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INLEDNING
Detta arbete är gjort på uppdrag av Cementa AB i Skövde. Arbetet handlar 
dels om en beskrivning av ett specifikt landskap, dels ett jämförande per-
spektiv utifrån samma landskap. Arbetet tar också upp andra frågor knutna 
till landskapet, till exempel hur det används, av vilka, samt med vilket 
syfte. Då begreppet tid är centralt, både den tid som förflutit samt den som 
ligger framåt, och hur den präglar landskapets utseende utreds också i 
arbetet.

Bakgrunden till uppdraget är Cementa AB:s planer på utökning av täkt-
området för kalksten som är beläget strax väster om Skövde stad. En 
utökning skulle innebära att delar av det undersökta området delvis skulle 
försvinna. Frågorna som ställs, utifrån inventeringen, är hur landskapet 
egentligen ser ut och vilken karaktär det har. Vilka landskapselement det 
består av samt om landskapet är värdefullt och om det det då på något 
sätt är unikt och därmed omistligt. Arbetet berör också de rekreation- och 
upplevelsevärden som kretsar kring landskapet. Vad består dessa av samt 
vilka värden kommer försvinna och vilka nya värden kommer samtidigt att 
uppstå vid en framtida utökning?  En utökning borde för övrigt inte bara 
handla om att ta mer mark i anspråk utan kan mycket väl handla om att 
också lämna mark ifrån sig. Ordet utökning av täkten skulle kanske kunna 
ersättas med förskjutning av täkten.

Med den inställningen öppnas plötsligt nya vägar, även bokstavligt, för att 
värden istället för att försvinna omformas och återuppstår i ny skepnad på 
de platser som lämnas åter.

Arbetet har genomförts dels i form av kartstudier, av jämförande karaktär, 
men också ett översiktligt arbete i fält. Självklart också på plats, men även 
i andra snarlika landskap i närområdet och med liknande yttre samt inre 
förutsättningar och element. Målet har varit det jämförande perspektivet, 
för det är först när man jämför som det egentliga värdet utkristalliseras.

Området har besökts vid ett flertal tillfällen för att få en bild av hur det an-
vänds under dygnet. Fältarbetet har genomförts dels under 
försommaren 2013 samt under sensommaren samma år.

Samtliga fotografier är tagna av författaren
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LANDSKAPET

Den plats som detta arbete berör är alltså belägen precis väster om Skövde cen-
tralort vid den östra mynningen av den ravin som strax löper intill i öst-västlig 
riktning över platåberget Billingen. Mynningen kan liknas vid ett sluttande 
deltaområde där man kan förmoda att det finare materialet ansamlats och bildat 
bördiga jordar. Bland annat av den anledningen har människan tidigt valt att 
bosätta sig där. Människan har också, naturligtvis, funnit att kalkberget undertill 
utgör en användbar resurs. Både för sten samt för cementframställning. Det, 
om något, har präglat platsen i högsta grad under en lång tid. Det analyserade 
landskapet kan därför inte karaktäriseras utan att också beskrivas som granne 
till det jättelika dagbrottet med allt vad det innebär. Brottet liksom tätorten 
Skövdes närhet vilar över landskapet och sätter hela tiden sin prägel. Inte alltid 
synbart men snarare som en ständig påminnelse om det moderna och påverkade 
landskapets närvaro. Det kan handla om bilars och människors existens, trafi-
kanter av alla de slag som använder området för genomfart eller människor som 
använder mark, väg och stigar för rekreation. Och självklart bor det också män-
niskor i områdets närhet. Livet pågår parallellt med den verksamhet som sker 
ned i gropen.

Dagbrottets närvaro märks både som ”ruvande” väsen och som realitet i form av 
fordonsrörelser, motorljud samt diverse signaler för antingen backande maskin 
liksom för regelbunden sprängning. Dagbrottets uppenbara närvaro 
medvetandegör också, tror det är uppenbart för var och en, att platsen är 
ianspråktagen långt utanför sina egna gränser. Gropen i marken skapar sådan 
effekt på sin omgivning att andra uttryck lätt tystas ner. Hur uttrycksfulla dessa 
än är och hur mycket dessa än försöker att hävda sig. Att vara granne med en 
jätte gör att man lätt känner sig liten. För de generationer som växer upp idag, 
vid brottets kant, är brottet lika självklar och “naturlig” som staden och industri-
områdena intill. Oavsett vad man anser om det så ligger det ju ändå där.

Vid sidan av områdets identitet som granne till industrin vilar det också tryggt 
i skuggan av berget Billingen tätt inpå, samt som broder till de närliggande 
kulturlandskapen strax intill, framförallt västerut längre upp där mynningen 
succesivt övergår i mer markant ravin. Ravinen är där omgiven av branter och 
tät granskog. Områdets granne norrut utgörs av skog, mestadels gran. Denna 
skog har historiskt betraktats som utmark, alltså som en perifer del av byar-
nas marker. Slutligen i söder finner man området vara granne med ett mindre 

industriområde som i sin tur ligger i direkt anslutning till riksväg 49 mellan 
Skövde och Skara. Ravinen och dess mynning, alltså Våmbsdalen är också 
platsen för kommunikationsstråken över Billingen, vägen mellan Skövde 
och Skara. Men också en av de centrala vägarna som knyter ihop Västergöt-
lands olika delar.
Omgivningen är viktig. Genom att teckna en bild av områdets grannskap 
sätter man också in det i ett sammanhang. Alla landskap verkar i ytterligare 
landskap som mer eller mindre sätter sin prägel, som slår an en ton även på 
den minsta beståndsdel. Vid sidan av den direkta närheten verkar området 
alltså i ett ännu större sammanhang. Ett sammanhang som är betingat av 
dess läge inklämt mellan industriorten Skövde och den natursköna Billingen. 
Här i randzonen finns både natur och kultur tillgängligt och Billingen är för 
övrigt ett mycket vidsträckt rekreationsområde. Ett av Västergötlands största 
och sammanhängande. Nedanför och framförallt runt omkring Billingen 
breder Västgötaslätten ut sig åt alla håll och kantas i öster av Vättern, i väst 
av Vänern. Där emellan finns för övrigt fler platåberg med liknande sluttnin-
gar, liknande raviner och vägstråk och framförallt liknande landskap. Det 
ena är i hög grad det andra likt.
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Det landskap som analyserats mer i detalj har i princip samma gränser 
som det föreslagna utökade brytområdet. Cementa AB:s gränser sam-
manfaller också ganska väl med landskapets egna rumsliga gränser. 
Gränsen på kartan sammanfaller alltså med vegetationsridåer, skogs-
kanter och terränglägen i det ”verkliga landskapet”. Av den anledningen 
det därför ganska lätt att föreställa sig vilket område som omfattas av 
förändring (eller snarare försvinner). För att beskriva skalan eller stor-
leken på området kan man nämna att det tar ca 40 sekunder att passera 
området sakta med bil, knappt har man alltså kommit in i det förrän man 
lämnar det. Går man istället till fots handlar det om några minuters pro-
menad. 

Det landskap som kommer införlivas i det föreslagna utökade brytområ-
det är på ömse sidor om Brandstorpsvägen som letar sig uppför Bill-
ingen. Landskapets kärna är utmed den vindlande vägen och där vägen 
söker sig ned i en lokal sänka i terrängen, alltså en naturlig lågpunkt. 
Svackan förstärker platsens karaktär samt också känslan av att befinna 
sig ett väldefinierat landskapsrum. Söder om vägen öppnar sig en större 
hage och dess bortre kant utgörs av en vegetationsridå. Bakom reser 
sig det skogsklädda berget. Till landskapets karaktär hör i viss mån den 
ålderdomliga prägeln, med uttryck som förknippas med det ”äldre ” 
kulturlandskapet: betesmark, åkerholmar, stenmurar mm. Införlivat 
i detta existerar också ett torpställe samt fragment av fruktodlingar 
och trädgårdar. I norr övergår området i tät produktionsskog av gran. 
Västerut, utmed vägen förbi analysområdet fortsätter karaktären av äldre 
småskaligt kulturlandskapet fast med den skillnaden att landskapet inte 
visar samma tendenser till igenväxning. I söder återfinns en naturlig 
gräns i form av en smal skogsridå och kort därefter en litet industriom-
råde innan väg 49 mellan Skövde och Skara bryter tystnaden i sin öst 
västliga sträckning. 

Analysområdet kantas vidare i sin sydöstra del av det befintliga dag-
brottet, dock med en smal bård av planterade träd så själva brottet syns 
inte. I den nordöstra delen gränsar området till den resterande landtunga 
som bildas mellan det nya brytområdet och det befintliga. Här består 
landskapet av fragment av äldre öppen mark i stark igenväxning, liksom 

Del av analysområdet norr om Brandstorpsvägen

Del av analysområdet söder om Brandstorpsvägen

ANALYSOMRÅDET
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enstaka byggnader som till exempel en ladugård från 40-talet. Här finns 
också en utsiksplats över det befintliga dagbrottet. Den platsen fungerar 
också som en målpunkt då man söker utblickar från Billingen ut över 
det omgivande landskapet, framförallt österut. Dagbrottet och fabriken 
är här en ”förkuliss” som ger en speciell stämning åt upplevelsen, men 
kanske också platsens öde och historia.

Som sagt är analysområdets centrala del betingat av vägen, Brand-
storpsvägen som är den plattform det mesta av landskapet upplevs 
från. Ett annat stråk, kring vilken landskapet kan uppfattas är via de 
leder och stigar som skär genom området i nord-sydlig riktning. Från 
dessa kan man, till skillnad från upplevelserna från vägen uppleva land-
skapet närmare. Dess övergång från sluten skogsmark till halvöppet till 
öppet kulturlandskap med allt vad det innebär av olika värden i fråga 
om olika biotoper och kopplingar till människan själv. Självklart finns det 
ytterligare utgångspunkter från vilket området kan upplevas, förutsatt 
att man bemödar sig att lämna de etablerade stråken och stigarna. Det 
går naturligtvis att även ströva fritt, förutsatt det inte är hägnat. Kvanti-
tativt kan man dock anta att det är från vägen de allra flesta kommer i 
kontakt med området, och då nästan alltid på genomfart med helt andra 
mål än landskapets självt. Då vägen till uteslutande del är kantad av 
antingen vegetation eller övervuxna stenmurar är det svårt att bilda sig 
en uppfattning om omgivningen. Inte alltid vet man hur det egentligen 
ser ut bakom, längre upp i terrängen förutom det korta parti i det öppna 
landskapet. Kvalitativt sett är det utanför vägen man kommer naturen 
närmare, själva vägen är asfalterad och trång och relativt trafikerad.

I de mer egenvuxna partierna av landskapet krävs det viss bak-
grundskunskap för att ”läsa”, eller rätt tolka landskapet tidigare ut-
seende. Men det menas att landskapets historia ligger dold bakom 
växande sly, och också är på väg att försvinna. Stenmurar är under den 
lövade perioden knappt skönjbara under rotskott och sly, och i de forna 
fruktodlingarna hukar frukträden under konkurrensen från uppskjutande 
granar eller asp. I de tidigare hagarna har både gran, asp och olika 
buskar etablerat sig. Förvandlingen från pionjärarter till barrträd går 
mycket fort. Från äng till skog tar ca 20 år.

Brandstorpsvägen genom analysområdet

Ladugård strax utanför Täktområdet
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Till landskapets karaktär hör också dess modellering, vilket naturligtvis 
framhävs extra tydligt när det är öppet. Landskapet är vågformat, bitvis 
med dramatiska ”vågkammar”. Därefter övergår dessa i betydligt mju-
kare och planare partier. Just kontrasterna är signifikativa för just denna 
typ av landskap - i mynningarna av ravinen som skär genom Billingen. 

Markens böljande tillsammans med de spridda åkerholmarna skapar ett 
småskaligt landskap, bestående av mycket små oregelbundet formade 
åkerstycken. Detta för naturligtvis tankarna bakåt i tiden, till den tid då 
människan själv var det mestas mått. Denna del av analysområdet är 
den mest sympatiska. Men skogsområdena intill saknar dock högre 
upplevelsevärden.

Det böljande landskapet norr om Brandstorpsvägen

Tidigare ängsmark - idag begynnande skogTidigare stenmur i fägata. 
Bakom skymtar äldre fruktodling
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KARAKTÄRSDRAG SAMT ENSKILDA ELEMENT

Som komplement till den allmänna och rumsliga beskrivningen av land-
skapet kan man också beskriva det utifrån dess yttre förutsättningar i 
kombination med dess ingående beståndsdelar. Till de yttre förutsättnin-
garna hör som sagt läget vid Billingen, vid mynningen av dess ravin 
samt det kommunikationsstråk som löper där. För tydlighetens skull 
beskrivs nedan karaktärsdragen samt beståndsdelarna var för sig. Mo-
tivet till denna beskrivning förstås senare därför att den kommer använ-
das som referens för jämförelser med andra landskap.

Till karaktärdragen hör situationen i stort, till exempel de geologiska 
förhållandena, som ravinen igenom Billingen eller markens speciella 
modellering, här böljande och ofta med de omgivande bergen tydligt 
märkbara i närheten. Landskapets belägenhet i ravinen, eller åtminstone 
i början av den är karaktärskapande. I ravinens mitt på Billingen där 
den är som smalast ryms inte mycket mer än vägen och den parallellt 
följande bäcken. Här löper också banvallen, idag transformerad till en 
gång- och cykelstig. Längs stråken förekommer här och var boställen, 
bebyggelsegrupper samt enstaka byar. Dessa stråk eller långsmala 
strukturer breder vid ravinens mynningarna ut sig åt olika håll. Och med 
dem de uppodlade eller röjda landskapet. Oavsett om man nalkas Bill-
ingen från öster eller väster är situationen densamma.

Till denna beskrivning av landskapet har gjorts en karaktärisering på en 
nivå utifrån de element som landskapet kännetecknas av, och dessa är 
följande:

Den vindlande vägen är ett karaktärsdrag som naturligtvis härstammar 
från platsens historia. Kanske härrör vägen från en upptrampad stig som 
sedan breddats och fått en beläggning. Till de senaste tilläggen hör den 
asfalterade ytan. Vägens slingrande tillför en känsla av småskalighet 
men också som ett förtydligande av det omgivande landskapets ut-
seende. Genom vägen linjeföring tokar man också landskapet vid sidan 
om.

Boställena, med ekonomihus och trädgårdar existerar inom analysområ-
det, men framförallt utanför detta. Här handlar det om torp, med till-

Den vindlande vägen 
genom analysområdet

Ekonomihus och trädgårdar i anslutning till 
enstaka torp och boställen utmed vägen
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Den vindlande vägen 
genom analysområdet

hörande uthus och till deras tillhörande trädgårdar. Byggnader-
na är traditionella, dock inte sällan med senare tillägg. Enstaka 
byggnader förekommer längs vägen. Inom det tänkta brytområ-
det finns endast ett torp. Boställena karaktäriseras naturligtvis 
också av den som bor där samt deras smak och intressen.

Stenmurar, fägator och stenrösen förekommer, dels kring 
boställena men också längs vägen men ibland också som 
inramning kring åkerstyckena. Då och då, när behovet av röjda 
stenen inte behövts för byggnation av murar har stenarna istäl-
let lagt på hög och på så vis bildat rösen, ofta på ytor som ändå 
inte används t ex sänkor, branter eller i åkerhörn.  Oavsett om 
stenformationerna är medvetet byggda eller inte har dessa en 
viss betydelse för just detta landskaps karaktär. Denna typ av 
element är för övrigt i hög grad beroende av människan för att 
synas, för röjer man inte i dess närhet syns varken stenhögarna 
eller murarna.

DEN OMGIVANDE 
SKOGEN PÅ BILLINGEN

DEN VINDLANDE 
VÄGEN

BOSTÄLLEN
OCH GÅRDAR

FORNLÄMNINGAR

KOMMUNIKATIONS-
STRÅKET

STENMURAR, 
FÄGATOR OCH 
STENRÖSEN

DEN OMGIVANDE 
SKOGEN PÅ BILLINGEN

UPPODLAD MODELLERAD 
TERRÄNG, M ÅKERHOLMAR

LÅNGSTRÄCKT 
BYSTRUKTUR
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Den uppodlade åkern, ängarna, eller de betade markerna har det ge-
mensamt att de håller landskapet öppet vilket i sin tur bidrar till längre 
siktlinjer, men också den ålderdomliga karaktären. Självklart bidrar till 
exempel betande djur till en stor del av landskapsupplevelse i de fall 
detta förekommer. Specifikt för de uppodlade eller betade markerna här 
är dessas modellering, vilket ibland är dramatiskt.

Den omgivande skogen som ofta består av gran ramar in landskapsrum-
men men bidrar också till karaktären.

Det finns olika anledning till varför Åkerholmar uppstår, oftast är det där-
för att marken där dessa är belägna inte går att bruka, eller åtminstone 
är svårbrukad. Eller helt enkelt är ett odlingshinder beroende till exempel 
på berg i dager, en forntida grav eller annan stensättning liksom att den 
utgör i en del av en ägogräns. Då åkerholmarna av naturliga skäl inte är 
uppodlade är dessa istället trädbevuxna.

Vattendrag och diken förekommer och ju mer modellerat landskapet 
är desto fler lågpunkter, alltså vattenförande drag är det. Här är det ett 
karaktärsdrag, kanske inte så mycket i visuell mening, snarare som en 
indikation på de natur- och upplevelsevärden som kan finnas.

Fornlämningar förekommer naturligtvis i och förmodligen även i anslut-
ning till området. Flera väntar säkert på att upptäckas. Dagens fornlämn-
ingskartor är inte bara en indikator på upptäckta fornlämningar, utan 
också en indikator på var sentida människor varit verksamma. För det 
är där människor verkar som också fornlämningar upptäcks. Där ingen 
mark brukas, där inga vägar byggs eller inga människor bor finns det 
sällan anledning att stöta på lämningar från förr. Likväl kan där finna 
minst lika mycket i marken, dolt under jordlager. Fornlämningarna syns 
inte från vägen utan endast om man är i närheten av dessa. Däremot 
kan man ibland med lite kunskap förutse fornlämningsområden då dessa 
avviker från de omgivande odlade markerna. Inte sällan är dess små öar 
trädbevuxna.

Då landskapet som sagt är uppdelat och beskrivet i sina ”beståndsdelar” 
eller karaktärselement likt ovan är det samtidigt lättare att diskutera kring 
det i förhållande till andra landskap. Vilket kommer att göras längre fram 
i arbetet
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LANDSKAPETS ANVÄNDARE

Det analyserade området har ett strategiskt läge dels i utkanten av 
Skövde, men också som genomfartsområde (genväg) för kommunika-
tioner till och från Skövdes nordvästra delar. Men landskapet har även 
inneboende värden som tack vare närheten till tätorten är betydelse-
fulla. Detta gäller särskilt för de boende i Skövdes nordvästra utkant i de 
bostadsområden som är där. Inom några minuters promenad når man 
de flesta platser inom analysområdet. Den ”känsla av ålderdom” som 
trots allt finns kvar finns bidrar säkert till en del av områdets attraktions-
värde. Stenbrottet i sig, och den utsiktsplats som är iordningställd vid 
dess kant bidrar alldeles säkert till områdets lockelse. Inte sällan ser 
man hur platsen besöks av människor, och dessutom i alla åldrar. Ut-
siktsplatsen är mer än landskapet självt ett destinationsmål. Kanske lite 
förvånande med tanke på att dagbrott sällan är egentliga besökspunkter. 
Självklart är det betydelsefullt att just på denna plats har man möjlighet 
att se längre än annars ut över omgivningarna. Dagbrotten öppnar upp 
landskapet och skapar på så sätt längre siktlinjer. Från denna punkt 
framstår dessutom dagbrottet som relativt grönt då återställning genom-
förts i dess östra delar. Som sagt så är det också här man kan se det 
omgivande landskapet på Västgötaslätten mer än annars.

Vidare ingår området i Billingeledens linjeföring, som sträcker sig i 
nord-sydlig riktning utmed Billingens östra sluttning. Just här passerar 
vandringsleden rakt igenom analysområdet och korsar också Brand-
storpsvägen. Billingeleden passerar på sin ca 45 kilometer långa sträcka 
en rad platser och utkikspunkter och det öppna landskapet här är san-
nolikt ett av många andra som leden passerar igenom. Den information 
som finns om leden framhåller särskilt att man passerar hagmarker med 
betande djur på många platser. Vilket man också gör i analysområdet.

Landskapets användare kan för övrigt delas in i flera kategorier: Först 
de som bor där sen de som bara passerar förbi, och slutligen de utifrån 
som eventuell har det specifika landskapet som mål. Beroende på vilken 
grupp som åsyftas har en eventuell utökning naturligtvis olika effekt.

De närboende mister självklart en del av de ytor man tidigare haft och på 
så sätt begränsas rörelsefriheten i landskapet, åtminstone åt det håll täk-
tområdet är orienterat. Istället är man självklart mer hänvisad åt de rester-
ande landskapen åt andra väderstreck. Då analysområdet till stora delar 
bestått i öppna marker i ”kulturmiljöer” är man istället hänvisad områden 
mer västerut om man vill uppleva den typen av landskap i sitt närområde.

De som tidigare bara passerat förbi har säkert noterat landskapet vid 
sidan, men det primära för denna kategori är själva målet för resan som 
alltså är någon annanstans. Här kan man alltså mer se till landskapets 
”praktiska” betydelse än som objekt för upplevelser. En utökning medför 
naturligtvis inskränkningar på möjligheten att ta sig genom området efter-
som den nuvarande vägen helt enkelt försvinner. Dock inte möjligheten 
att ta sig runtom området istället. Förutsatt att man inte kommer i bil för 
då är det stopp. För de närboendes vidkommande kan avstängningen av 
vägen naturligtvis vara tudelad, å ena sidan slipper man genomfartstrafik, 
å andra sidan förlorar man själv en smidig genväg till eller ifrån Skövde.
För den kategori som har landskapet självt som besöksmål är naturligtvis 
ett förvunnet landskap en förlust. Ett tänkbart skäl att bege sig till platsen 
är antingen utsiktsplatsen eller det ålderdomliga öppnare landskapet, 
troligtvis inte den slutna skogen som omgärdar området. Utsiktsplatsen 
blir kvar men det idag öppna landskapet försvinner. I de fall man efter-
frågar ett sådant är man istället hänvisad jämförbara landskapsutsnitt i 
närheten. Vilket det också finns fast då som sagt åt annat håll.
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NÄRREKREATION
FRÅN SKÖVDE

UTSIKTSPLATS

NÄRBOENDE

VANDRINGSLED

PROMENADVÄG

GENOMFARTSVÄG

NY STRÄCKNING VÄG/LED

JÄMFÖRBART LANDSKAP

JÄMFÖRBART LANDSKAP

JÄMFÖRBART LANDSKAP

JÄMFÖRBART LANDSKAP

JÄMFÖRBART LANDSKAP
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REKREATION OCH UPPLEVELSEVÄRDEN
EFTER EV. UTÖKNING AV TÄKT

Det kan här vara på sin plats att försöka teckna en bild 
av landskapet i en framtid då brytområdet eventuellt 
utökats. Det landskap som ligger inom brytområdets 
gränser är självklart borta men både återställd mark 
och mark utanför avgränsningarna är förhoppningsvis 
anpassad för de närboendes fortsatta behov av ytor att 
röra sig på samt landskap att inspireras av.

Man kan här se två parallella scenarior som båda 
bygger på fortsatt verksamhet i området. Dels återläm-
nat landskap i de äldsta brytområden i anslutning till 
verksamhetsområdets östra delar, dels tillgänglighet 
och möjlighet förflytta sig utmed det nya brytområdets 
gränser. Det återlämnade, alltså det återställda land-
skapet i öster har mycket intressant strategiskt läge 
i samhällets utkanter, bara någon minuts promenad 
från de närbelägna bostadsområdena. Om det öppnas 
upp för allmänheten samt framförallt för de närboende 
är det en utmärkt kompensation för det landskap som 
utgått i och med brytområdets expansion västerut. Det 
förefaller för övrigt som helt naturligt och följdriktigt att 
ianspråktagen mark återlämnas ungefär i samma takt 
som nya mark bryts.

Billingeleden som beskrivits tidigare kommer vid en 
tänkt utökning av täkten att ledas förbi det inhägnade 
området och enligt Cementa då läggas i anslutning till 
den nya utökade bäckfåran nordväst om brytområdet. 
Vilka upplevelsevärdena blir under dessa ca 500 meter 
av leden är svåra att förutse när man inte vet exakt ut-
seende. Helt klart är dock att ledens roll är att förevisa 
både natur och kultur på ett pedagogiskt sätt, och det 
bör den göra även fortsättningsvis.

Återställt område till vänster samt längre ned i bild
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ÅTERSTÄLLT LANDSKAP

PÅBÖRJAD ÅTERSTÄLLAN

Nyligen etablerad ängsyta framför äldre brottkanter
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Rekreationsvärden definieras dels med tanke på 
tillgänglighet, alltså närhet, dels med tanke på vad för 
värden man möts av när man utövar sin rekreation. 
Självklart är behovet individuellt och det som passar 
den ene passar kanske inte den andre, men närhet till 
omväxlande platser skattas alltid högt. Rekreation kan 
handla om att stimulera sinnena, ge andlig stimulans 
genom att bara se och uppleva något annorlunda. Av 
tradition syftas ofta på natur, men även kulturupplevel-
ser ryms inom definitionen. Billingesluttningen erbjuder 
ett stort spektra av upplevelser, både av natur och kul-
tur samt uppfyller också kriteriet att vara stadsnära och 
är därmed också lättillgängligt från centralorten.

Även om landskap förändras behöver det inte med 
automatik betyda att rekreationsvärdena försämras. 
Dessa kan istället förändras och innebära nya umgäng-
esformer med landskapet. Att ett nytt brytområde tas 
upp, och förhoppningsvis att nya landskap återförs, 
nya gångstigar anläggs kan innebära helt nya upplev-
elsevärden fast av annan karaktär än de som försvann. 
De ”kulturlandskap” som representeras utmed Brand-
storpsvägen har för övrigt även en fortsättning västerut 
som inte alls omfattas av förändring i samband med 
just denna åtgärd.

För tätorten Skövdes del, framförallt de nordvästra de-
larna är tillgången till rekreationsområden mycket god. 
Stora delar av Billingen är av riksintresse för friluftsliv 
och staden gränsar alltså till detta stora område. En del 
av det område som omfattas av förändring ingår också 
i detta område. Dock som en mycket marginell del och 
utanför de egentliga kärnområdena för intresset.
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TID OCH LANDSKAP

Tid är något som präglar landskapet i högsta grad. Både förfluten tid men också 
tid framöver. Tid, alltså den rymd som präglar vår tillvaro och som ger återverkn-
ingar på den fysiska miljön präglar och har framförallt präglat området under lån-
ga perioder. Spåren är många av de tider som flytt, och vi påminns ständigt om 
det när man vistas i området. Vissa förändringar kräver lång tid för att märkas, 
har alltså pågått länge som till exempel stenförädlingen. Andra förändringar som 
det moderna samhällts tillväxt har pågått ungefärligen lika länge. Vissa ingrepp 
går istället mycket fort, nästan märks direkt.

Resonemangen kring redan förfluten tid kan också appliceras på den tid som 
ligger framför oss. Visserligen känns den många gånger längre, men man måste 
ändå vara ödmjuk inför att den löper i samma takt oavsett om den löper framåt 
eller bakåt. Det vi gör idag kommer alltså självklart bli historia i framtiden. Med 
viss tillförsikt måste man därför också föreställa sig hur framtidens landskap kan 
komma att se ut, alltså förbi den tidshorisont som brytningstillståndet löper. I den 
tid då landskapet är återställt och taget i bruk för framtida generationers rekrea-
tionsbehov.
Redan idag kan man få skymt av vad framtidens landskap kan bära med sig, dels 
i form av de redan nedlagda stenbrott söder om området, dels också i det åter-
ställda landskap som sakta växer fram strax norr om fabriken. Vegetationen tar 
snabbt igen mark och det utvecklas landskap med stor variation. Om man därtill 
lägger en planerares fantasi kan man föreställa sig både promenadstråk och 
uppehållsplatser i framtidens ”dagbrott”.

Som sagt kan det vara idé att vara ödmjuk inför tidens gång, för på samma sätt 
som man förstår att landskap har fått tid att utvecklats bör man inse att fram-
tidens landskap också behöver tid för att mogna. Det krävs tålamod och kanske 
måste man också inse att det kanske inte alltid är en själv som kommer att få ta 
del av det nya, åtminstone inte när det står i full blom eller är färdigutvecklat. Om 
skogsägaren bara såg till sig själv skulle knappast några nya träd planteras.
Det traditionella kulturlandskapet har en skötselintensitet som är svår att matcha 
med dagens moderna synsätt på rimlig tid att ägna sig åt landskapsvård. Säl-
lan har den nutida landskapsvårdaren de tidsresurser, eller ens motivation som 
gårdagens brukare hade. Av den anledningen ser vi också stenmurar växa igen 
med sly. Ängar förvandlas till granåkrar och diken förtätas. Dagens landskap 
måste bli mer rationella, men det gäller att här finna en rimlig nivå. Från otillgängligt till tillgängligt
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För att på något sätt värdera det aktuella landskapet, det som omfattas 
av förändring måste man sätta in det i ett större sammanhang, och detta 
görs enklast genom att jämföra det med sin omgivning, alltså andra in-
tilliggande landskap men även landskap på långt håll. Först i små cirklar, 
sedan i ett större perspektiv. Först då visar det sig om landskapet är sär-
skiljande och kanske unikt. Det är de unika landskapen som det är mest 
angeläget att värna om, de som inte förekommer någon annanstans. 
Karaktärsbeskrivningarna samt förteckningen av de enskilda elementen i 
kapitlen innan kan vara en lämplig utgångspunkt för en första jämförelse.
Det aktuella landskapets belägenhet i mynningen av den ravin som skär 
igenom Billingen har en mycket ungefärlig motsvarighet på motsatt sida, 
på Billingens västra sida mot Varnhem och Skarahållet. Där, liksom vid 
Våmbsdalen mynnar ravinen och övergår till ett ”trattformat” område av 
uppodlade sedimentjordar. Vackert böljande och omgivna av skogskläd-
da höjder. Där genomskärs mynningen också av landsvägen, de mindre, 
och kanske historiska vägavsnitten liksom av reminiscenser av Axvalla-
Skövde järnväg. Förekomsten av fornlämningar förekommer på båda 
sidor, inte sällan i anslutning till de beskrivna vägavsnitten. 

Västra Billingen
Närmast att jämföra området med är som ovan nämnts Billingens mot-
svarande sida i väster. Där är de geologiska ”grundförutsättningarna” 
någorlunda lika, och där löper som sagt de linjära kommunikations-
stråken ungefärligen på samma sätt som i Våmbsdalen. Det området 
präglas också liksom Våmbsdalen av slingrande byvägar med om-givan-
de antingen uppodlade marker, beteshagar och ängar. Dessa är likaså 
omgivna av stenmurar samt utspridda åkerholmar. Längs vägarna före-
kommer också muromgärdade fägator. Stenmurar omger också både 
åker, betesmark och äng. Bebyggelsestrukturen är också någorlunda 
likartad med antingen torp, gårdar eller byggnader från senare epoker 
utmed vägen. Dessa är liksom i Våmbsdalen omgivna av småskaliga 
åkerstycken eller betesmark liksom omväxlande av vallodling.
Inte bara vid den västra mynningen påträffas landskap och kulturmiljöer 
av likande karaktär. I själva verket, om man utgår från de element 
som är beskrivna, återfinns landskapstypen på otaliga ställen runt om 
i Västergötland. Även om de exakta konstellationerna inte är identiska 

DET JÄMFÖRANDE PERSPEKTIVET

Den vindlande vägen. Muromgärdad och kantad av boställen 
vid mynningen av ravinen på den västra sidan. Förmodligen en 
historisk färdväg med gamla anor. Ljungstorp

Det halvöppna kulturlandskapet med solitära träd, 
stenmurar och rösen
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Fornlämningsområde. Hålltorp

Det modellerade landskapet söder om Varnhem

Torp och ekonomibyggnader utmed vägen.
Storekullen

STOREKULLEN

lJUNGSTORP

HÅLLTORP

HAGMANSTORPET



22

naturligtvis. Typen är mycket representativ för hur landsbygden kan se ut 
överallt Sverige. Associationerna går närmast till alla de liknande land-
skapen runt Billingen, men även områdena kring de andra skogsklädda 
platåbergen liksom  till de övriga skogliga bygderna i både väst- och 
Östergötland. Men i högsta grad ser man likheter med de småskaliga 
landskapen runtom i Småland

Att jämföra två områden med varandra och sedan mena att dessa är 
helt jämförbara kan naturligtvis upplevas som komplicerat, särskilt om 
man bor i området och känner det väl. Men utifrån en grov uppskattning 
måste man göra förenklingar, här handlar det mer om att se det utifrån 
ett större och bredare perspektiv. Om det aktuella landskapet är unikt 
och om omistliga värden riskerar att gå förlorade om den tänkta insatsen 
genomförs. På några viktiga punkter skiljer sig de två områden från var-
andra. Den östra smalare mynningen avslutas idag i antingen stenbrottet 
eller helt enkelt i Skövde stad och är generellt betydligt mer exploaterad. 
Den västra sidan är bredare och övergår successivt i odlingslandskapet 
som i sin tur är knutet till Hornborgarsjöns vattenområden. Här finns 
också, utifrån ett kulturmiljöhistoriskt perspektiv betydligt värdefullare 
området i och kring Varnhem. Landskapsbilden är dessutom betydligt 
intressantare där då hela Hornborgarsjön ligger i dess närhet.

På Skövdesidan är det utpekade området, i lokal mening något särskil-
jande medan det i jämförelse med den västra sidan innan Varnhem sna-
rare är vanligt förekommande. I jämförelse med de där förekommande 
landskapen är Våmbsdalen snarare vardagligare och inte lika pietetsfullt 
skött. Om man ser till det stora.

Till Våmbsdalens karaktär hör också, med anledning av ca 100 års 
kalkbrytning, självklart det att området är påverkat. Den först signalen 
är naturligtvis fabriksbyggnaden och därefter självklart stenbrotten med 
sina tvära kanter. I de fall stenbrotten är återställda eller nedlagda mil-
dras naturligtvis intrycken betydligt. Dock går det inte, även om verk-
samheten är nedlagd, att förbise det faktum att landskapet är mycket 
påverkat.

Torp och stenrösen på sydbillingen Öppna Hagmarker i anslutning till Ljungstorp

Öppna hagmarker,stenmurar i anslutning till Hagmanstorpet
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Stenmursomgärdad fägata strax söder om Varnhem Modellerat kulturlandskap söder om Varnhem. Billingen i bakgrunden

Stenmursomgärdad förmodad 
fägata sydbillingen

Fornlämningsområde i öppet 
landskap vid Hålltorp

Vindlande muromgärdade 
vägar söder om Varnhem
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Det förefaller, utifrån ett naturresursperspektiv, men även utifrån ett 
vidare landskapsperspektiv som rimligt att fortsätta verksamheten i 
anslutning till det redan idag kraftigt påverkade området. Speciellt 
eftersom ytterligare råmaterialet finns där liksom nödvändig infrastruktur 
för att utvinna och processa materialet, inte minst fabriken finns redan 
på plats. Påverkan är redan stor om man ser till området i helhet att en 
eventuell utökning kan te sig marginell i sammanhanget.
 
Men för det analyserade landskapsutsnittet är påverkan naturligtvis inte 
marginell eftersom det då kommer att försvinna, samt att de närboende 
också kommer förlora en betydelsefull kommunikationslänk liksom när-
belägen mark att röra sig på. Nyttan av det förstnämnda överträffar dock 
de negativa konsekvenserna av det andra. Om man ser till det hela i 
stort. Ett nytt dagbrott, någon annanstans vid ett annat platåberg, vid ett 
annat småskaligt kulturlandskap skulle sannolikt påverka betydligt mer. I 
idag opåverkad terräng.

Kulturmiljön här är inte unik och knappast naturmiljöerna heller, inte 
heller landskapsbilden uppvisar unika kvaliteter även om platsen bitvis 
är mycket vacker. Landskapstypen förekommer på en mängd områden 
så det pedagogiska liksom det vetenskapliga värdet med denna typ av 
landskap finns att tillgå på många andra platser både intill liksom runt 
om i landet. Områdets betydelse som genväg är inte oersättlig. Det 
finns andra bilvägar att tillgå med endast en liten tidsförlust som följd. 
Dessutom tillför genomfartstrafiken inget i landskapsupplevelsen den är 
bara en praktisk fråga. Utifrån de andra sätten att förflytta sig innebär 
avstängningen enbart att vägen ersätts av en smalare grusad väg som 
istället går runt området. Det samma gäller Billingeleden som också leds 
runt. Det finns alltså inte, med hänvisning till det som framkommit ovan, 
några relevanta motiv till varför just detta landskaps värden skulle vara 
högre än någon annanstans. De rekreationsvärden som otvivelaktigt 
finns, finns det också mycket goda förhoppningar om att kunna ersätta 
med nya utifrån de nya premisserna som utökningen och återställ-
ningen ger. Det faktum att hela Billingen ligger strax intill minskar områ-
dets betydelse utifrån behovet av närliggande rekreationsområden.

SLUTORD
Men Cementa AB bör också, som en ansvarsfull gest mot de närboende 
”öppna upp” de redan återställda områdena samt utesluta dessa från 
det egentliga verksamhetsområdet. Helt enkel återbörda landskapet till 
omgivningen och de som bor där. Här åsyftas särskilt områdena i områ-
dets nordöstra del, precis norr om fabriksområdet. Det området rymmer 
spännande värden, både av pedagogisk natur, syftande på den verk-
samhet som varit, men också naturvärden som med tiden kommer att 
utvecklas på platsen. Det kan vara lättare att skapa acceptans för utök-
ning, om man samtidigt visar tillkommande värden efter brytning.

Värdet i det landskap som står inför förändring är alltså inte särskilt högt 
i ett jämförande perspektiv. Alltså om man jämför med tillgängliga land-
skap inom områdets närområde inom en radie på ca 5 kilometer. 
I det mycket, snävt tolkat, lokala landskapet, alltså för de närboende är 
dock landskapet idag värdefullt för närrekreation. Med närrekreation me-
nas här lättillgängligt ”grönt” landskap som bryter mot det urbana stads-
landskapet. En del av det försvinner härmed.

Kring frågor som berör de historiska värdena som det ifrågavarande 
landskapet äger idag kan man säga att kvaliteterna i egenskap av 
elementen snabbt förlorar sin form. Konturerna suddas ut till följd av 
förbuskning, bristande underhåll samt minskad ekonomisk bärighet. 
Den processen är redan idag påtaglig och förväntas inte avstanna även 
om ansökan skulle avslås. Med all säkerhet är klockan redan slagen för 
landskapet ifråga. Precis som det är för tusentals liknande småskaliga 
landskap runt om i landet. Jordbruksnedläggelsen sveper över landet 
och det är en process som knappast går ett hejda. Den har redan pågått 
i flera decennier. Endast de mest unika förskonas från detta och då med 
hjälp av bidrag eller ideella krafter. Eller då starka ekonomiska incita-
ment finns.

Det kan också vara på sin plats att återigen vädja till Cementa AB att 
verkligen se till de möjligheter som utökningen ger ifråga om tillskapade 
värden. Företaget har resurser att skapa något som ger i samma ut-
sträckning som det tar i anspråk. ”Brottbilderna” av idag är visserligen 
dramatiska, men för den kreative bara en spännande utgångspunkt för 
det nya landskapet.
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Pågående terassering 
inför återställan


