekonomisk säkerhet. Detta för att täktområdet ska kunna efterbehandlas när 
tillståndet upphört eller om bolaget skulle gå i konkurs.  

För att få bedriva husbehovstäkt krävs inget tillstånd, däremot krävs ofta en 
anmälan till kommunen eller samråd med länsstyrelsen. Uttaget i en husbehovstäkt 
får bara motsvara markägarens behov och får inte säljas (Länsstyrelsen Stockholm, 
2016). 
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3.3.1 Historisk brytning 
I Jämtland har den historiska brytningen framförallt handlat om drift av stenbrott och 
sträcker sig tillbaka till mitten av 1650-talet. Under århundradena har många av dem 
lagts ner och nya har öppnat. Stenindustrin sägs vara ett av Jämtlands stoltaste 
tillskott till den nationella industriproduktionen. Långa avstånd och besvärliga 
transporter är faktorer som påverkade verksamheterna och som också bidrog till att 
den industriella perioden i många fall blev kort. Flera av de mest betydelsefulla 
verksamheterna etablerades i början av 1900-talet och hade sin glansperiod under 
1920-1960 för att sedan läggas ner. Det finns däremot några undantag, bland annat 
täljstensbrytningen i Handöl och brytningen av kalksten i området runt Brunflo. 
Brunflokalkstenen är landets nordligaste sedimentära bergart som brutits som 
byggnadssten i större omfattning och där brytningen fortfarande pågår idag. Även 
Offerdalsskiffern som bryts i Offerdal, Finnsäter, har varit betydelsefull för länets 
stenindustri. De har exporterat stenplattor över hela världen, bland annat till ett 
kontorskomplexet Coeur Défense i stadsdelen La Défense i Paris. Utöver brytningen 
i Offerdal har det bara förekommit industriell brytning av skiffer i Jämtland på en 
annan plats, och det vid skiffertäkten i Gråsjön. Där skedde brytning av skiffer i större 
skala mellan åren 1966-1974 (Loock, 2010).  
 

3.4 Gråsjöns skiffertäkt 
Gråsjöns skiffertäkt är lokaliserad 15 mil från Östersund, i västra Jämtland, nära 
fjällgränsen vid Gråsjön (figur 2). Täktens yta uppgår till cirka 3,3 hektar och i täkten 
finns stora reststenshögar och högar med krossat material. Därutöver finns en 
gammal produktionsbyggnad i södra delen av täktområdet. I täktens västra del finns 
äldre brottytor från den historiska brytning som skett. Norra delen av täkten utgörs av 
ett våtmarksområde. Detta område har delvis avbanats för att frilägga berggrunden 
under. Avbaningsmassor och reststenshögar är till stor del placerad i den centrala 
delen av täkten. Krosstenshögarna är placerade i täktens södra del nära 
produktionsbyggnaden.  

Verksamhetsutövaren som senast hade tillstånd att bedriva täktverksamhet i 
Gråsjön har inte efterbehandlat täkten och bolagets ekonomiska säkerhet har gått ut. 
En ekonomisk säkerhet kan till exempel vara en bankgaranti för tiden som tillståndet 
gäller samt en viss tid efter det att tillståndet upphört. Det innebär att om bolaget 
skulle gå i konkurs, kan efterbehandlingen bekostas med den ekonomiska 
säkerheten. Tillståndet utgjordes heller inte av hela täktens verksamhetsområde utan 
endast delar av täkten (figur 3). Länsstyrelsen kan således inte förelägga bolaget om 
att efterbehandla hela täktområdet. 
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Figur 2. Översiktskarta för området kring Gråsjön, där den röda stjärnan markerar täktens 
placering. Kartan är framtagen med Länsstyrelsens WebbGIS kartgenerator. 
© Lantmäteriet i2014/00601 
 

 
Figur 3. Satelitbild över Gråsjöns skiffertäkt där rött markerar täkttillståndet för senaste 
täktverksamheten. Södra delen av täktområdet utgör reststensupplag och krossat material. 
Täktens västra del utgör de äldsta delarna där kulturlämningar från historisk brytning hittats, 
området är markerat med gult. Kartan är framtagen med Länsstyrelsens WebbGIS 
kartgenerator. © Lantmäteriet i2014/00601 
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3.4.1 Täktens geologi 
Gråsjöskiffern som brutits vid skiffertäkten är en Offerdalsskiffer och har en mäktighet 
överstigande 50 meter med en längdutsträckning på 4 km i området (Tirén & 
Beckholmen, 1988). Generellt för Offerdalsskiffern är att den varierar i färg från 
ljusgrå till svart, men vissa gröna varianter finns också. Den är bandad med mörka 
glimmerrika och ljusa kvartsrika band om vartannat där klyvbarheten styrs av de 
mörka glimmerrika banden.  

Gråsjöskiffern uppträder i en väl definierad sekvens av bergarter där bergarten 
ovanför skiffern består av oren marmor/kalksten eller kalkig skiffer som utgör botten 
av Seve. Denna bergart utmärker sig, vilket gör det enkelt att definiera Gråsjöskiffrets 
överyta. Mellan denna bergart och Gråsjöskiffern finns en sekvens av bergarter som 
är snarlik Gråsjöskiffern men inte tillhör den. Det är en del av Särvskollan och består 
av kvartsrika skiffrar och basiska magmatiska bergarter. Särvskollans mäktighet 
uppgår från några meter upp till mer än 20 meter och tjocka lager av Särv finns öst 
om täkten. Kontaktytorna mellan Gråsjöskiffern, Särvskollan och Seve utgörs av 
mycket flacka men långa förkastningar och överskjutningar. Under Gråsjöskiffern 
dominerar bergarter av olika typer av glimmerskiffer med underordnat inslag av 
amfiboliter. Täkten är belägen i den övre delen av gråsjöskiffern, uppskattningsvis de 
översta 15 metrarna (Tirén, 1987; Tirén & Beckholmen, 1988).  
 
3.4.2 Skifferladugårdarna 
Den första bosättningen i Gråsjön härrör från sent 1600-tal (Jämtlands läns museum, 
1978). De två stora skifferladugårdsruinerna är daterade till cirka 1860-talet och är 
uppförda av skiffer från närområdet. Förutom ladugårdarna finns även 
källarbyggnader i skiffer som är daterade till samma period som ladugårdarna. Det 
fanns ursprungligen 3 gårdar och som mest bodde det runt 50 invånare i Gråsjön 
(Jämtlands läns museum, 1976). De två skifferladugårdarna är länets största 
bevarade hus i skiffer och i början av 1970-talet rustades de upp med statliga 
beredskapsmedel (Länsstyrelsen Jämtlands län, 1988). Byn med 
skifferladugårdsruiner anses ha ett stort värde för turismen och det rörliga friluftslivet 
(Jämtlands läns museum, 1985). Enligt Jämtlands läns kulturhistoriska utredning 
(1978) är byn med skifferladugårdsruiner, grunder efter byggnader och äldre 
odlingsmark en kulturhistorisk miljö av stort värde. 
 

3.5 Efterbehandling av täkter 
Efterbehandlingen kan se mycket olika ut och bör anpassas utifrån täktens 
omfattning, struktur, de lokala förutsättningarna och det omgivande landskapet. 
Bergtäkters strukturer är viktiga imitationer av värdefulla naturmiljöer där branta 
sluttningar, näringsfattiga stillastående vattensamlingar och torka kan locka ovanliga 
eller hotade arter (Larsson, 2010).  

Tidigare har efterbehandling inriktat sig på att återställa området till hur det såg ut 
innan verksamheten startade, då täkten endast sågs som ett allvarligt sår i 
landskapet. Området skulle jämnas ut och planteras med skog (Miljösamverkan 
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Västra Götaland, 2011). I dagsläget finns rapporter och informationsblad med råd 
och förslag på hur efterbehandling av täkter ska genomföras. Framförallt hur det kan 
bidra till nya biotopområden, ökad biologisk mångfald i grus- och sandtäkter och 
värna ekosystemtjänster. Väl utformade efterbehandlingsplaner för stentäkter och i 
synnerhet skiffertäkter är begränsade. Rapporterna ger generella förslag på hur 
efterbehandlingen kan utföras, men varje efterbehandlingsplan måste anpassas 
utifrån den aktuella täkten och de förutsättningar som finns. 

3.5.1 Exempel på efterbehandlade täkter 
 
Blockstenstäkt med paddor i Kalmar län, Borgholms kommun 
 

Täkten är en gammal kalkstenstäkt på nordvästra Öland och är omgiven av 
naturreservat som även är ett natura 2000-område. I Samband med att tillståndet för 
täkten gick ut planterades det ut grönfläckig padda i täktens närområde, inom ramen 
för åtgärdsprogram för hotade arter. Tanken var att täktområdet skulle fungera som 
ett område paddorna kunde använda för föryngring och övervintring. Området var 
även en levnadsplats för större salamandrar. Utformningen av 
efterbehandlingsplanen stämde dock inte överens med paddornas eller 
salamandrarnas livsmiljö, vilket innebar att tillståndshavaren för täkten fick bryta och 
köra ut material från täkten i 1,5 år utan att söka nytt tillstånd. Detta var en 
överenskommelse för att efterbehandlingen skulle ske helt med avseende på 
paddorna och salamandrarna. 

Området utformades med tanke på djuren. Högar med skrotsten skulle skapas för 
att kunna nyttjas som övervintringsplatser samt för att skapa flacka stränder. Hela 
området delades även upp i enheter så de grunda bassängerna kunde pumpas och 
torrläggas om fisk etablerade sig i någon av dem (figur 5). Även stenblock sattes upp 
för att försvåra dumpning av avfall och bilar ner i täkten (Miljösamverkan Sverige, 
2006). 
 
 

 
Figur 5. Före och efter efterbehandling av kalstenstäkt med högt naturvärde. Illustration av 
Annika Eriksson-Lindberg (2016) 
 
 
 
 



 11 

Bergtäkt med mjuka slänter i Västernorrlands län, Örnsköldsviks kommun  

 

Bergtäktens brytningsfront var cirka 20 meter hög och efterbehandlingen bestod av 
sprängning och nedknackning av bergväggen och avbaningsmassorna lades ut över 
slänterna. Massorna täckte bergmaterialet och området skulle sedan planteras (figur 
3). Valet av efterbehandling gjordes för att få en hållbar långsiktig lösning, få området 
att smälta in i landskapsbilden samt att minska olycksrisken (Miljösamverkan 
Sverige, 2006).  
 

 

Figur 3. Före och efter efterbehandling av bergtäkt med mjuka slänter. Illustration av Annika 
Eriksson-Lindberg (2016) 
 
Bergtäkt som blev badsjö i Västra Götalands län, Melleruds kommun 
 

Täkten etablerades för utbyggnaden av järnväg. Brytningen omfattade ett 12 000 
kvm stort område och täktens medeldjup blev 13 – 14 meter vilket resulterade i att 
brytningen även skedde under grundvattenytan. Efterbehandlingen bestod i att 
iordningsställa täktområdet till ett sjöområde för bad och rekreation (figur 4). 
Brytningen innebar att det snabbt blev djupt och en två meter bred skyddszon av rent 
berg skapades för de sträckor där de inte anlade badstränder. Det upplag av 
avbaningsmassor som fanns i täkten användes för att skapa en lite kulle i terrängen 
(Miljösamverkan Sverige, 2006).   

 
Figur 4. Före och efter efterbehandling av bergtäkt som blev badsjö. Illustration av Annika 
Eriksson-Lindberg (2016) 
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Blockstenstäkt med kulturinslag i Kalmar län, Oskarshamns kommun 
 

Blockstenstäkten efterbehandlades främst med avseende på landskapsbilden och 
bestod i oljesanering, hantering av reststen och allmän städning. En blockrad vid 
brytningskanten sparades som en säkerhetsåtgärd samt för att hindra eventuell 
dumpning av avfall och bilar i täkten. En gammal lyftkran från tidigare täktverksamhet 
sparades som ett kulturhistoriskt inslag (Miljösamverkan Sverige, 2006).   
 
Naturgrustäkt med stort kulturhistoriskt värde i Västernorrlands län, Stöde 
 

Naturgrustäkten ligger i ett gammalt odlingslandskap intill Ljungan. Täkten har haft 
branta kanter som utgjort en olycksrisk för människor och djur. Området Ljungans 
dalgång har ett stort kulturhistoriskt värde med en betydande mängd fornlämningar 
och kulturbyggnader. Jordbruket i dalgången har en flertusenårig odlingshistoria. 
Efterbehandlingsplanen bestod i att landskapsanpassa området genom 
lövsuccession, det vill säga att lövskog utvecklas genom succession, eller att 
området skulle hävdas som betesmark. De branta partierna släntades ut (Ericsson & 
Nordström, 2006).  

4. Resultat 

4.1 Geologiska värden 
 
Litteraturgranskning 
Om det finns intressanta lagerföljder kan det vara geologiskt värdefullt att bevara för 
forskning och utbildningssyften, detta görs genom att den aktuella branten eller 
bergväggen sparas vid efterbehandlingen (Miljösamverkan Sverige, 2006).  
 
Intervjuer och personliga kommentarer 
Wikström (pers. kom.) menar att det mest geologiskt intressanta att bevara i täkten är 
om det skulle finnas en tydlig överskjutningstektonik eller skollor typisk för områdets 
geologi. Det krävs dock en bedömning på plats för att ta reda på om det finns en 
intressant lagerföljd att bevara och vart den i så fall är mest komplett och tjockast.  

Om det finns en geologiskt intressant lagerföljd som inte finns representerad 
någon annanstans än i den specifika täkten är det ytterligare ett skäl till att bevara 
den delen av bergväggen. Både Wikström och Olofsson lyfter att bergarten i sig 
också är intressant, men för att bevara det i åskådbart skick krävs inget stort område. 
 

4.2 Naturvärden 
 
Litteraturgranskning 
Man bör eftersträva att gynna den biologiska mångfalden vid efterbehandling av 
täktområden. Täktens betydelse som livsmiljö är inte bara begränsad till sällsynta 
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och rödlistade arter utan även ett stort antal andra arter som kan ha en viktig roll för 
den biologiska mångfalden (Miljösamverkan Sverige, 2006). Biologisk mångfald är 
även starkt kopplad till många ekosystemtjänster som för oss människor kan vara 
livsnödvändiga. Exempel på detta är insekter och bins pollinering av växter, 
växternas syrgasproduktion, rening av vatten och klimatreglering samt bindning av 
solenergi (Enetjärn natur, 2015). 

Bergsbranter kan bidra med skuggiga och jämt fuktiga till torra solexponerade 
platser. Detta skapar mikroklimat som gynnar både värmeälskande arter och arter 
som trivs i fuktiga miljöer. Cirka 1000 olika arter av lavar trivs i bergsbranter och 
hällmarker. En sydexponerad brant har fler arter än en nordexponerad, men vissa 
arter trivs även i fuktigare och skuggigare lägen. Lavarna är också beroende av 
vilken typ av underlag de växer på exempelvis är bergartens pH avgörande för vilka 
typer av lavarter som kommer etablera sig och det är sällsynt med arter som trivs på 
både sura och basiska bergarter. Mossor föredrar att växa på marken men de 
återfinns också på klippor och bergsbranter. Mer än hälften av alla mossarter 
återfinns i skuggiga miljöer och de trivs med stabil fuktighet och vindskyddade 
områden (Larsson, 2010). Det är därför viktigt att, om det går, spara både skuggiga 
nordvända branter för fuktkrävande arter och sydvända solexponerade torra branter 
för värmekrävande arter (Enetjärn Natur, 2015). 

Bergsbranter kan ofta bidra med klippavsatser som gynnar fågelarter som har sina 
häckningsplatser i den typen av miljöer, bland annat rovfåglar som berguv och 
tornfalk gynnas av bergtäkternas kvarlämnade klippavsatser (Larsson, 2010). 

Rasmassor och täktbotten med sparsamt och näringsfattigt humuslager skapar 
även förutsättningar för pionjärarter. De är ofta konkurrenssvaga och trivs i miljöer 
med yttre störningar som till exempel täkten med öppna exponerade ytor och som 
motverkar att konkurrensstarka arter etablerar sig. Pionjärarter som är karaktäristiska 
för ras- och bergsbranter är ädellövträd som lind, ek, ask, lönn och alm och 
kärlväxter som blåsippa, trolldruva, stinksyska och stinknäva (Larsson, 2010). 
Lövträd bidrar också med en ökad biologisk mångfald då fler arter och individer av 
fåglar, fladdermöss och kärlväxter trivs i miljöer med lövträd (Enetjärn Natur, 2015). 

Om delar av täktbotten utgörs av småvatten, det vill säga vattensamlingar som har 
en vattenspegel året runt, så bidrar stenblock och grussamlingar i närheten av 
vattnet till bra övervintringsplatser för reptiler, groddjur och insekter (Nolbrant, 2004). 
Småvatten saknar ofta naturliga invandringsvägar och syrebrist drabbar ofta 
vattensamlingarna på vintern. Detta gör att det ofta är ont om fisk i dem och utgör 
därför fullgoda habitat för vattenlevande insekter och groddjur. Mycket sol och friskt 
klart vatten bidrar till art- och individrika miljöer (Nolbrant, 1998). Det bildas ofta 
mycket insekter i dessa miljöer under våren, något som gynnar fladdermöss. Täktens 
bergsväggar, blockstensupplag och träd kan bidra med håligheter som 
fladdermössen kan använda för att vila sig på under dagen när de inte jagar 
(Larsson, 2010). 

Många hotade arter är bundna till den tidiga successionen då de gynnas av en 
miljö med många störningar, som i sand- och grustäkter. Klimatet blir ofta torrt och 
varmt vilket gynnar många insektsarter. Rasbranter, tidiga successionsstadier, 



 14 

varierande topografi, grunda vattensamlingar, fuktig eller extremt torr och 
lättdränerad mark samt blottad mineraljord av blandad kornstorlek, exponering och 
fuktighet är särskilt värdefulla strukturer i täkter. Således kan konventionell 
efterbehandling som utjämning av slänter, schaktning, insådd av gräsfrön, utläggning 
av matjord, igenplantering och utfyllnad av småvatten ha negativ inverkan på täktens 
naturvärden (Lönnell & Ljungberg, 2006). Även Fritz & Larsson (2010) tar upp att 
konventionell efterbehandling är något som förstör de naturvärden som 
täktverksamheten har skapat och att efterbehandlingen bör planeras och utföras så 
att det bidrar till att bevara hotade arter och skapa förutsättningar för en rik 
artmångfald. De tar också upp att genom att söka olika typer av miljöersättningar 
som anläggning av naturbetesmarker eller specialinsatser för landskapets natur- och 
kulturmiljövärden kan täktens biologiska mångfald bevaras och utvecklas. 
 
Intervjuer 
I intervjuerna tar både Jakobsson och Carlsson upp att det kan vara lämpligt att göra 
en naturvärdesinventering i och runt täkten. Carlsson säger också att inventering kan 
vara lämplig om täkten anses vara av den karaktären att den skulle kunna hysa 
hotade arter. Om det däremot inte finns några tecken på att täkten kan vara en 
specifik miljö för hotade arter är det inte troligt att den inventeras.  

Några specifika arter knutna till fjällmiljön och täkten som skulle kunna vara 
intressanta är oklart och Carlsson uppger att det möjligtvis kan röra sig om lavar eller 
mossor men det beror på vad det är för bergart då kalkrik berggrund är mer 
gynnsamt för dessa arter. Carlsson lyfter också att det framförallt är sand och 
grustäkter som kan vara miljöer med högt naturvärde, där man kan kan finna 
rödlistade och hotade arter. Men han har samtidigt svårt att se att skiffertäkten skulle 
vara en sådan miljö, där undantaget skulle vara om täktverksamheten eventuellt 
möjliggjort bildandet av vattensamlingar. Dessa kan gynna kransalger och andra 
hotade arter som gynnas av vattensamlingar med högt pH. Dessutom skulle 
vattensamlingar även kunna hysa groddjur.  

Jakobsson föreslår som åtgärd även att man förutom en naturvärdesinventering av 
skiffertäkten, även utför en inventering av närbelägna icke efterbehandlade täkter för 
att ta reda på hur naturvärdet ser ut där. Jakobsson menar att en inventering skulle 
kunna säga vilka djur och växter som finns i området och om täktens bergsväggar 
kan utgöra lämpliga häckningslokaler för rovfåglar men är osäker på om branterna är 
tillräckligt höga för att vara trygga att häcka på. Jakobsson belyser också att det är 
svårt att veta hur en perfekt efterbehandlingen av täkten skulle kunna se ut då det 
finns bristfällig bakgrundsinformation om arterna i området, men uppger att 
konkurrenssvaga arter som återfinns i vissa områden i fjälltrakterna skulle kunna 
trivas i täkten. Hermelin och grävling skulle kunna trivas i reststenshögarna då de ger 
bra skydd mot väder, vind och andra faror.  
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4.3 Kulturmiljövärden 
 
Intervjuer 
Hörfors berättar att det i täktens västra del närmast skifferladugårdarna finns ett 
avsnitt med äldre brottytor gjorda genom tillmakning, det vill säga att människor eldat 
på berget och sedan brutit direkt efteråt vilket gjort ytorna släta, nästan polerade. 
Hörfors lyfter att det ofta finns motsättningar mellan kulturhänsynen och 
miljöhänsynen men att det i detta fall inte skulle vara aktuellt att bevara hela täkten. 
Endast ett pedagogiskt utsnitt av den västra delen som förklarar hur arbetet gått till 
skulle vara lämpligt att bevara och sedan referera till den yta som utgjort resten av 
täkten för att visa hur omfattande brytningsområdet varit. 
 

4.4 Estetiska värden 
Litteraturgranskning 
Det finns många synpunkter på hur ett efterbehandlat täktområde estetiskt ska se ut 
och det styrs beroende på vad man vill uppnå. Är utgångspunkten att det gamla 
täktområdet ska smälta in i omgivningen görs åtgärder för att jämna ut slänterna 
(Miljösamverkan Sverige, 2006). Det kan både innebära att alla tecken på att en täkt 
legat på platsen utjämnas och att det blir mycket svårt att se att en täkt legat där. 
Alternativt att utformningen sker så att ingreppet är synbart men att formerna ändå 
smälter in i landskapet. Det kan innebära att branta bergväggar som ofta är ett 
resultat av en bergtäkt jämnas ut. Utgångspunkten kan också vara att skapa något 
nytt som berikar landskapsrummet och då kan en brant bergvägg ge ett dramatiskt 
och spännande intryck (Lovdahl, 2010). En annan utgångspunkt kan vara att 
efterbehandla för att skapa bra biotopområden för djur i täkten. En tilltänkt 
efterbehandlingsåtgärd kan innebära att det efterbehandlade området inte ser färdigt 
eller tillräckligt snyggt ut vilket gör att valet av efterbehandling bör vara väl 
genomtänkt (Miljösamverkan Sverige, 2006). 
 
Intervjuer 
Både Jakobsson och Olofsson understryker att reststenen bör rensas upp. De menar 
att reststenen skulle kunna nyttjas som resurs genom att säljas eller krossas upp och 
användas som vägmaterial till grusvägar. Jakobsson säger samtidigt att skiffer inte är 
bra ur det ändamålet. Jakobsson kommer också in på att täktens avlägsna läge ger 
stora kostnader för att transportera bort materialet till där det eventuellt skulle 
behövas, vilket gör att det material som ligger närmare eventuell användare utnyttjas 
istället. Wikström nämner också att det är svårt att efterbehandla täkten med den 
mängden reststen som finns där, men påpekar dock att glimmerrik skiffer inte är 
användbart som vägmaterial då det blir lerigt och försvinner snabbt.  

Jakobsson nämner att täkten skulle kunna släntas ut genom att göra en 
snedsprängning och sedan fyllas på med reststen för att få en flack slänt. Därefter 
kan det täckas med avbaningsmassor för att vegetationen ska kunna återetableras, 
men påpekar samtidigt att det kanske skulle se mer konstigt än snyggt ut i fjällmiljön. 
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Jakobsson kommer också in på att björk redan har etablerat sig på gamla 
avbaningsmassor i täktområdet. 
 

4.5 Risk och säkerhet 
 
Litteraturgranskning 
Bergtäkter resulterar ofta i branta bergssidor där brytningen skett och de höga 
bergväggarna kan utgöra en risk för människors hälsa. Utifrån miljöbalkens 
grundföresatser ska efterbehandlingen ske så att skador på miljö och människors 
hälsa förebyggs. Länsstyrelsen måste bland annat ta hänsyn till om det rör sig 
mycket människor i området, omgivande terräng och platsen som sådan, därför finns 
det ett antal varianter för att minska riskerna (figur 6). Ett alternativ är att skapa en 
skyddshylla på 2-3 meter under klippkanten med en bredd om cirka 5 meter för att 
minska risken att människor och djur av misstag trillar ut över kanten och förolyckas. 
Detta alternativ kan även kombineras med olika former av varningar ovanför 
brottskanten, till exempel uppallade stenblock följt av renspolad bergsyta innan 
bergskanten. Även taluskoner kan anläggas nedanför stupet. Andra alternativ är att 
genom olika typer av sprängning flacka ut bergsväggen till en sluttning. Det kan 
bland annat göras genom snedsprängning och trappsprängning. Om täkten medfört 
avbaning av stora mänger material kan det användas som återfyllning för att skapa 
en slänt. Beroende på materialets art kan det behöva prövas enligt andra paragrafer i 
9 kap MB, om det skulle bedömas vara anmälnings- eller tillståndspliktigt 
(Miljösamverkan Sverige, 2006). 
 
Intervjuer  
Jakobsson tar upp att området är exploaterat. Det går dels en väg vid täkten samt att 
det finns fritidsbebyggelse och kulturlämningar som gör att människor rör sig i 
området. De skulle kunna ta sig till täkten och skada sig om det finns branta partier 
där. 
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Figur 6. Första bilden visar efterbehandlingsalternativ med skyddshylla och renspolad 
bergshäll. Andra bilden visar trappsprängning, tredje bilden visar snedsprängning och fjärde 
bilden visar återfyllning av täkten. Illustration av Annika Eriksson-Lindberg (2016) 

5. Diskussion 
När det gäller områdets geologi så är den av intressant karaktär med 
skollberggrunden och överskjutningar, men i Jämtland finns flera andra platser där 
skollberggrunden blottas på en större och mer övergripande yta. Vid besök till täkten 
var det svårt att urskilja några geologiska formationer eller större brottytor på grund 
av den mängd reststen som placerats i täkten och framför brytfronten. Det är oklart 
om några överskjutningar eller intressanta geologiska formationer finns och är 
synliga i täkten över huvud taget.  

I Övre Kaxås, 6 mil från Östersund finns en geologisk utsiktsplats där en 
panoramabild av Hällberget breder ut sig och som består av undre skollberggrund 
och den överliggande Offerdalsskollan. I öster blottas rester av Särvskollan. Flera 
liknande geologiska sevärdheter finns runt om i Krokoms kommun i Jämtlands län. 
Det kan göra Gråsjötäktens geologi mindre intressant att studera då det finns flera, 
mer lättillgängliga och överskådliga liknande geologiska platser att besöka. Bergarten 
i sig kan vara intressant, men Gråsjöskiffret som är ett Offerdalsskiffer, bryts även i 
Finnsäter, Jämtland. Det är förvisso en aktiv täkt men i närheten av den aktiva täkten 
finns äldre täktområden som inte är efterbehandlade vilket gör att skiffret kan 
studeras även där och är mer lättillgängligt än Gråsjön.  

Gråsjötäkten ligger i närheten av både kulturlämningar och friluftsbebyggelse, 
vilket vilket öppnar för möjligheten att människor även kan besöka täktområdet för att 
titta på geologin. Däremot är vägen som leder till området bommad, vilket kan 
försvåra eller avskräcka turister och andra intresserade besökare från att ta sig dit. 

Trots flertalet försök att bryta skiffer i täkten har det inte genererat en ekonomiskt 
hållbar brytning, utan företagen som brutit skiffer har efter en tid blivit tvungna att 
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avsluta sina verksamheter. Då det i Jämtland bara finns en annan plats där 
Offerdalsskiffern bryts skulle det kunna vara intressant att bevara täkten obehandlad 
om andra verksamheter i framtiden vill bryta skiffer i Gråsjön. SGU har blivit 
tillfrågade om Gråsjöns skiffertäkt kan vara ett riksintresse precis som skiffertäkten i 
Finnsäter, men de har ännu inte lämnat något svar till Länsstyrelsen. Det är svårt att 
säga vad som gjort att skiffertäkten i Finnsäter klarat sig så bra medan verksamheter 
har svårt att etablera sig i Gråsjön. Om det beror på skifferkvalitén, avstånden eller 
någon annan anledning är svårt att säga men om täkten klassas som ett riksintresse 
skulle inte någon efterbehandling i täkten ske. Däremot är utgångspunkten i 
dagsläget att täkten ska efterbehandlas.  

Det framkommer att den kunskap som finns om arterna i och runt täktområdet är 
bristfällig och det föreslås att en inventering görs för att ta fram ett underlag. 
Samtidigt initieras inte en inventering av länsstyrelsen om det inte finns tecken på att 
det skulle vara en möjlig miljö för hotade arter. Oberoende av om täkten skulle kunna 
hysa hotade arter eller inte så kan det vara aktuellt att en inventering genomförs. 
Detta för att efterbehandlingen ska kunna utformas för att gynna eventuella arter som 
dyker upp under inventeringen, samt för att gynna arter som bidrar till den biologiska 
mångfalden och i sin tur även ekosystemtjänster. Vid efterbehandling är en naturlig 
succession i täkten att föredra framför återplantering av skog.  

En naturlig succession skapar unika miljöer för hotade arter medan återplantering 
av skog gynnar vanliga arter som konkurrerar ut arter med små krav på livsmiljön. En 
naturlig succession är därför att föredra i små täktområden som är omgivna av 
naturlig vegetation, vilket kan ge ett frötäckningsområde och där det saknas specifik 
artsammansättning eller produktionsmål (Laarmann et al, 2015). Detta skulle mycket 
väl kunna appliceras på Gråsjötäkten.  

En färdig efterbehandlingsplan som är anpassad och tar hänsyn till alla aspekter 
går inte att ta fram i dagsläget, då det skulle behöva göras en inventering av arterna i 
och runt täkten. En inventering kostar pengar och det inte är säkert att täktmiljön är 
en sådan typ av miljö som skapar incitament för en inventering då det framförallt är 
grus och sandtäkter som anses vara miljöer med potentiella höga naturvärden.   

Om en inventering inte blir aktuell kan det ändå vara en idé att spara specifika 
miljöer i täkten som kan gynnar den biologiska mångfalden. Det kan då handla om att 
spara vissa bergväggar, krossmaterial och reststenshögar. Om det finns 
vattensamlingar i täkten bör de också sparas. Det kan även vara aktuellt att skapa 
vattenmiljöer om det finns förutsättningar för det. 

Reststenen kan utgöra miljöer för olika arter som är i behov av skydd. 
Reststenshögarna och krossmaterialet tar upp mycket yta och utgör ett fult inslag i 
miljön. Endast en liten del behöver sparas för naturvärden och resterande mängd 
kan utnyttjas som resurs eller används som fyllnadsmaterial. Fyllnadsmaterialet kan 
tillsammans med utsläntning av täkten utgöra huvuddelen av efterbehandlingen, men 
ändå så att specifika miljöer bevaras. På så vis gynnas ändå djur och växter som 
trivs i täktmiljön samtidigt som reststenen tas om hand och täkten på ett bättre sätt 
smälter in i omgivningen. Genom att slänta ut delar av täkten minskar också risken 
att människor och djur skadar sig där.  
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Vid besök till skiffertäkten i Finnsäter framkom det att de testat att använda 
krossmaterial från reststen till vägar vilket de uppgav fungerade bra. Det är även 
möjligt att reststenen från Gråsjön skulle kunna fungera som en resurs för 
vägmaterial.  

I området finns äldre reststensupplag som täcks av ett humuslager och björk som 
etablerat sig på dem. Det skulle kunna innebära att en naturlig succession kan ske i 
befintliga högar eller i materialet som används som fyllnadsmaterial, vilket är att 
föredra framför konventionell återplantering. Det gynnar den biologiska mångfalden 
och således även ekosystemtjänster.  

Den västra delen av täktområdet där äldre brottytor finns bör bevaras då det är en 
viktig kulturhistorisk miljö som berättar om områdets historia och hur brytningen gått 
till. Det kopplar även samman den historiska skifferbrytningen med 
skifferladugårdarna.  

För att efterbehandlingen ska kunna genomföras behöver det även redas ut vem 
som är ekonomiskt ansvarig för efterbehandlingen. Den senaste 
verksamhetsutövaren hade tillstånd att bedriva täktverksamhet i en del av den 
ursprungliga täkten vilket innebär att de endast är ansvariga för efterbehandling i den 
delen. Vem som är ansvarig för resten av täkten är svårt att säga då 
verksamhetsutövaren för resterande område var verksam under 80-talet. Det kan 
mycket väl vara så att företaget är konkurssatt vilket innebär att de inte kan bekosta 
sin del av efterbehandlingen. Först när finansieringen av efterbehandlingen är utredd 
och det är klarlagt vem som är ansvarig kan efterbehandlingen påbörjas.  

6. Tack 
Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Malin Fuchs på Länsstyrelsen Jämtlands 
län för att du har hjälpt mig att utforma det här projektet, för den tid och det stöd du 
gett mig och för ditt outtröttliga engagemang. Tack till Länsstyrelsen Jämtlands län 
för att jag har fått göra mitt examensarbete hos er. Jag vill även tacka min 
handledare Magnus Hellqvist på institutionen för Geovetenskaper för handledning 
och feedback under arbetets gång. Avslutningsvis vill jag även tacka Annika 
Eriksson-Lindberg för tid och hjälp med illustrationer till examensarbetet. 
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