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Samråd om ändringstillstånd för Agroetanol vid byggnation 

nära Natura 2000-område på Händelö 
 

 

 

 

Bakgrund 

 

Lantmännen Agroetanol AB driver en anläggning för produktion av etanol och foder på Händelö i 

Norrköping. Bolaget avser nu att komplettera sin verksamhet med utrustning för förädling av sin 

foderproduktion. 

Genom att införa fler processteg kan innehållet i dranken separeras till fler mervärdesprodukter, 

varvid ett foder med en högre proteinhalt framställs. Förändringen medför inte ökade producerade 

mängder, utan istället innebär processen ett förbättrat utnyttjande av råvaran och produktion av ett 

mer högvärdigt proteinfoder. Genom de planerade förändringarna kommer importbehovet av 

högvärdigt proteinfoder såsom soja och fiskmjöl att minskas. 

 

På södra Händelö finns ekbackar med ett stort antal grova ekar. Ekbackarna, som ligger spridda, 

ingår i EU´s nätverk för skyddad natur, Natura 2000 och de hyser en rik och exklusiv insektsfauna, 

bland annat läderbagge. 

Läderbaggen är en prioriterad art i habitatdirektivet, vilket kräver en relativt hög ambitionsnivå när 

det gäller bevarandemålsättningen. För att arten ska kunna sägas ha en gynnsam bevarandestatus 

måste antalet förekomstområden bibehållas eller öka. 

Då största kända spridningsavstånd är 190 meter för en läderbagge är det viktigt att ekområdena 

hänger ihop geografiskt eller inte ligger för långt ifrån varandra. Effektiva spridningskorridorer för 

läderbaggen och andra insekter är avgörande för deras fortlevnad på Händelö. 

 

En av ekbackarna på Händelö ligger intill Agroetanols anläggning. Ekbacken ingår i Natura 2000-

området. 

 

 

Frågor till Agroetanol 

 

Naturskyddsföreningen Norrköping har tagit del av samrådsunderlaget, som finns på Agroetanols 

hemsida. Föreningen kan inte närvara vid samrådsmötet den 6/3, då vår krets har årsmöte den 

kvällen, men vi ställer några frågor via det här brevet istället. 

 

 

Lantmännen 

Agroetanol AB 

Martin Engström 

martin.engstrom@lantmannen.com 
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Bilaga 2 i samrådsunderlaget visar en situationsplan med den nuvarande och den tillkommande 

anläggningen inritad. Med utgångspunkt från kompassrosen, som finns på planen, kommer den 

projekterade anläggningen att hamna öster om den nuvarande anläggningen. Av sidan 6(17) 

framgår dock att placeringen är planerad till nordväst om befintlig verksamhet. Vi vet sålunda inte 

var den nya anläggningen kommer att placeras och önskar få detta förtydligat. Önskvärt är en karta 

som visar placeringen av den nuvarande och den tillkommande anläggningen och det intilliggande 

Natura 2000-området. 

 

Hur stort kommer avståndet att vara mellan den nya anläggningen/byggnaden och Natura 2000-

området? 

 

Kommer Natura 2000-området att skuggas av den nya anläggningen/byggnaden? 

 

Kan luftföroreningar, från den nya anläggningen, skada den känsliga floran av lavar och svampar 

som är knutna till gamla grova ekar? 

 

Kan den nya anläggningen innebära en barriär i potentionella spridningskorridorer för insekter? 

 

 

 

 

 

Norrköping 2013-03-05 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Jan Axelsson 

Naturskyddsföreningen Norrköping 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information i detta ärende kan sändas till ide.axe@brevet.nu eller Naturskyddsföreningen 

Norrköping c/o Jan Axelsson, Skarphagsgatan 34, 603 80 Norrköping 

 

Information om Naturskyddsföreningen finns på föreningens hemsida: 

www.naturskyddsforeningen.se/norrkoping 
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