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Inledning 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Naturvårdsverket befarar att en utökning av 
Cementas befintliga kalkstenstäkt i Skövde kommer att medföra en påverkan på Natura 
2000-området Klasborg-Våmb och främst då lövsumpskogen i anslutning till 
Våmbsbäcken. 

Den planerade täkten kommer, liksom befintlig täkt, att påverka grundvattnet i 
kalkstensakviferen. Cementa har i flera handlingar hävdat att det inte kommer medföra 
mätbar påverkan på det markvatten som försörjer vegetationen i lövsumpskogen med 
dess essentiella vatten och därmed inte heller på vegetationen.  I föreliggande PM 
utvecklas resonemanget. Markvatten är det vatten som finns i jorden ovanför 
grundvattenytan (Grip & Rodhe, 1994). 

Markhydrologi i Natura 2000-området 
Berggrunden i Billingen består av olika lager enligt figur 1. De olika lagren går i dagen på 
olika ställen längs bergets sluttning. Natura 2000-området Klasborg-Våmb ligger på 
Sydbillingens nordsluttning och inom detta område varierar den ytliga berggrunden med 
altituden. 

 

Figur 1 Profil Sydbillingens berggrund (SGU, 2005). 

Ett skikt av betydelse i lagerföljden är bentonitleran som ligger mellan lerskiffern och 
kalkstenen.  Bentonitleran ligger på ungefär +205 m.ö.h. (SGU, 2005). Bentonitlera är 
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ett mer eller mindre vattentätt material. Detta skikt styr därför i stor utsträckning 
grundvattenrörelsen i berggrunden. 

SGU beskriver i ett kompletterande utlåtande från 2005 hur de olika akvifererna åtskiljs 
av ett lager med bentonitlera som förekommer under lerskifferakviferen och ovan 
kalkstensakviferen. Eftersom bentonitlagret är ett tätt skikt rinner vattnet, istället för 
vertikalt ned genom profilen, horisontellt över bentonitskiktet.  

De ytliga jordarterna vid Klasborg och Våmbs ängar förses med vatten via 
utströmmande grundvatten från den övre akviferen, dvs. lerskifferakviferen som ligger 
ovanför den täta bentonitleran. Detta grundvatten når markytan i utströmningsområden 
i Våmbsbäckens direkta närhet. Vid nivån +205 m.ö.h. finns i detta område flera källor 
(SGU, 2005).  

I anslutning till Våmbsbäcken utgörs de ytliga jordarterna av svämsediment med lera 
och silt. Svämsediment är jordmaterial som transporterats till platsen med 
Våmbsbäcken och som sedimenterat i området då vattendraget bräddat ut över 
strandzonerna och flödeshastigheten minskat. Sådana översvämningar sker årligen och 
detta sedimentlager byggs på efterhand. Svämsedimenten består av små partiklar och 
är därför ett relativt tätt material med låg vattengenomsläpplighet.  

Utbredningen av svämsediment framgår av figur 2. Att svämsediment har avsatts just 
här beror på topografin, bäcken når här ett flackare parti vilket gör att vattenhastigheten 
avtar. När bäcken svämmat över har vattenhastigheten avtagit så mycket så att 
finsediment har kunnat ackumuleras.  

Övriga berggeologiska förutsättningar finns väl beskriva i SGU 1977, Golder 2012 A, 
Golder 2012 B och SGU 2005. 
Sydbillingens nordsluttning där Klasborg-Våmbs N2000-område ligger är relativt brant. 
Vid Våmbsbäcken planar marken ut så att bäcken, riksväg 49 och området mellan 
vägen och befintlig täkt ligger på ungefär samma nivå i en flackare terräng.  
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Figur 2: Utbredning av svämsediment i anslutning till Våmbsbäcken (SGU Kartvisare). 
Täktens utbredning är inte aktuell utan visar hur det såg ut omkring 2005. 

Natura 2000-områdets naturtyper 
Klasborg-Våmbs N2000-område omfattar 89 ha (Naturvårdsverket Skyddad natur). 
Området utgörs av en mosaik av olika naturtyper. Vid den basinventering som 
länsstyrelsen utfört i området konstaterades följande naturtyper finnas i området 
(Naturvårdsverket Skyddad natur):  

• 6210 Kalkgräsmarker nedanför trädgränsen 
• 6270 Artrika silikatgräsmarker nedanför trädgränsen 
• 6410 Fuktängar med blåtåtel eller starr  
• 9070 Trädklädd betesmark 
• 9080 Lövsumpskog 
• 9180 Ädellövskog i branter 
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Figur 3: Karta med den del av Natura 2000-området som diskussionen om Cementas 
eventuella påverkan rör. Kartan visar hur området karterades vid basinventeringen. Data 
från Naturvårdsverket Skyddad natur. 

När Natura 2000-området bildades 2005 upprättades en bevarandeplan. 
Bevarandeplanen bygger på kunskap från naturtypskartering enligt KNAS som grundar 
sig i flygbildstolkning. Några år senare utfördes den s.k. basinventeringen där 
naturtyperna karterades genom fältbesök. I det mosaikartade landskapet vid Klasborgs 
och Våmb har naturtyperna varit svåra att tolka från flygbild. Det finns därför en viss 
diskrepans mellan vad basinventeringen kom fram till och vad som anges i 
bevarandeplanen från 2005. Dessvärre har länsstyrelsen inte ännu uppdaterat 
bevarandeplanen. 

Av de naturtyper som förekommer i Natura 2000-området är det främst lövsumpskogen 
som är känslig för hydrologiska förändringar. Det är också denna naturtyp som 
Länsstyrelsens och Naturvårdsverkets oro främst har avsett. Det är en naturtyp som per 
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definition växer på fuktig till blöt mark och därför förekommer på marker med 
återkommande översvämningar.  

Lövsumpskogen vid Våmbsbäcken förses med vatten från tre olika håll: från 
Våmbsbäcken, från nederbörd på Sydbillingens nordsluttning och med grundvatten från 
den övre akviferen som sipprar ut i källor längs Sydbillingens nordsluttning i anslutning 
till lövsumpskogen. Våmbsbäcken utgör den största delen av vattenförsörjningen i 
lövsumpskogen. 

Lövsumpskogen vid Våmbsbäcken är beroende av de regelbundna översvämningarna 
som mättar jorden med vatten såväl som källorna som ständigt tillför vatten till 
rotzonen. Att de övre jordlagren utgörs av material med goda vattenhållande 
egenskaper gör att marken kan hålla kvar vatten länge efter översvämningarna.  

Vid Våmbsbäcken är det jordens egenskaper och bäckens vattendynamik som är 
avgörande för naturtypen. Vid höga flöden bräddar bäcken och förser en större yta än 
den direkta bäckfåran med vatten. Även under perioder med lägre flöde i bäcken sker en 
viss infiltration i marken så att vatten från bäcken förser den intilliggande marken med 
markvatten (Golder 2015). 

Att lövsumpskogen vid Våmb i första hand förses med vatten från Våmbsbäcken styrks 
av att dess utbredning i stort sett överensstämmer med det område där det finns 
svämsediment och att det under lång tid har förekommit översvämningar. Längre upp i 
sluttningen, på mark som inte påverkas av bäckens översvämningar, tar andra 
naturtyper vid.  

Det ytliga markvatten som inte kommer från Våmbsbäcken kommer från direkt 
nederbörd och tillrinning från Sydbillingens nordsluttning. Tillrinning från Sydbillingens 
nordsluttning härrör både från vatten som fallit som nederbörd längs sluttningen och 
det grundvatten som sipprar fram som källor med ursprung i den övre akviferen. 
Flödesriktningen är vinkelrät mot höjdkurvorna ner mot Våmbsbäcken som i området 
utgör en lägsta punkt. 
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Figur 4: Flödesriktningar för ytligt grundvatten och markvatten.  

Notera att detta är en beskrivning av det specifika skogsbeståndet vid Våmbsbäcken 
och att den beskrivningen och kommande bedömningar gäller oavsett vilken Natura 
2000-naturtyp som området kategoriseras som (lövsumpskog, svämlövskog eller 
annan naturtyp). Enligt länsstyrelsens senaste kartering (basinventeringen) klassas 
beståndet som utvecklingsmark med möjlighet att utvecklas till naturtypen 
lövsumpskog 9080. Beståndet är 3,7 ha stort och utgörs av relativt ung lövskog där 
värdefulla strukturer som gamla träd, socklar och död ved inte finns i tillräcklig 
omfattning för att uppnå fullgod naturtypsstatus. Det är rimligt att anta att dessa 
strukturer kommer att utvecklas med tiden.  

Våmbsbäcken och Hållsdammsbäcken 
Det är i huvudsak Våmbsbäcken som förser lövsumpskogen med vatten. 
Hålldsammsbäcken är ett biflöde som ansluter till Våmbsbäcken vid lövsumpskogen i 
Natura 2000-området. Hållsdammsbäcken utgör således en del av det vatten som är 
en förutsättning för lövsumpskogen. 

Bäckarnas flöde styrs i första hand av nederbörden i avrinningsområdet. Andra faktorer 
som spelar in är topografi och vegetation, både i avrinningsområdet och i bäckfåran. 
Brantare terräng och rakare bäckfåra ger en högre flödeshastighet och högre 
flödestoppar. Andel sjöyta i avrinningsområdet påverkar också vattenföringen. En större 



 

 

 

8 (10) 

sjöyta ger en större flödesutjämning vilket i sin tur ger lägre flödeshastigheter och 
minskade flödestoppar. Vegetationen i avrinningsområdet är av betydelse genom att 
den bromsar vattnets rörelse vid nederbörd. När vegetationen är borttagen, t ex vid ett 
kalhygge eller plöjd åker rinner vattnet snabbare över marken ner till bäckfåran.  

Våmbsbäckens avrinningsområde uppströms lövsumpskogen har en relativt brant 
topografi på Sydbillingens nordsluttning. Detsamma gäller Hållsdammsbäckens 
avrinningsområde på Nordbillingens sydsluttning. Topografin tillsammans med en 
mycket liten sjöandel ger höga flödeshastigheter och höga flödestoppar. 
Översvämningar sker på flacka partier i terrängen. Att översvämningar sker just vid 
lövsumpskogen beror på att terrängen här planar ut efter en relativt brant terräng 
uppströms. 

Andra faktorer som kan påverka flödet i de båda bäckarna är skogsbruksåtgärder, 
jordbruksåtgärder, dikesrensningar och åtgärder som direkt förändrar bäckfårans 
utseende t ex rätning, sönderkörning (vanligt vid skogsbruksåtgärder att tunga maskiner 
kör sönder mindre bäckar), trummor osv. Den damm som reglerar hur mycket vatten 
som släpps ut ur Hållsdammen och uttaget av vatten för produktion av konstsnö är två 
andra faktorer som påverkar vattenflödet i Hållsdammsbäcken. 

Vid nedre delen av Hållsdammsbäcken (nedströms Brandtorpsvägen) har den senaste 
avtäckningen (inom nu gällande bryttillstånd) lett till att en del vatten från bäcken 
infiltrerar ner i marken istället för att rinna ut i Våmbsbäcken. Denna avtäckning är gjord 
mer eller mindre dikt an mot bäcken. Genom att flytta bäcken och skapa en ny tätare 
bäckfåra kan Cementa garantera att denna effekt inte kommer att ske i den nya bäcken 
även om en avsänkning sker i lagren under och intill bäcken. Det senare kommer vara 
aktuellt längs den del av bäcken som hamnar mellan det utökade brottet och banvallen. 
Längs denna sträcka är förslaget dels kulvert och dels en med bentonitlera tätad 
sedimentfälla. Risk för infiltration föreligger bara mycket nära avtäckt område och 
kommer inte att beröra Våmbsbäckens bäckfåra. 

Utformningen av Nya Hållsdammsbäcken kan påverka flödet genom att ett slingrigt 
lopp med våtmarksytor och sedimentfälla fördröjer vattnets rörelse och kapar 
flödestopparna. Cementa ser gärna en dialog med länsstyrelsen om bäckens utformning 
kring dessa aspekter. Om önskemålet är ett snabbare vattenflöde med kraftigare 
flödestoppar så kan bäcken utformas med ett rakare lopp. 

Erfarenheter från befintlig täkt 
Genom den verksamhet som bedrivits inom gällande tillstånd har täkten kommit cirka 
80 meter ifrån Våmbsbäcken och lövsumpskogen inom Natura 2000-området. Täkten 
har kommit ca 10 meter ifrån Hållsdammsbäcken. Detta har inneburit en 
grundvattenavsänkning med en avsänkningstratt som sträcker sig en bit in i Natura 
2000-området. 
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Trots att täktverksamheten i nära anslutning till Natura 2000-området har pågått under 
en längre tid finns det inget som tyder på att verksamheten har medfört någon 
betydande påverkan på de naturtyper som finns där. Några detaljerade studier av 
vegetationen har visserligen inte gjorts men påtagliga förändringar skulle ha observerats 
om de hade skett.  

Påverkan från planerad täkt på Natura 2000-området 
Den planerade utökningen av kalkstenstäkten kommer inte innebära någon mätbar 
påverkan på Våmbsbäckens vattenflöde (Golder, 2012 A; Golder, 2012; Bergab, 2014).  

Den planerade utökningen av täkten ligger norr om Våmbsbäcken och den huvudsakliga 
tillrinningen av markvatten till lövsumpskogen sker, förutom från Våmbsbäcken, från 
Sydbillingens nordsluttning. Kalkstenstäkten påverkar inte grundvattnet i den övre 
akviferen på Sydbillingen och därför kommer täkten inte att ge upphov till en minskad 
tillrinning av ytligt grundvatten respektive markvatten. Utströmningsområdet på 
Sydbillingens nordsluttning kommer alltså att bestå. Inte heller markens vattenhållande 
egenskaper i anslutning till lövsumpskogen kommer att påverkas mätbart (Golder 2015).  

Hållsdammsbäcken leds om och ansluter till Våmbsbäcken på samma plats som idag. 
Omledningen utförs så att nuvarande förhållanden efterliknas, dvs. att motsvarande 
flöde kommer att mynna i Våmbsbäcken. Den nya bäckfåran utformas så att infiltration 
undviks.  

Våmbsbäckens höjdprofil kommer att vara densamma och därmed kommer vattnet 
precis som idag att brädda över just i det område där lövsumpskogen växer.  

Med idag tillgänglig kunskap finns det därmed inget som tyder på att varken naturtypen 
lövsumpskog eller de andra naturtyperna i Natura 2000-området kommer att påverkas 
av den planerade täkten.  
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