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Sammanfattning 
En naturvärdesinventering av utredningsområdet 
Våmb utanför Skövde har genomförts på uppdrag 
av Cementa AB. Utredningen ingår som en del 
i en miljökonsekvensbeskrivning, som ska ligga 
till grund för tillståndsprövningen av en utökad 
täktverksamhet.

Fältbesök har gjorts vid fyra olika tillfällen un-
der 2010 och 2011 för att täcka in olika årstids-
aspekter. Vid ett tillfälle togs även bottenfauna-
prover i den bäck som rinner genom området.
Resultat från fältbesöken har kompletterats med 
sammanställning av befintlig kunskap. 

Inventeringsområdet vid Våmb ligger på platå-
berget Billingen i Västergötland. Inventerings-
området utgörs av odlingsmark och brukad skog i 
en sydsluttning.  Skogsmarken utgörs av produk-
tionsskogar med gran. Odlingsmarken domineras 
av äldre vallodlingar som idag betas. 

De områden som befanns ha högre naturvärden 
utgörs av en naturbetesmark, ett par igenväxande 
före detta lövhagar, en mindre tillfällig våtmark 

och en bäck, Hålldammsbäcken. Vid en eventu-
ell utökning av täktverksamheten kommer dessa 
naturmiljöer sannolikt att förstöras. Områdena 
bedöms dock inte ha några unika värden. 

Vid Hålldammsbäcken bör särskilda försiktig-
hetsåtgärder vidtas för att minimera påverkan på 
nedströms liggande vattendrag. 

Den samlade bedömningen är att en täktverk-
samhet vid Våmb inte i någon större grad kom-
mer påverka de värdefulla naturmiljöer och arter 
som finns i landskapet.

0 1 2 3 km
Inventeringsområde

Ü
Översiktskarta med inventeringsområdet vid Våmb inringat.
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1 Inledning
Cementa AB planerar att utöka täktområdet vid 
Våmb utanför Skövde. Som en del i miljökon-
sekvensbeskrivningen som ska ligga till grund 
för tillståndsprövningen av anläggningen har en 
naturvärdesinventering utförts. Fältbesök gjor-
des i juli 2010. De områden som då bedömdes 
hysa höga naturvärden studerades mer ingående 
vid fältbesök i april, augusti och oktober 2011. I 
april 2011 gjordes även en bottenfaunaprovtag-
ning i Hålldammsbäcken. Resultaten från dessa 
fältbesök samt annan kunskapssammanställning 
presenteras i denna rapport. 

Rapporten belyser naturvärdena och ger rekom-
mendationer om hur anläggningen kan utformas 
för att minimera negativa konsekvenser som kan 
uppstå i samband med täktverksamhet i området. 
Genom att göra en naturvärdesinventering i ett 
tidigt skede i planeringsprocesen kan framtida 
negativa konsekvenser undvikas, större hänsyn 
tas och mindre lämpliga etableringar modifieras i 
den fortsatta planeringen.

Syfte

Syftet med naturvärdesinventeringen är att 
lokalisera och redovisa värdefulla och känsliga 
naturmiljöer inom det inventeringsområde som 
är aktuellt för täktverksamhet. 

Målet är också att göra en bedömning av even-
tuell påverkan på de värdefullare naturmiljöerna 
vid en täktverksamhet inom inventeringsområ-
det.

Naturinventeringen ska således vara en ut-
gångspunkt för fortsatt projektering och utred-
ning av den planerade täktverksamheten. 

Resultatet kan även användas vid planering av 
framtida efterbehandlingsartbeten.

Figur 1.1. Vy över ett av Cementas täktområden väster om Skövde.
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2 Metodik

I detta kapitel beskrivs hur inventeringen genom-
förts och vad som ligger till grund för de bedöm-
ningar som redovisas. 

2.1 Naturvärdesinventering

Naturvärdesbedömning

Enetjärn Natur AB har utarbetat en metodik för 
naturinventeringar och naturvärdesbedömningar. 
Metodiken bygger på bedömningsgrunder i olika 
nationella inventeringar så som t.ex. nyckelbio-
topsinventeringen och våtmarksinventeringen. 
De vedertagna inventeringsmetoder som finns 
idag är ofta ganska snäva och anpassade bara till 
en viss naturtyp.  Vi har anpassat dessa till att 
omfatta alla i landet förekommande naturtyper. 
Metoden innebär att alla i landet förekommande 
naturtyper bedöms på ett så likartat sätt som 
möjligt.  

Vi gör en samlad bedömning av varje objekts 
naturvärde. Objekten bedöms utifrån veder-
tagna och definierade naturvärdesskriterier för 
olika naturtyper. Värderingen är delvis en relativ 
jämförelse med liknande objektstyper/biotoper i 
regionen. 

De bedömningsgrunder som används för na-
turvärdesklassningen är mångformighet, historik, 
naturlighet, raritet (sällsynta arter och natur-
typer), artinnehåll, påverkansgrad och utveck-
lingspotential. Objektets storlek kan vägas in i 
bedömningen av naturvärde. Storleken har dock 
olika betydelse i olika typer av naturmiljöer och 

för olika organismer. För bedömning av objek-
tens naturvärde kan aspekter som friluftsliv och 
närnatur till skolor och bostadsområden väga in. 
Friluftsliv avgränsas här till den typen av frilufts-
liv där naturupplevelsen är en viktig del. Resul-
tatet av inventeringen sätts även in i ett större 
sammanhang, ett större rumsligt perspektiv.  

Syftet är att redovisa alla objekt inom ett om-
råde som hyser höga naturvärden. Dessa objekt 
bedöms till klass 1 och 2 enligt tabell 2.1. 

Eftersom de olika nationella inventeringsmeto-
derna för olika naturtyper skiljer sig ganska mar-
kant mellan de olika naturtyperna, och vi har valt 
att använda en metod där alla naturtyper bedöms 
enligt ett och samma klassningssystem, så kan 
våra klassningar skilja sig från de som gjorts i t.ex. 
våtmarksinventeringen. Detta beror till viss del på 
att vi har lagt olika vikt vid de olika värderings-
grunderna. Det beror även på att vår inventering 
i många fall är mer detaljerad än tidigare gjorda 
inventeringar där fältbesök inte alltid har utförts.  

Inventeringen vid Våmb

Den här naturvärdesinventeringen av markerna 
vid Våmb omfattar inventering i fält och sam-
manställning av annat relevant kunskapsunderlag. 
Området besöktes i fält under fyra dagar i juni 
2010, april 2011, augusti 2011 och oktober 2011. 
Bedömningarna grundar sig på slutsatserna från 
fältbesöken samt annan kunskapssammanställ-
ning. 

Inventeringen inleddes med en tolkning av 
flygbilder, satellitbilder och topografiska kartor. 
Flygbildstolkningen har fokuserat på att lo-
kalisera särskilt värdefulla, äldre skogsbestånd, 
bergbranter, våtmarker, bäckar och andra intres-
santa naturmiljöer. Flygbildstolkningen har också 
utgjort grund för den objektsindelning som 
redovisas i avsnitt 4.2.

Flygbildstolkningen följdes upp med en fäl-

Naturvärdesklass Bedömning Innebörd

1 Högsta naturvärde

Värdekärna

Opåverkade naturmiljöer med ett stort inslag av värdefulla 
strukturer och/eller arter, alternativt delvis påverkade miljöer 
med ett stort inslag av värdefulla strukturer och/eller arter. 

2 Högt naturvärde Påverkade naturmiljöer med ett visst inslag av värdefulla 
strukturer eller arter, alternativt opåverkade naturmiljöer med 
ett ringa inslag av värdefulla strukturer eller arter.

Ordinärt Ordinärt naturvärde Låga naturvärden och starkt påverkad mark. 

Figur 2.1. Naturvärde har bedömts för varje objekt enligt tabell ovan. Redovisningen av inventeringen tydliggörs på en natur-
värdeskarta i figur 4.6.
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tinventering för att bedöma naturvärdena i de 
avgränsade objekten och för att identifiera ytterli-
gare områden med potentiellt höga naturvärden. 
Alla delar av inventeringsområdet, dvs alla objekt 
och bestånd, har besökts i fält eller kunnat bedö-
mas på håll. Delområden med potential att hysa 
högre naturvärden har studerats mer noggrant. 
De delområden som vid första besöket bedömdes 
hysa högre naturvärden studerades sedan mer 
ingående under 2011 för att täcka in årstidsva-
riationen. Speciell uppsikt hölls efter rödlistade 
arter, signalarter, arter som omfattas av artskydds-
förordningen och andra intressanta arter. 

Vidare har befintligt kunskapsunderlag sam-
manställts. Kunskap om området har inhäm-
tats från Länsstyrelsen i Västra Götalands län,  
Skogsstyrelsen, samt Skara och Skövde kommu-
ner.

2.2 Bottenfauna

Provtagning och analys

Bottenfaunan i Hålldammsbäcken undersöktes 
genom tre prover från tre olika delsträckor. Ned-
ströms vägen (nedre), uppströms vägen i lövskog 
(mellan) och uppströms vägen i barrskog (övre) 
se karta figur 2.3. Provtagningen gjordes i slutet 
av april 2011. Resultaten av bottenfaunaprovtag-
ningen redovisas i avsnitt 5.3. 

Metoden som användes benämns M 42-in-
ventering av bottenfauna i sjöars strandzon och 
vattendrag med riktat urval (mikrobiotoper) och 
syftar till att undersöka: 

1. förekomst av indikatortaxa
2. förekomst av rödlistade arter 
3. biologisk mångfald

Metoden ger också en god uppfattning om övriga 
förekommande taxa. Med bottenfauna avses i den 
här metodiken all makroskopisk fauna framför 
allt kräftdjur, insektslarver och snäckor, som kvar-
hålls i ett såll med maskstorleken 1,5 mm. 

M 42 med riktat urval skiljer sig från den 
vanliga M 42-metoden (Naturvårdsverket 2008) 
genom att de 30 delproverna vid varje undersök-
ningslokal/sträcka fördelas på olika mikrobio-
toper istället för att fördelas schematiskt utmed 
hela provtagningslokalen. Genom att provtag-
ningen görs inom ett större och mer varierat 
provtagningsområde ökar möjligheten att finna 
rödlistade arter och indikatorarter. Antalet taxa är 
beroende av antalet mikrobiotoper. Det är således 
viktigt att så många mikrobiotoper som möjligt 
undersöks för att erhålla en mer representativ och 
mer komplett artbild. Den använda metodiken är 
en helt kvalitativ metod.

I Naturvårdsverkets handbok ges en tydlig 
rekommendation att bottenfaunaprover ska tas på 
hösten. Provtagning på senvår eller försommaren 
innebär att inte alla arter är tillgängliga varför 
resultaten av bottenfaunaprovtagningen kan skilja 
sig en del från en höstprovtagning. Exempelvis 
är inte alla bäcksländor tillgängliga i slutet av 
april, då ettåriga arter redan kläckt ut och enbart 
förekommer som ägg denna period. På hösten 
däremot finns alla såväl ettåriga som fleråriga 
insekter tillgängliga.  Då de förekommer som ägg 
är omöjliga att artbestämma.
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Biologiska index

Shannons Diversitetsindex
Indexet beskriver ekosystemets mångfald eller 
diversitet. Värdet är ett integrerat mått av artrike-
dom och arternas relativa abundans på provloka-
len. Ett högt index erhålls om det är stor diversi-
tet (många arter) men främst att ingen eller få av 
arterna dominerar stort i antal. Indexet är alltså 
beroende av art- och individantalet för varje art.

EPT-index
EPT står för dagsländor (Ephemeroptera), 
bäcksländor (Plecoptera) och nattsländor (Tri-
choptera) och summan av antalet arter/taxa för 
dessa tre ordningar. E+P+T utgör normalt den 
största andelen av faunan i opåverkade vattendrag 
och bedömningen enligt EPT-indexet ger ett 
värde på vattendragens funktion och naturlighet. 
Många av bottenfaunans känsliga grupper finns 
också i dessa tre insektsordningar. 

Bedömningen av EPT-index är främst utvecklat 
för vattendrag i Syd- och Mellansverige. Gene-
rellt minskar artantalen i vattendragen från söder 
till norr, vilket motiverar att klassgränserna vad 
gäller artantal bör ligga något lägre för vattendrag 
i norra Sverige.

2.3 Ingen 
lokaliseringsbedömning

Det är viktigt att understryka att de bedömningar 
av naturvärden som görs inte innebär några ställ-
ningstaganden om inventeringsområdet är lämp-
ligt för en täktverksamhet eller ej. Utredningen
beskriver endast vilka effekter en eventuell eta-
blering kan få på naturvärdena i området och hur 
eventuella negativa effekter kan minimeras. Lo-
kaliseringsbedömning görs av bolaget i samband 
med fortsatt projektering och senare vid en kom-
mande tillståndsprövning av projektet, och då 
vägs flera andra aspekter in utöver naturvärdena.

Figur 2.2. Bottenfaunaprovtagning i Hålldammsbäcken.
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Inventeringsområde
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Figur 2.3. Delsträckor för bottenfaunaprovtagning i Hålldammsbäcken
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3 Omgivande landskap

I detta kapitel beskrivs det omgivande landskapet 
kring det område som kan bli aktuellt för täktverk-
samhet. Avsikten är att ge ett vidare perspektiv 
till de beskrivningar som görs av själva invente-
ringsområdet i nästa kapitel. Med det omgivande 
landskapet avses i första hand ett område med ca 
en halvmils radie kring inventeringsområdet.

Det område vid Våmb som inventerats ligger på 
Billingen som är ett av Västergötlands platåberg. 
Billingen utgörs av olika sedimentäta bergarter 
under ett täcke av diabas. Platån ligger på ca 300 
m över havet vilket är ungefär 200 m högre än 
omgivande slättlandskap. 

Området tillhör den boreonemorala zonen och 
ligger inom naturgeografisk region 22 Götalands 
centrala slättbygder. 

Uppe på berget är bebyggelsen sparsam. Nedan-
för dess branter och på den rika slätten runtom-
kring är bebyggelsen däremot tät. Just öster om 
Billingens sluttning ligger Skövde tätort.

Vattendrag

Inventeringsområdet ligger i Tidans avrinnings-
område.

Tidan har sitt ursprung vid Strängseredssjön 
mellan Bottnaryd och Ulricehamn. Ån följer 
sedan en krokig väg norrut och mynnar i Vänern 
vid Mariestad. Vattendraget är ca 19 mil långt 
och har ett avrinningsområde på 2200 km².

Vattenkvaliten präglas av omgivande jordbruks-
mark, tätorternas reningsverk och enskilda av-
loppsanläggningar, vilket medför höga fosfor- och 
kvävehalter. Ett flertal vattenkraftverk reglerar 
åns flöde.

Fiskfaunan i systemet är artrik med bland annat 
öring, aspNT och färna. Reproducerande bestånd 
av öring finns i stort sett inom hela vattensyste-
met. Innan kräftpesten drabbade ån i början av 
1970-talet var Tidan rik på flodkräftaCR. Man har 
senare planterat in signalkräfta i ån, som nu åter 
igen är rik på kräftor. Särskilt längs forsar och 
strömsträckor finns en artrik bottenfauna med 
ett antal hotade och sällsynta arter, bl a flodpärl-
musslaEN. Strömstare och kungsfiskareVU häckar 
regelbundet längs ån.

Naturgeografisk region 22

Nordiska ministerrådet har delat in Norden i 76 
naturgeografiska regioner. 29 av dessa berör 
Sverige. Indelningen bygger på växttäckets 
sammansättning som i sin tur bestäms av kli-
matet, jordmånen och avrinningsförhållandena. 

Region 22 (Götalands centrala slättbygder), 
karaktäriseras av uppodlade slätter, platåberg 
och ädellövskog. 

Boreonemorala vegetationszonen

Sveriges vegetation brukar delas in i ett antal 
vegetationszoner baserat framför allt på de 
dominerande trädslagen. De olika vegetations-
zonerna ingår i ett system som sträcker sig 
över hela norra halvklotet.

Våmb ingår i det som kallas den boreonemora-
la zonen. Den boreonemorala zonen domineras 
av blandskogar där tall, gran, lövträd (framfö-
rallt asp och björk men även ädla lövträd) är 
vanliga. Den uppodlade arealen är stor i slätt-
bygderna och arealen myrar är stor i de västra 
delarna. Zonens nordgräns sammanfaller med 
ekens nordgräns. Zonen täcker stora delar av 
södra Sverige, från Gävle i norr till Karlskrona i 
söder.
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Särskilt skyddsvärda områden

I det omgivande landskapet finns det relativt gott 
om skyddsvärda områden. Hela Billingen är av 
riksintresse för naturvård. Därmed omfattas även 
det inventerade området av detta riksintresse. 

Billingen är ett platåberg med diabastäckta 
kambrosiluravlagringar. Nordbillingen, dvs områ-
det norr om vägen mellan Skara och Skövde, har 
stora naturvärden genom en mosaik av naturty-
per. Området karaktäriseras av ett omväxlande 
odlingslandskap med åkrar, betesmarker, gamla 
vägar, stenmurar och odlingsrösen samt ädel-
lövskogspartier. Floran är mycket rik på Nordbil-
lingens nordvästsluttning och norra platå. Flera 
rikkärr förekommer. Billingens västsluttning är 
till stor del klädd med delvis gammal ädellövskog. 
Nordbillingen har stora naturvärden genom en 
mosaik av naturtyper. Området är ett välbesökt 
utflyktsmål.

Sydbillingen, dvs området söder om vägen mel-
lan Skara och Skövde utgörs av diabasplatåer som 
genomskärs av spricksystem samt bergens slutt-
ningar genom de olika kambrosiluriska bergar-
tena.  Sydbillingens platå utgörs av en mosaik av 
skog och myrar. Myrarna är i stor utsträckning 
orörda. Omkringliggande skog utgörs av natur-
skog. Fågellivet är rikt med orrspel och många 
vadare. De ansenliga arealerna orörd myrmark 
och skogsmark är mycket ovanliga i regionen.

Ett stort antal källflöden mynnar utmed slutt-
ningarna och har på många platser gett upphov 
till värdefulla extremrikkärrsmiljöer. I branterna 
växer ädellövskog med lång kontinuitet och rik 
flora.

Inom ca 1 km radie från det inventerade områ-
det återfinns tre biotopskyddade nyckelbiotoper 
och två naturreservat. Vidare pekar Skövde kom-
mun ut Norra brottet och Billingensluttningen 
som intressanta naturområden i sin naturguide.
•	 Klasborgs och Våmbs ängar, naturreservat 

och Natura 2000-område ca 100 m söder 
om inventeringsområdet. Varierande natur 
med Billingens barrskogsklädda diabasplatå, 
storblockiga rasbranter med lövskog, ädel-
lövskog längs sluttningarna, små bäckar och 
beteshagar. Floran är rik. I beteshagarna kan 
man finna gullviva, slåttergubbeNT, solvända 
och backtimjan. 

•	 Sydbillingens platå, naturreservat och Natura 
2000-område ca 600 m sydväst om invente-
ringsområdet. Ett av södra Sveriges största 
sammanhängande vildmarksområden, orört 
sedan mitten av 1800-talet, med en yta på ca 

2000 hektar. Mosaiklandskap med myrar och 
torrare skogsmark. Älg, tjäder, pärluggla samt 
nötkråkaNT finns i gammelskogen. Orre och 
ljungpipare kan höras på mossarna. 

•	 Hålldammsravinen är en av Skogsstyrel-
sen utpekad nyckelbiotop som omfattas av 
biotopskydd. Ravinen är blockrik med branta 
lodytor och diabasberggrund. Luftfuktigheten 
är hög och jämn. Trädskiktet domineras av 
gran och här finns en del död ved i anslutning 
till bäcken. Bäckbräsma, springkorn, gammel-
granslav och en lång rad olika mossarter har 
rapporterats härifrån.

•	 Längs Hjälpadalen finns två intilliggande 
områden som av Skogsstyrelsen pekats ut 
som nyckelbiotoper och omfattas av biotop-
skydd. En blockrik ravin med där trädskiktet 
utgörs av gran och nedströms denna en bäck-
dal där trädskiktet domineras av gran med 
inslag av asp och hassel. Här finns rikligt med 
död ved i form av torrträd, högstubbar och 
lågor. Det mesta av den döda veden utgörs av 
relativt nydöd gran. Marken är kalkhaltig och 
översilas. I markvegetationen märks mysk-
måraNT, vispstarr och bergslok. Även gullpu-
dra, springkorn, trolldruva och ormbär har 
rapporterats härifrån. Här finns ett ymnigt 
mosstäcke och rikligt med ormbunkar.

•	 Längs Billingsluttningen invid Skövde finns 
berg- och rasbranter, ädellöv och blandskog 
med inslag av barr, sprickdalar, en fin lund-
flora och mycket fina utsikter. I rasbranterna 
finns gamla träd och en intressant moss- och 
lavflora.

•	 Väster om Cementas norra stenbrott finns 
en utsiktsplats med en geologisk utställning. 
I brottet finns stora mängder fossil. I bergs-
springorna häckar skogsduvor. 

Nyckelbiotoper

Nyckelbiotoper är skogsområden med mycket 
höga naturvärden. Dessa skogar har egenska-
per som gör att de har en nyckelroll för sko-
gens missgynnade och hotade djur och växter. 
Begreppet nyckelbiotop har i sig ingen juridisk 
innebörd, det finns alltså inget automatiskt 
skydd för nyckelbiotoper. Däremot har de stora 
skogsägarna och virkesköparna som policy att 
undanta nyckelbiotoper från skogsbruk, vilket 
innebär att nyckelbiotoperna i praktiken åtnju-
ter en sorts frivilligt naturskydd. 
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Figur 3.1. Skyddad natur och andra områden med höga naturvärden av regional karaktär i omgivningen runt Våmb.
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De naturreservat och Natura 2000-områden som 
har inrättats inom ca 5 km radie är följande: 
•	 Getaryggen, naturreservat ca 2 km söder om 

inventeringsområdet. Ädellövskog med rik 
flora.

•	 Ulveksbackarna, naturreservat ca 2,5 km 
nordost om inventeringsområdet. Tydliga 
spår efter inlandsisen. Strövområde nära 
Skövde tätort. 

•	 Blängsmossen, naturreservat och Natura 
2000-område ca 3 km norr om inventerings-
området. Högmosse med spelande orre och 
häckande ljungpipare.

•	 Hene, Natura 2000-område ca 3 km söder 
om inventeringsområdet. Lövskog och od-
lingslandskap.

•	 Rånna-Ryd, naturreservat och Natura 2000-
område ca 3,5 km norr om inventerings-
området. Stup och rasbranter vid Billingen. 
Brantskogar med rik svampflora.

•	 Hene-Skultorp, naturreservat och Natura 
2000-område ca 4 km söder om inventerings-
området. Lövskog och ålderdomligt odlings-
landskap.

•	 Källdalsbäcken, Natura 2000-område ca 4 km 
sydost om inventeringsområdet. Meandrande 
bäck i alsumpskog.

•	 Tovatorpsbäcken, Natura 2000-område ca 4 
km sydost om inventeringsområdet. Bäckra-
vin med källor och blandskog.

•	 Skåningstorpskärret, naturreservat och 
Natura 2000-område ca 4,5 km nordost om 
inventeringsområdet. Extremrikkärr med rik 
orkidéflora.

•	 Sätuna utmark, naturreservat ca 4,5 km nord-
väst om inventeringsområdet. Äldre bland-
skog på fuktig mark.

•	 Kullabolet, naturreservat och Natura 2000-
område ca 5 km söder om inventeringsområ-
det. Naturbetesmark med rik torrängsflora.

Utöver ovanstående områden nämner Skövde 
kommun även Norra och Södra brottet, Hal-
labroravinen, Havstenasjön samt Karstorpssjön 
med Aspöravinen i sin naturguide.

Inom ca 3 km radie från inventeringsområdet 
finns vidare tre våtmarker som i länsstyrelsens 
våtmarksinventering har bedömts till klass 1 
(mycket höga naturvärden). Inom detta område 
finns även tre våtmarker som i länsstyrelsens 
våtmarksinventering bedömts till klass 2 (höga 
naturvärden).  

Figur 3.2. Biotopskyddad ravin vid Hjälpadalen med en 
stor mängd död ved.

Figur 3.3. Även den branta Hålldammsravinen omfattas 
av biotopskydd.



14

3
 O

M
G

IV
A

N
D

E 
LA

N
D

SK
A

P

0 1 2 3 km

Inventeringsområde

Natura 2000

Naturreservat

Våtmarksinv klass 1

Våtmarksinv klass 2

Ü

Figur 3.4. Skyddad natur och andra områden med höga naturvärden av nationell karaktär i omgivningen runt Våmb.

Nationella våtmarksinventeringen, VMI

Ungefär 10 % av Sveriges landyta består av våt-
marker. Med stöd av Naturvårdsverket har dessa 
inventerats med syfte att skapa en kunskapsbank 
inför bland annat miljöövervakning och naturre-
sursplanering. Alla våtmarker nedom fjällen; i norra 
Sverige större än 50 ha och i södra Sverige större 
än 10 ha, har flygbildstolkats och naturvärdes-
klassats. Objekt med stora naturvärden har även 
fältinventerats. 

Klass 1. Har mycket höga naturvärden för regionen 
och är av internationellt eller nationellt bevaran-
devärde. De är oftast till stor del opåverkade och 
behöver bevaras för framtiden. Inga ingrepp som 
kan påverka eller ytterligare påverka hydrologin 
bör tillåtas. 

Klass 2. Är vanligen i stora delar opåverkade av 
ingrepp och har höga naturvärden med nationellt 
eller regionalt bevarandevärde. Ingrepp som på-
verkar objektens hydrologi bör undvikas.



15

4
 IN

V
EN

T
ER

IN
G

SO
M

R
Å

D
ET

4 Inventeringsområdet

I detta kapitel ges en mer detaljerad beskrivning 
av själva inventeringsområdet. Inledningsvis 
beskrivs naturmiljöns karaktär, därefter redovisas 
särskilt värdefulla områden som identifierats i 
samband med fältinventeringen.

4.1 Översiktlig beskrivning

Det område som varit föremål för naturinven-
tering - hädanefter kallat inventeringsområdet 
- täcker en areal av ca 47 ha. Inventeringsområdet 
ligger på södra sluttningen av Nordbillingen. 
Höjden över havet inom inventeringsområdet va-
rierar från 210 till 260 m. Inventeringsområdets 
läge på Billingens sluttning innebär att platå-
bergets olika bergarter förekommer inom olika 
delar av inventeringsområdet. Att berggrunden 
har inslag av kalk och i övrigt är rik på mineraler 
märks på floran som även inne i granskogen är 
förhållandevis rik.  

Området utgörs av ett kulturlandskap med 
öppna marker och brukad skog. En tredjedel av 

inventeringsområdet utgörs av skogsmark. Res-
terande del utgörs av åkermark, beteshagar och 
tomtmark. Ett par tomter har fortfarande bebod-
da stugor medan tre tomter står öde. Området 
gränsar till befintligt täktområde. 

Två bäckar finns i området varav den ena, Håll-
dammsbäcken, håller vatten under en stor del av 
året medan den andra torkar ut.

Genom inventeringsområdet går en bilväg, Nya 
Brandstorpsvägen, och en mindre brukningsväg. 
I norra delen av inventeringsområdet finns ett 
nätverk av stigar för vandring, terrängcykling och 
ridning. Stigsystemet utgår från Billingehus och 
området verkar användas flitigt. Vandringsleden 
Billingeleden går tvärs igenom det inventerade 
området. Billingeleden är en fyra mil lång vand-
ringsled som går mellan Simsjön och Nolberget. 

Några naturvärden fanns inte dokumenterade 
från området innan inventeringen genomfördes. 

Figur 4.1. I norra delen av inventeringsområdet finns ett 
nätverk av stigar för vandring, terrängcykling och ridning. 

Figur 4.2. Vandringsleden Billingeleden går tvärs igenom 
det inventerade området.
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Skog

Ungefär en tredjedel av det inventerade området 
utgörs av skogsmark.  Det rör sig om före detta 
betesmarker som tillåtits växa igen alternativt 
planterats igen med gran. Skogen utgörs idag av 
medelålders bestånd som domineras av gran med 
visst lövinslag. Lövinslaget utgörs av björk, asp 
och hassel. Fläckvis är inslaget av hassel stort. 
Skogen är gallrad och här finns tydliga spår efter 
skogsbruksmaskiner. I nordöstra hörnet finns 
enstaka grövre granar som vuxit upp i ett mer 
öppet landskap. Markvegetationen är bitvis frodig 
och återspeglar den rika berggrunden. Här växer 
bland annat arter som gökärt, harsyra, vitsippa, 
skogsnäva, örnbräken, vårfryle, grönvit nattviol, 
nästrot, ormbär, blåsippa, skogsbingel och krans-
hakmossa. 

Odlingsmark

Ungefär två tredjedelar av det inventerade om-
rådet utgörs av odlingsmark. Det rör sig främst 
om åkermark med vallodlingar men här finns 
även naturbetesmarker och igenväxande lövha-
gar. Landskapet var längre tillbaka i tiden hårt 
brukat med uppodlade åkrar och välbetade hagar. 
All mark som gick att odla är stenröjd. Stenen är 
upplagd i kanten av åkerholmar, stenmurar och 
en fägata. Idag är jordbruket på nedåtgående. På 
åkermarken odlas vall. Delar av ytan betas av nöt-
kreatur. Under sensommaren 2011 bröts vallen 
och stora arealer plöjdes för att odla vall på nytt.

Det finns i området en naturbetesmark som 
fortfarande är öppen. Det är en backe som, efter-
som den under lång tid inte har gödslats, hyser en 
artrik flora med många olika hävdgynnade arter. 
Här växer bland annat ängsskallra, rödkämpar, 
vårbrodd, rödven, jungfrulin, gulmåra, rödklint 
och svinrot. Blomprakten syns på långt håll. Här 
finns även förutsättningar för många insekter. 
Bland annat påträffades den sexfläckiga bastards-
värmarenNT här under fältbesöket. Ytterligare en 

Figur 4.3. Inom inventeringsområdet finns en naturbetesmark med artrik flora. Här växer en lång rad växter som gynnas av 
beteshävd.
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naturbetesmark håller på att växa igen till skog. 
Att det för inte så länge sedan bodde fler män-

niskor i området syns fortfarande spår av. Inom 
det inventerade området finns tre ödetomter med 
kvarstående trädgårdsväxter men utan byggnader. 
Två tomtmarker är fortfarande bebodda, troligen 
endast sommartid.

Sjöar och vattendrag

Två bäckar finns inom det inventerade området. 
Hålldammsbäcken rinner längs områdets östra 
kant. Denna bäck rinner från Hålldammen och 
håller vatten en stor del av året. Från Hjälpadalen 
rinner en mindre bäck som torkar ut och endast 
är vattenförande under perioder med mycket ne-
derbörd. Denna bäck har ett mer diffust lopp och 
i de nedre delarna av inventeringsområdet rinner 
dess vatten i täckta diken. Hålldammsbäcken be-
skrivs mer ingående i resultatdelen under avsnitt 
4.2, objekt C och under arter, avsnitt 5.3. Båda 
bäckarna rinner ut i Våmbobäcken som rinner vi-
dare genom Skövdes centrala delar. Vattnet tar sig 
sedan via Källedalsbäcken, Svesån, Ömboån och 
Ösan ut till Tidan som i sin tur mynnar i Vänern.

Figur 4.4. All mark som gått att odla är stenröjd. Stenen 
är upplagd i kanten av åkerholmar, stenmurar och en 
fägata..

Figur 4.5. Hålldammsbäcken rinner längs inventerings-
områdets östra kant.
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4.2 Objektbeskrivningar

Nedan beskrivs det inventerade områdets olika 
objekt. En del av dessa objekt har i samband med 
naturinventeringen bedömts hysa höga natur-
värden, se karta i figur 4.6. Dessa objekt kan ha 
betydelse för den fortsatta planeringen av utökad 
täktverksamhet.

Inventeringsområde
Naturvärdesklass 1
Naturvärdesklass 2
Ordinära naturvärden

0 0,1 0,2 km

Ü

Figur 4.6. Naturvärden och känsliga områden inom inventeringsområdet vid Våmb.
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A Barrskog

Beskrivning: Denna före detta utmark utgörs idag 
av granskog med visst lövinslag. Lövinslaget ut-
görs av björk, asp och hassel. Fläckvis är inslaget 
av hassel stort. Granarna är yngre till medelålders. 
Längst i norr finns enstaka grövre granar. Bestån-
det är gallrat och här finns spår efter skogsbruks-
maskiner. Markvegetationen är bitvis frodig med 
arter som gökärt, harsyra, vitsippa, skogsnäva, 
örnbräken, vårfryle, grönvit nattviol, nästrot, 
ormbär, blåsippa, skogsbingel och kranshakmossa. 
I området finns ett nätverk av cykelstigar och 
vandringsleder som används flitigt.

Bedömning: Pågående skogsbruk har eliminerat 
de naturvärden som en gång fanns här. Beståndet 
utgörs idag av produktionsskog. Naturvärdena 
bedöms som låga.

B Ödetomt Skogslund

Beskrivning: En ödetomt med kvarstående 
trädgårdsväxter, bland annat olika fruktträd, 
hybridspirea, bondsyren, praktlysing, lupiner, 
iris och luktpion. Byggnaderna är borta men 
husgrund och grindstolpar finns kvar. Här finns 
även ett trädgårdsland med en kryddträdgård som 
fortfarande pysslas om. Att denna lilla trädgård 
mitt ute i skogen fungerar som någons lilla oas 
vittnar ett par trädgårdsstolar om. 

Bedömning:  Denna typ av kulturmarker bidrar till 
mångfald i landskapet och erbjuder framför allt 
insekter en livsmiljö i dagens annars blomfattiga 
landskap. Naturvärdena bedöms dock som låga.

Figur 4.7. Objekt A utgörs av produktionsskog med gran.

Figur 4.8. Objekt B utgörs av en ödetomt med fruktträd 
och kvarstående trädgårdsväxter.
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C Hålldammsbäcken

Klass 2

Beskrivning: Hålldammsbäcken rinner från 
Hålldammen vid Billingehus vidare via Våm-
bobäcken in mot stan. Bäcken rinner genom hela 
det inventerade området längs dess östra kant. 
Bäcken håller vatten mer eller mindre hela året, 
under torrperioder dock väldigt lite. Vattnet är 
klart men mörkfärgat. Bäcken är skuggad av träd 
i hela sin sträckning. Ett antal trummor finns 
längs sträckan, samtliga är dock för högt lagda 
och utgör därmed vandringshinder utom vid hög-
vattenperioder.  

Den inventerade delen av bäcken kan delas in i 
tre olika delar. Från Hållsdammen rinner bäcken 
genom granskog ner till inventeringsområdet. 
Även de första 300 m i området kantas bäcken av 
granskog (övre delen). Därefter följer en sträcka 
genom lövskog ca 550 m ner till vägen. Ned-
ströms vägen (nedre delen) är bäcken uträtad och 
kantas av två trädrader i ett odlingslandskap. 

Övre delen av bäcken rinner genom en produk-
tionsskog med gran. Bäcken är där 2-4 m bred. 
Vattnet är lätt strömmande med några lägre fall 
på 1-2 dm. Bäcken har ett naturligt lopp och i 
övre delen finns en större tvågrenighet. Botten är 
blockig med sten, grus, sand och inbäddat orga-

niskt material. På enstaka stenar växer näckmossa 
och andra vattenmossor och en skorplav. 

Någon kantzon har inte lämnats utan granen 
växer ända fram till bäcken. Enstaka klibbal, rönn 
och måbär noterades dock. I kraftledningsgatan 
uppströms sträckan har skog nyligen avverkats 
och allt avverkningsris lämnats i bäcken. Även 
längre ner har skogsbruksåtgärder nyligen utförts 
i och invid bäcken. Den stora mängden barr i 
vattnet kan kortvarigt påverka vattenkvaliteten. 
Död ved i vattnet finns i form av enstaka äldre 
lågor och en stor mängd nytt röjningsris. 

Skogens mossmatta når fram till bäcken. Här 
växer även vitsippa, smultron, skogsbingel, älg-
gräs, vårfryle, harsyra, vispstarr, ältranunkel, 
kärrfibbla, liljekonvalj, stor thujamossa, husmossa, 
kranshakmossa och bräkenmossa. Flygande 
nykläckta bäcksländor noterades vid fältbesöket i 
april 2011.

Bäcken fortsätter sedan genom en lövskog. 
Även här har bäcken ett naturligt lopp. Bredden 
är 2-4 m och djupet 1-5 dm vid normalvattenfö-
ring. Bäcken är slingrande, ibland tvågrenad och 
bredden är mycket varierande. Det är även stor 
variation i strömhastighet beroende på bredd och 
fallhöjd. Vattnet är mestadels lätt strömmande 
med kortare fall på någon decimeters fallhöjd. 
Botten är blockig med sten, grus, sand och 

Figur 4.9. Objekt C, Hålldammsbäcken, håller vatten 
under hela året. Därmed kan fisk överleva här.

Figur 4.10. Röjningsris har lämnats i bäcken vid nyligen 
utförd avverkning uppströms inventeringsområdet.
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organiskt material inbäddat emellan. Bitvis finns 
här fina lekbottnar och småfisk, troligen öring, 
observerades vid båda besöken. 

Bäcken rinner genom en lövskog som domine-
ras av klibbal med inslag av ask, rönn, hägg, gran, 
körsbär, hassel och almVU. Alarna är mestadels 
enkelstammiga. Enstaka äldre träd finns men de 
flesta är yngre. Markvegetationen utgörs av vit-
sippa, kabbeleka, skogsbingel, älggräs, majsmör-
blomma, vitsippa, svalört, buskviol, vårlök, hum-
leblomster, midsommarblomster och hultbräken. 

Klen död ved i vatten förekommer ganska rik-
ligt. På enstaka stenar växer näckmossa. På flera 
av blocken som stack upp ur vattnet växte mossor 
som stor thujamossa, råttsvansmossa och blom-
mossa.

Skogen är i en slags igenväxningssuccesion på 
mark som tidigare betats. En gård ligger i närhe-
ten med tomtmark ända fram till bäcken. Strax 
innan vägen rinner bäcken in i en beteshage där 
betesdjuren kan komma åt vattnet.

Nedströms vägen är bäcken uträtad. Stora block 
är upptagna ur bäckfåran och ligger längs bäckens 
kanter. Bäcken är 1-1,5 m bred och vid normal-
vattenstånd 1-2 dm djup. Enstaka hålor med 4 
dm djup finns. Vattnet är svagt strömmande.

Botten är stenig med grus, sand och inbäddat 
organiskt material. Stenar är 1-3 dm stora. På 
enstaka stenar växer näckmossa.

En tät ridå av klibbal kantar hela sträckan. Ri-
dån utgörs bara av två trädrader. Stammarna väx-
er i bukett men är unga, ca 15 år. Enstaka stam-
mar är äldre, kanske 40 år. Enstaka hägg, askVU 
och rönn, finns också. Markvegetationen utgörs 
av kirskål, vitsippa, svalört, älggräs, skogsbingel, 
majsmörblomma, midsommarblomster, skogssäv, 
strätta och hallon. Utanför ridån är marken öp-
pen men numera obrukad. Kraftig kvävepåverkan 
syns i vegetationen på båda sidor. På västra sidan 
om bäcken ligger befintligt täktområde.

Den nedre delen av bäcken som ansluter till 
betesmark och före detta åkermark omfattas 
eventuellt av det generella biotopskyddet.

Bedömning: Skogsbruksåtgärder och fellagda 
trummor till trots utgör bäcken med sitt delvis 
naturliga lopp en förhållandevis naturlig miljö. 
Objektets höga naturvärden är knutna till denna 
naturlighet och förutsättningarna för en del arter 
att leva här, både i och intill vattnet. Det är vid 
en eventuell exploatering viktigt att hänsyn tas 
till vattenmiljön så att vattnet håller god kvalitet 
samt att flödena något sånär följer de naturliga.

Figur 4.11. Objekt C. Mellersta delsträckan av Hålldamsbäckens har ett naturligt lopp genom lövskog. Botten är opåverkad 
och utgörs av block, sten och grus med en del lämpliga lekmiljöer för öring.
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D Igenväxande lövhage

Klass 2

Beskrivning: Det här objektet utgörs av en igen-
växt lövhage där hävden så gott som upphört. 
Här växer björk, sälg, hassel, körsbär, ek och lönn. 
Gran finns men är ännu inte dominerande. 

I östra delen av området är många av träden av 
hagmarkskaraktär med vida kronor. Hasselknip-
pena här är ganska gamla. Här finns en hel del 
död ved både i hasselknippena och större lågor. 
Spår efter hackspett finns på var och varannan 
stam. Kuddticka noterades på ett flertal säl-
gar. På hassel växer alticka och strävticka. Även 
kantarellmussling, kantöra, frätskinn, sälgticka, 
tegelticka och platticka noterades i området. 

I västra delen av området är träden däremot av 
igenväxningskaraktär och ganska jämngamla.  

Markfloran är rik och här finns rester av hävd-
gynnade arter. Under våren märks bland annat 
vitsippa, skogsbingel, gullviva, förgätmigej, sval-
ört, humleblomster, blåsippa, harsyra, vispstarr, 
tibast, myska, nästrot, vårfryle, ormbär och vårlök. 
Längre fram på sommaren tar kruståtel, smultron, 
teveronika, skogskovall, skogsviol och prästkrage 
över. Mossor som noterats är råttsvansmossa och 
kranshakmossa. Blek kantarell påträffades vid be-
söket 2010. Några hagmarkssvampar påträffades 
inte under inventeringen.

Området ingår i samma betesfålla som K och 
intilliggande vallar och här finns spår efter be-
tesdjuren men skötseln är bristfällig och det är i 
nuläget snarast att klassa som skogsmark.

Bedömning:  Objektet hyser höga naturvärden ge-
nom sitt stora lövinslag och blomrika markflora. 
Dessa värden är dock på väg att försvinna i och 
med att hävden avtar.

Figur 4.12. Objekt D är en igenväxande lövhage med 
gott om hassel.

Figur 4.13. Blek kantarell är en art som påträffas i lövsko-
gar på kalkrik mark.
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E Betesmark vid Våmbskleven

Beskrivning: Det här objektet utgörs av en betes-
mark där de centrala delarna nyligen plöjts upp 
för vallodling. Hundäxing, hundkex, vitmåra, 
fyrkantig johannesört, timotej, gulvial och kirs 
dominerade markvegetationen innan marken 
under sensommaren 2011 plöjdes upp. Hävden 
är dålig. Marken är kuperad med huvudsaklig 
lutning från vägen upp mot skogen. Området är 
stenröjt. Västra delen av objektet är trädbeväxt 
med bland annat ek och asp. Här finns enstaka 
äldre träd och enstaka liggande döda träd men 
mestadels ganska unga träd. Den norra delen 
utgörs av en slänt med unga hasselknippen och 
aspar samt en hel del yngre gran. I östra delen 
av objektet finns inslag av en hävdgynnad flora 
med arter såsom vårbrodd, svartkämpe, blodrot, 
gullviva och jungfrulin. Området är dock dåligt 
hävdat och ohävdsarter som örnbräken, hund-
äxing, hundkex, knylhavre och aspsly dominerar 
stort. I området finns en hel del asp och hägg, 
den senare kraftigt angripen av häggspinnmal. 
Området betas troligen fortfarande men sällan 
och med lågt betestryck.

En stenmur och en trädbeväxt åkerholme om-
fattas av det generella biotopskyddet.

Bedömning:  Ohävd och gödselpåverkan har utar-
mat floran. Naturvärdena är låga.

F Bäck från Hjälpadalen

Klass 2

Beskrivning: Från Hjälpadalen rinner en mycket 
diffus bäck. Bäcken håller troligen vatten bara 
periodvis och då med ett ganska diffust lopp. 
Bäcken var redan i slutet av april bara en antydan 
med nästan stillastående vattenpölar. Längre ned-
ströms försvinner bäcken till synes, troligen ner 
i ett täckdike. I anslutning till bäcken är marken 
fuktig och mullrik. 

Området karaktäriseras av ett klibbalsdominerat 
trädskikt. Alarna är flerstammiga. De flesta stam-
mar är raka och yngre men växer från äldre sock-
lar. Även hägg finns det rikligt av samt enstaka 
rönn, sälg, gran och asp. I övre delen av objektet 
är alarna yngre och enkelstammiga. 

En del av socklarna är mycket fina med många 
mossarter. På flera av stammarna finns alticka 
och spår efter hackspett (troligen mindre). Andra 
vedsvampar i området är kantarellmussling och 
aldyna. I området finns en del klenare död ved. 
På häggen trivs häggspinnmal. 

Markvegetationen utgörs av älggräs, vitsippa, 
svalört, kabbeleka, humleblomster, revsmör-
blomma, kirskål, majsmörblomma, hultbräken, 
ekbräken, kärrtistel, flädervänderot, skogssallat, 
midsommarblomster, harsyra, tuvtåtel, vårlök och 
ormbär. Röda vinbär och hallon noterades också. 
På block och socklar växer bland annat råttsvans-
mossa, stor thujamossa och palmmossa.

Området ingår i samma betesfålla som objekt E 
och betas extensivt. Bäckmiljöm omfattas av det 
generella biotopskyddet.

Bedömning: Objektets höga naturvärden är främst 
knutna till mullrik mark med rik flora och lövdo-
minerat trädskikt. Alsocklarna hyser också höga 
naturvärden.  

Figur 4.14. Häggspinnmalen har spunnit in vegetationen 
i en tät vit väv.

Figur 4.15. Objekt F. Mullrik mark och en diffus bäck ger 
förutsättningar för rik markflora. 
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G Tomtmark

Beskrivning: Tomtmark med bebodd sommar-
stuga. Har ej inventerats.

Bedömning: Låga naturvärden.

H Ödetomt

Beskrivning: En ödetomt med kvarstående träd-
gårdsvöxter, bland annat ett antal fruktträd, park-
sallat, brandlilja, gyllenfetblad, parkslide, praktly-
sing och fodervallört. Byggnaderna är borta men 
husgrund och uppfartsvägen finns kvar. Marken 
är kraftigt kvävepåverkad och här växer rikligt 
med hallon, åkertistel och brännässlor.

Bedömning: Denna typ av kulturmarker bidrar till 
mångfald i landskapet och erbjuder framför allt 
insekter en livsmiljö i dagens annars blomfattiga 
landskap. Naturvärdena bedöms dock som låga.

I Betad vall

Beskrivning: Det här objektet utgörs av en vall-
odling som betas av nötkreatur. Det är ett större 
objekt centralt i området. Marken är kuperad 
med huvudsaklig lutning från skogen ner mot 
vägen. Under sensommaren 2011 plöjdes marken 
upp för att på nytt så vall. Markfloran utgjordes 
tidigare av hundäxing, kamäxing, vårbrodd, smör-
blomma, rödklöver, timotej, rödsvingel, engelskt 
rajgräs, teveronika, fyrkantig johannesört, röllika, 
hundkex och vitklöver. Insådda vallväxter och 

gödselpåverkan syntes i floran. 
I området finns ett antal åkerholmar med 

lövdungar med asp, ek, björk, lönn och sälg. I 
lövlundarna växer gullviva och violer. Området 
är stenröjt och stenarna lagda i kanten av åker-
holmar, i stenmurar och en fägata. Stenmurarna 
är mestadels raserade. Längs alla stenmurar växer 
trädridåer bestående av askVU, lönn, hagtorn, 
nyponros och fågelbär. Här finns enstaka döda 
träd, äldre träd och hålträd men de yngre träden 
dominerar stort. Längs alla kanter har en två 
meter bred remsa lämnats oplöjd. Grästorvor har 
lagts åt sidan, ofta upp på stenmurar. 

I sydöstra hörnet finns en grind och spår efter 
stödutfodring. Här är marken kraftigt gödselpå-
verkad. Brännässlor, älggräs och kärrtistel domi-
nerar markvegetationen i denna del tillsammans 
med ett stort bestånd av strålöga (kvarstående 
trädgårdsväxt). Hävden är dålig. Här finns även 
en källa. Den har tillsammans med omgivande 
blöta mark stängslats ifrån och här växer nu vide.

Stenmurar, åkerholmar och källan omfattas av 
det generella biotopskyddet.

 Genom betesmarken går en vandringsled mot 
Billingehus. Leden följer den gamla fägatan som 
nu kantas av hassel och fågelbär. 

Bedömning:  Naturvärdena är låga. Ohävd och 
gödselpåverkan har utarmat floran. Här finns 
dock element som bidrar till mångfalden såsom 
åkerholmar, stenmurar, trädrader och en fägata.

Figur 4.16. Objekt I utgörs av före detta åkermark som odlats med vall och idag betas av nöt. Betestrycket är dock svagt.
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J Ödetomt Brandstorp

Beskrivning: En ödetomt med kvarstående 
trädgårdsväxter, bland annat ett antal fruktträd, 
krusbärsbuskar, paradisbuske, stor riddarsporre, 
trädgårdsstormhatt, studentnejlika och hesperis. 
Byggnaderna är borta.

Bedömning:  Denna typ av kulturmarker bidrar till 
mångfald i landskapet och erbjuder framför allt 
insekter en livsmiljö i dagens annars blomfattiga 
landskap. Naturvärdena bedöms dock som låga.

K Naturbetesmark

Klass 1

Beskrivning: Det här objektet utgörs av en natur-
betesmark. Området utgörs av öppna och igen-
växande backar och centralt en trädbeväxt höjd. 

Västra delen utgörs av en västvändsluttning. I 
denna del är grässvålen tät. Här växer rödven, 
rödkämpar, gullviva, daggkåpor, tusensköna, fyr-
kantig johannesört, vårbrodd, kamäxing, knipp-
fryle, stagg och majsmörblommor. Denna del är 
helt öppen med enstaka stenar och nyponbuskar.  
Nedanför slänten är marken kvävepåverkad med 
arter som tomtskräppa, brännässlor, midsommar-
blomster, hundkex, hundäxing och älggräs.

Längs västra kanten löper en stenmur. Stenmu-
ren är gammal och delvis nedrasad med många 
bra hålor för olika djur att bo i. I och längs muren 
växer olika träd och buskar. Det är nästan ute-
slutande arter som har blommor eller bär vilket 
är värdefullt för såväl många insekter som fåg-
lar. Här växer bland annat körsbär, lönn, hassel, 
rönn, askVU, hägg, druvfläder, röda vinbär, tibast, 
hagtorn och vägtorn. På ett par döda eller döende 
träd växer rikligt med lavar, bland annat rosett-
brosklav och kyrkogårdslav.

Centralt i området finns en träddunge på en 
höjd. Här växer ek, björk, hassel, hägg, sälg och 

rönn. Träden är inte särskilt gamla men har vuxit 
upp i ett öppet landskap och fått vida kronor 
som typiska hagmarksträd. Marken är torr och 
här växer skogsviol, buskviol, brudbröd, stagg, 
vitsippa, gullviva, blåbär, gulvial, kruståtel och 
kranshakmossa. På en sälg noterades tegelticka 
och på marken gula kantareller. Uppe på krönet 
finns en kortare stenmur med större kantiga ste-
nar som tagits upp maskinellt. Även i denna mur 
växer en trädrad.

I östra delen av området sluttar marken mot 
öster och söder. Här är förnaansamlingen tydlig. 
Här växer knippfryle, rödkämpe, stormåra, hund-
äxing, daggkåpor, hundkex, svartkämpar, gulmåra 
och småborre. En hel det buskar och småträd är 
på väg upp, framför allt i kanterna. Det är nypon-
rosor, hagtorn, vildapel, björk och gran. Marken 
är tuvig och i övre delen finns en hel del tuvmyr-
stackar. 

Även prästkrage, rödklöver, vitklöver, ängs-
skallra, käringtand, hönsarv, röllika, jungfrulin, 
rödklint, skogsklöver, bockrot, svinrot, häckvicker 
och humleblomster växer i området. 

En smultronvisslare påträffades vid besöket i 
april 2011 och ett 20-tal sexfläckiga bastardsvär-
mareNT noterades vid besöket i juli 2010. Även 
slåttergräsfläril, luktgräsfjäril, nässelfjäril och stor 
vårtbitare har noterats.

Under 2011 var marken dock så gott som ohäv-
dad och i norra delen finns tendenser till igen-
växning med uppslag av gran, björk och klibbal. 
Förnaansamlingen är påtaglig. Detta torde vara 
anledningen till att hagmarkssvampar så gott som 
saknas. Endast enstaka exemplar av ängsvaxskiv-
ling och vit vaxskivling kunde hittas vid besöket i 
oktober 2011.

Stenmurarna omfattas av det generella biotop-
skyddet.

Bedömning:  Mycket höga naturvärden knutna 
till en väl bevarad naturbetesmark med en artrik 
hävdflora och ett rikt insektsliv. Dessa miljöer 
är på väg att försvinna i landskapet. Senare års 
ohävd har dock försämrat förutsättningarna för 
kräsnare arter att leva här. 

Figur 4.18. Smultronvisslare i objekt K.

Figur 4.17. Objekt K utgörs av en blomrik naturbetes-
mark. Långvarig hävd med bete har bidragit till områdets 
höga naturvärden.
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L Slänt mot bäck

Beskrivning: I det inventerade områdets östra 
kant finns en brant slänt ner mot bäcken och en 
gård. I slänten växer lövskog med frodig lundve-
getation. Här finns några grova lövträd (oxel och 
fågelbär) som är vidkroniga, håliga och döende 
och därmed hyser vissa naturvärden. I övrigt finns 
här även lönn och askVU. Enstaka tibast noterades 
och i fältskiktet dominerar skogsbingel.

Bedömning:  Vissa naturvärden knutna till enstaka 
grova lövträd och i övrigt frodig lundvegetation.

M Trädbärande del av betesmark

Beskrivning: Objektet utgörs av ett trädbeväxt 
område med frodig vegetation och dålig hävd. 
I trädskiktet märks ask. Markvegetationen är 
högväxt och bär tydliga spår av kvävepåverkan. 
Hundäxing är en dominerande art. Området 
ingår i samma betesfålla som objekt K. 

Bedömning: Låga naturvärden som en följd av 
kvävepåverkan och lågt betestryck. 

N Lövsumpskog

Beskrivning: Det här objektet utgörs av ett kärr 
som stängslats bort från bete och därför tillåtits 
växa igen med vide, sälg, hägg och björk. Marken 
är blöt. Här finns några gamla grova sälgar och 
en del död ved. I övrigt utgörs vegetationen av en 
trasslig videskog. På marken växer bland annat 
älggräs. En morkulla stöttes upp vid besöket.

Bedömning: Låga naturvärden.

O Vall 

Beskrivning: Det här objektet utgörs av åkermark. 
I västra delen är marken frisk. Markvegetationen 
dominerades av älggräs, brännässlor, knylhavre, 
rödsvingel, kirs och åkertistel. Här finns även en 
del träd och träddungar av främst asp. Denna del 
hävdas troligen inte alls. De centrala delarna av 
objektet utgörs av en vallodling. Denna plöjdes 
upp under sensommaren 2011 för att på nytt 
odla vall. Innan detta utgjordes vegetationen på 
merparten av ytorna av högväxt timotej, hund-
äxing och hundkex. På de högre liggande ytorna 
hade kväve lakats ut och vallväxterna ersatts av 
en mer hävdgynnad flora med rödven, svartkäm-
par, daggkåpor, vitklöver, kråkvicker och vitmåra. 
Hävden var dock dålig. 

Längst i öster har en del av marken inhägnats 
och ingår i Cementas verksamhetsområde. Denna 
del, tidigare med samma skötselhistoria som 
resten av objektet hävdas idag inte alls.

Bedömning: Området har landskapsmässiga vär-
den med sina vackert böljande kullar men natur-
värdena är låga.

Figur 4.19. Objekt N utgörs av en lövsumpskog med 
vide, sälg, hägg och björk.

Figur 4.21. Den västra delen av objekt O hävdas troligen 
inte alls. Högväxt markvegetation och aspsly skvallrar om 
detta.

Figur 4.20. De centrala delarna av objektet utgörs av en 
gammal vallodling Även här är hävden svag.



27

4
 IN

V
EN

T
ER

IN
G

SO
M

R
Å

D
ET

P Tillfällig våtmark

Klass 2

Beskrivning: Söder om vägen finns en fuktig 
svacka på en åkermark som sedan länge brukas 
som vall. Denna svacka utgör en tillfällig våt-
mark. Området håller vatten under vår och höst. 
Vid besöket i slutet av april var marken fortfa-
rande blöt med vattenspeglar mellan tuvorna. Vid 
fältbesöket i juni var marken torr. Vegetationen 
präglas av våtmarksväxter i form av olika starr-
arter. Här växer bland annat skogssäv, veketåg, 
mannagräs, gråstarr, flaskstarr, slokstarr och 
revsmörblomma. Även gulvial och liten andmat 
noterades. Vegetationen är tuvig och zonerad. 
I ytterkanterna växer revsmörblomma, gråstarr, 
veketåg och skogssäv, centralt växer mer hög-
växta starrarter. I kanterna börjar vide komma 
upp. Mellan tuvorna växer olika våtmarksmossor, 
bland annat skedmossa.

Området betas tillsammans med omgivande 
vall. Betesdjuren har hjälpt till att skapa tuvighe-
ten och här finns antydan till en blå bård. 

Objektet omfattas av det generella biotopskyd-
det.

Bedömning: Denna typ av våtmarker i öppet od-
lingslandskap är viktiga områden för fåglar under 
delar av året. De höga naturvärdena är knutna 
främst till hydrologin och öppenheten.

Q Tomtmark Bäckatorp och Larsgården

Beskrivning: Tomtmark med bebodd sommar-
stuga. Har ej inventerats.

Bedömning: Låga naturvärden.

Figur 4.22. Objekt P utgörs av en tillfällig våtmark i ett 
öppet odlingslandskap.
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4.3 Biotopskydd

En del småbiotoper i jordbruksmark omfattas av 
ett generellt biotopskydd. Dessa småbiotoper är 
viktiga livsmiljöer för många arter som inte klarar 
sig så bra i dagens storskaliga jordbrukslandskap. 
De biotoper som omfattas är alléer, källor med 
omgivande våtmark, odlingsrösen, pilevallar, små-
vatten och våtmarker, stenmurar samt åkerholmar 
med en areal av högst 0,5 ha. Biotopskyddet 

innebär att man inte utan dispens från länsstyrel-
sen får vidta åtgärder som kan skada naturmiljön. 
Inom inventeringsområdet vid Våmb finns en rad 
sådana småmiljöer som omfattas av det generella 
biotopskyddet.  

Inventeringsområde
Biotopskydd

0 0,25 0,5 km
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1

2

3

4
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10

11 1213
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17

Figur 4.23. Småbiotoper som omfattas av det generella biotopskyddet inom inventeringsområdet vid Våmb.
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1 Åkerholme

En åkerholme som delvis gränsar mot en tomt-
mark. Åkerholmen ligger på gränsen till det 
inventerade området och ansluter till en mark 
som tidigare brukats som åker men som nu är en 
trädbärande mark som betas av hästar. Åkerhol-
men är skogklädd och ganska skuggad.

2 Stenmur

En sedan länge nedrasad stenmur med fullstora 
träd i. Mest asp men även lönn, rönn, hägg, körs-
bär, askVU, sälg och rosor. Här växer även en del 
örnbräken. Muren löper mellan en hästhage och 
en betesvall. 

3 Bäck från Hjälpadalen

Från Hjälpadalen rinner en mycket diffus bäck. 
Bäcken håller troligen vatten bara periodvis och 
då med ett ganska diffust lopp. I anslutning till 
bäcken är marken fuktig och mullrik. Området 
karaktäriseras av ett klibbalsdominerat trädskikt. 
Se vidare under objekt F.

4 Åkerholme

En höjd med stenig mark som utgör en åker-
holme. Centralt i området ligger en jordtäkt. Här 
finns även en rävlya. En handfull lite grövre ekar 
(60 cm i diameter) växer i området. I övrigt består 
trädskiktet av klen asp, lönn, körsbär och hassel. 
Naturmiljön är snarast att betrakta som skog. 
Markvegetationen består av nässlor, hundkex, 
hundäxing, blekbalsamin, tuvtåtel, humleblomster 
och gullviva. 

5 Stenmur

En stenmur som löper i kanten mellan betes-
vall och en igenväxt före detta naturbetesmark. 
Muren är sedan länge nedrasad och igenväxt med 
stora träd. Körsbär, björk, ek, hassel, druvfläder, 
rosor och rönn växer i och längs muren. Även 
stora stenbumlingar är ditlagda i senare tid.

6 Fägata

En fägata löper mellan två stenmurar. Båda 
stenmurarna är nedrasade och med varsin rad av 
fullstora träd. Här växer björk, asp, ek, körsbär, 
hassel, lönn, oxel och hagtorn. I fägatan går en 
stig/vandringsled. 

Figur 4.24. Biotopskydd nr 4 utgörs av en trädbärande 
åkerholme.

Figur 4.25. Biotopskydd nr 5 utgörs av en stenmur som 
gränsar mot skog.

Figur 4.26. Biotopskydd nr 6 utgörs av en gammal 
fägata med en trädrad på ömse sida.
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7 Stenmur

Mellan naturbetesmark och betesvall löper en 
stenmur som sedan länge är nedrasad. I och längs 
muren växer fullstora träd och buskar. Hassel, 
björk, askVU, körsbär, lönn, druvfläder, hagtorn, 
rönn och vägtorn växer här. På en del av stam-
marna växer kyrkogårdslav, brosklav och andra 
epifyter. Höga örter och hallon skuggar också 
muren.

8 Stenmur

I naturbetesmarken löper en bred stenmur. 
Muren har byggts som en dubbelmur och utrym-
met emellan fyllts med småsten. Muren är sedan 
länge nedrasad och det växer träd och buskar i 
och längs muren, bland annat hassel, askVU, hägg, 
oxel och björk.

9 Åkerholme

En åkerholme som utgörs av odlingsrösen och 
stenupplag. Stora, traktorkörda stenar har lagts 
upp runt om. I mitten ett område med björk-
hage. Här växer björk, rönn, säg och asp på fuktig 
mark. Markvegetationen domineras av tuvtåtel. 
I västra änden ett vattenhål med mannagräs och 
liten andmat.

10 Åkerholme

En liten åkerholme som utgörs av ett mindre 
stenupplag och ett par träddungar. Här växer 
askVU, körsbär, rönn, olvon, druvfläder och rosor. 
Marken utgörs av gräsmark med rester av hävd-
gynnad flora av gullviva, stor och liten blåklocka. 
Kvävegynnade växter såsom timotej, hundäxing 
och hundkex är dock i dominans.

11 Stenmur

En nedrasad knappt skönjbar stenmur med en 
rad av fullstora träd. Här växer lönn, askVU, klib-
bal, rönn, hagtorn och rosor.

12 Småvatten

En källa eller i alla fall ett blöthål i betesmarken. 
Området har stängslats ifrån för att djur inte ska 
gå ner sig. Vegetationen utgörs av starr och höga 
örter. Skogssäv, älggräs, kärrtistel, gulvial och 
bäckveronika dominerar. Vide, sälg och klibbal 
bildar ett buskage, ca 6-7 m högt.

13 Åkerholme

En åkerholme som utgörs av en markant höjd. 
Marken är trädbärande med asp som domine-
rande trädslag. Även körsbär, hagtorn, vägtorn 
och sälg växer här. Träden är ganska klena. 
Marken är stenig och längs kanten ligger en del 
större, traktorkörda stenar. Viss hävdgynnad flora 
med gullviva, smultron, kummin, röllika och 
liten blåklocka finns här. Dominerande arter är 
dock hundkex, hundäxing, ängsgröe, maskros och 
brunört.

Figur 4.27. Ett vattenhål i kanten av en åkerholme, bio-
topskydd nr 9.

Figur 4.28. Biotopskydd nr 10 utgörs av en liten åker-
holme med träd och buskar.
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14 Stenmur

En gammal överväxt stenmur mellan väg och 
betesvall. Muren täcks av så mycket vegetation så 
att den inte syns längre. Här växer bland annat 
brännässlor, älggräs, högörter, rosor och hallon, 
men även enstaka träd av körsbär, lönn och askVU.

15 Stenmur

Mellan vägen och betesvallen löper en stenmur. 
Den är sedan länge nedrasad och det växer full-
stora träd i och längs muren. Trädridån är ca 3 m 
bred. Här växer lönn, asp, olvon, hassel, rönn och 
körsbär. 

16 Våtmark

En tillfällig våtmark i en svacka i omgivande 
åkermark. Vegetationen präglas av våtmarksväxter 
i form av olika starrarter. Här växer bland annat 
skogssäv, veketåg, mannagräs, gråstarr, flaskstarr, 
slokstarr och revsmörblomma. Vegetationen är 
tuvig och zonerad. Se vidare under objekt P.

17 Hålldamsbäcken

Hålldammsbäcken rinner längs det inventerade 
områdets östra kant och gränsar i den nedre delen 
mot betesmark och före detta åkermark. Upp-
ströms vägen har bäcken ett naturligt lopp och 
omges av lummig lövskog. Nedströms vägen är 
dess lopp rätat och här kantas bäcken av en tät 
ridå av klibbalar. Se vidare under objekt C.

Figur 4.29. Biotopskydd nr 13 utgörs av en trädbärande 
åkerholme.

Figur 4.30. Biotopskydd nr 14 utgörs av en stenmur som 
nästan döljs av all vegetation.
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5 Arter

I det här kapitlet beskrivs områdets djurliv och de 
speciella arter som finns eller antas finnas i områ-
det. Djurlivet beskrivs dels utifrån vad som faktiskt 
noterats inom inventeringsområdet och dels 
utifrån vad som förekommer i omgivande land-
skap. Områdets vegetation har beskrivits i tidigare 
kapitel under respektive naturmiljö. Här tas endast 
speciella naturvårdsintressanta arter upp och 
arter som omfattas av artskyddsförordningen. 

5.1 Djurliv

Fåglar

Under fältbesöken observerades vanliga skogs-
fåglar som koltrast, björktrast, taltrast, ringduva, 
talgoxe och grå flugsnappare inom inventerings-
området. I det öppna odlingslandskapet notera-
des gulsparv och en tornfalk. En morkulla stöttes 
upp i ett sumpigt videsnår. 

Nötväcka, nötskrika, kungsfågel, svartvit flug-
snappare, gärdsmyg, järnsparv, rödhake, sädesärla, 
kråka, skata, blåmes bofink och större hackspett 
har observerats i närheten och bedöms kunna 
finnas även inom inventeringsområdet. Över det 
öppna odlingslandskapet  torde olika svalor och 
tornseglare födosöka liksom ormvråk. 

De nämnda arterna är för regionen vanliga arter 
som trivs i vanligt förekommande naturmiljöer 
såsom brukade skogar och öppna marker. Den 
låga förekomsten av speciella naturmiljöer, hål-
träd, död ved och vatten gör att fågellivet inte är 
så artrikt som det hade kunnat vara. 

Däggdjur
Vad gäller djurlivet i området så torde allmän-
nare arter såsom räv, grävling, fälthare, småvessla 
och ekorre förekomma i området. Älg och rådjur 
passerar troligen genom området ibland. Annars 
torde närheten till tätort och friluftsområde med-
föra en del störning så att skyggare arter håller sig 
härifrån. 

Även en del fladdermöss torde kunna trivas i 
området. Många fladdermusarter födosöker just 
i kantzonen mellan skog och öppet odlingsland-
skap. De vanligaste arterna i regionen är stor flad-
dermus och nordisk fladdermus. Även andra arter 
skulle kunna tänkas födosöka i  inventeringsom-

rådet. Däremot finns det inom det inventerade 
området inga bra koloniplatser för fladdermöss. 
De flesta arter bildar kolonier i byggnader eller 
hålträd. 

5.2 Artskyddsförordningen

Av de arter som tas upp i Artskyddsförordning-
ens bilaga 1 finns förutom fåglar och fladdermöss 
inga förekomster varken i inventeringsområdet 
eller i dess närhet (enligt egna observationer och 
uppgifter från Artportalen). Den art som ändå 
kan förmodas förekomma här är åkergroda. Av 
de arter som finns i regionen (utter, större vatten-
salamander, pudrad kärrtrollslända, citronfläckad 
trollslända och bred kärrtrollslända) är det endast 
åkergroda som antas kunna finnas i inventerings-
området eller dess nära omgivningar. Detta då det 
i inventeringsområdet och dess nära omgivningar 
saknas lämpliga livsmiljöer för de listade ar-
terna. Åkergroda lever i såväl öppna marker som 
barrskogsmiljöer och är i en stor del av landet den 
vanligaste grodarten.  Även lodjur förekommer 
i regionen men det saknas uppgifter om att de 
skulle röra sig i det aktuella området. 

Av de arter som listas i Artskyddsförordningens 
bilaga 2 skulle huggorm, kopparödla, skogsödla, 
snok, vanlig groda och vanlig padda kunna finnas 
i omgivningarna. 

Av de växter som listas i förordningens bilaga 2 
påträffades vid inventeringen blåsippa, liljekon-
valj, gullviva, grönvit nattviol och nästrot. Even-
tuellt skulle ytterligare någon orkidé kunna finna 
i området. Förekomsten av dessa arter är dock 
inte större än i landeskapet i övrigt. Ytterligare 
förekomster av listade arter i området bedöms 
osannolika.
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Figur 5.1. Sexfläckig bastardsvärmare är, trots namnet, 
upptagen på den nationella rödlistan som nära hotad 
(NT).

Rödlistan

Rödlistan är en redovisning av arters relativa 
risk att dö ut från det område som rödlistan 
avser, i vårt fall Sverige. Även vanliga arter kan 
bli rödlistade om deras populationer befinner 
sig i kraftig minskning.

Rödlistan är uppdelad i sex olika kategorier, 
var och en med sin ofta använda förkortning: 
kunskapsbrist (DD), nationellt utdöd (RE), nära 
hotad (NT), sårbar (VU), starkt hotad (EN) och 
akut hotad (CR). Arter i de tre sistnämnda 
kategorierna kallas med en gemensam term för 
hotade arter. I denna rapport redovisas arter 
i dessa tre kategorier samt arter som är nära 
hotade (NT).

Den svenska rödlistan tas fram av Artdataban-
ken enligt inter nationella kriterier och revideras 
regelbundet.

Den senaste rödlistan publicerades 2010.

Rödlistade arter som påträffats i inven-
teringsområdet vid Våmb

AskVU förekommer sparsamt i området. Arten 
förespås en ganska dramatisk tillbakagång på 
grund av den aggressiva askskottsjukan.

AlmVU förekommer sparsamt i området. Arten 
har under senare decennier gått tillbaka kraftigt 
som en följd av almskottsjukan.

Sexfläckig bastardsvärmareNT påträffades i 
ett 20-tal exemplar en en naturbetesmark i om-
rådet (objekt K). Arten är knuten till ett småska-
ligt odlingslandskap och hotas av att denna typ 
av miljöer växer igen.
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5.3 Bottenfauna

Undersökningen av bottenfaunan i Hålldamms-
bäcken visar att de tre provtagna sträckorna av 
bäcken sinsemellan har en homogen sammansätt-
ning av bottenfauna med ett artantal strax under 
30 taxa. Artantalen är måttligt höga för alla tre 
partierna. I figur 5.2 framgår att vid en samman-
slagning av de tre lokalernas taxa (totala antalet 
taxa) uppnås 39 taxa vilket ligger just under 
gränsen mot högt artantal.

Antalet sländor enligt EPT-index,  är också 
konstant mellan de tre provtagna delarna av 
bäcken, med ett antal taxa som totalt anger mått-
ligt höga värden. Detta trots att bäckens omgiv-
ning skiljer sig markant mellan de tre undersökta 
sträckorna. Den mellersta sträckan i Hålldamms-
bäcken är den mest varierade av de tre undersökta 
delsträckorna. Den nedre delen av bäcken är 
rätad, har en betydligt smalare strömfåra, liten 
variation i strandmiljöer och kantas av yngre 
träd. Den övre sträckan är till strukturen lik den 
mellersta men påverkas av ett nyupptaget hygge 
där en stor mängd röjningsris och barr lämnats i 
bäcken och täcker stora delar av botten.  Tydligen 
påverkar detta inte bottenfaunasammansättning-
en nämnvärt mellan de olika delarna av bäcken. 

Vid högvatten är flödet fritt i hela bäcken vilket 
möjliggör ett utbyte av djur mellan bäckens 
olika delar. De korta avstånden underlättar också 
spridningsmöjligheterna mellan bäckens olika 
delar.

Hålldammsbäcken har en normal och naturlig 
sammansättning av vattenlevande strömfauna. 
Med tanke på att Hålldammsbäcken är ganska 
liten får de antal taxa som hittades betecknas som 
helt normat i förhållande till bäckens storlek. 
Några rödlistade eller särskilt sällsynta arter hit-
tades inte i bäcken. 

Resultaten för diversitetsindex är mycket högt 
eller högt i bäckens alla tre delsträckor och va-
riationen mellan delsträckorna är totalt sett liten. 
Diversitetsindex speglar den naturliga samman-
sättningen och höga värden är ett tecken på ett 
naturligt, opåverkat vattendrag. Indexet tar hän-
syn till alla förekommande taxa och fördelningen 
dem emellan.

Bedömning av vattendrag
Klass █ 1 █ 2 █ 3 █ 4 █ 5

Benämning Mycket högt Högt Måttligt högt Lågt Mycket lågt

Shannons diversitets-index 1) > 3,71 2,97–3,71 2,22–2,97 1,48–2,22 < 1,48

Antal taxa > 50 40-49 25-39 18-24 < 18

EPT index > 29 22-29 12-21 7-11 < 7

Resultat Hålldamsbäcken
Delsträcka Nedre Mellan Övre Totalt 

Shannons diversitets-index 1) █ 3,62 █ 3,85 █ 4,03 █ 4,06

Antal taxa █ 28 █ 29 █ 29 █ 39

EPT index █ 17 █ 18 █ 17 █ 23

Figur 5.2. Bedömningsgrunder för bottenfauna i vattendag utifrån utvärderade bottenfaunaindex. Indexen anger antal/värde i 
förhållande till normalvärden från ett stort antal provtagna bäckar i syd- och mellan Sverige enligt fem klasser: █ Mycket högt, 
█ högt, █ måttligt högt, █ lågt och █ mycket lågt. Nedre delen av tabellen med sammanställning av bottenfaunaprovtag-
ningen i Hålldamsbäcken där resultaten för diversitesindex, antal taxa och sländindexet EPT (dagsländor - Ephemeroptera, 
bäcksländor - Plecoptera och nattsländor - Trichoptera) presenteras. EPT-index redovisar det totala antalet taxa av de  tre 
sländgrupperna omnämnda ovan.
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6 Bedömningar och 
rekommendationer

6.1 Bedömningar

Området utgörs av ett kulturlandskap med öppna 
marker och brukad skog. En tredjedel av inven-
teringsområdet utgörs av skogsmark. Det rör sig 
om före detta betesmarker som tillåtits växa igen 
alternativt planterats igen med gran. Skogen ut-
görs idag av medelålders bestånd som domineras 
av gran med visst lövinslag.

Resterande del utgörs av åkermark, beteshagar 
och tomtmark. Det rör sig främst om åkermark 
med äldre vallodlingar men här finns även na-
turbetesmarker och igenväxande lövhagar. Delar 
av ytan betas av nötkreatur. Om resterande delar 
regelbundet skördas eller bara lämnas är osäkert. 
Ohävdsarter är på väg att ta över. På en del håll 
har även aspskott tillåtits komma upp. 

Dessa marker är liksom den brukade skogen art-
fattiga och hyser inga särskilda naturvärden. En 
utökad täktverksamhet på dessa marker bedöms 
inte påverka några naturvärden. 

I området finns en naturbetesmark som fort-
farande i viss mån hävdas. Det är en backe som, 
eftersom den under lång tid inte har gödslats, hy-
ser en artrik flora med många olika hävdgynnade 
arter. Ytterligare en naturbetesmark håller på att 
växa igen till skog. Båda dessa områden hyser 
höga naturvärden. Värdena är dock inte unika. 
Även om välskötta naturbetesmarker är relativt 
sällsynta i landet som helhet finns det ganska gott 
om sådan mark i Västergötlands kalktrakter. På 
Billingen och i området runt Skövde finns det 
naturbetesmarker som är betydligt mer artrika 
än de små områden som finns inom det aktuella 
inventeringsområdet.

Den samlade bedömningen är att en utökad 
täktverksamhet inom det aktuella inventerings-
området vid Våmb inte medför några betydande 
förluster av naturmiljöer eller arter i ett större 
landskapsperspektiv. Däremot kommer en utökad 
täktverksamhet ofrånkomligen att påverka natur-
miljöerna inom det inventerade området.

De naturvärden som finns i det omgivande 
landskapet i form av naturreservat, Natura 2000-
områden, nyckelbiotoper och värdefulla våtmar-
ker bedöms inte påverkas av en täktverksamhet i 
det föreslagna området. 

Vad som inte tagits i beaktande i denna bedöm-

ning är om den planerade täktverksamheten 
kommer att leda till markavvattning på angräns-
ande marker och vad detta i såfall får för konse-
kvenser på där förekommande naturmiljöer. 

Vattendrag

Två små bäckar finns i området varav den ena, 
Hålldammsbäcken håller vatten under en stor del 
av året medan den andra torkar ut. För vatten-
dragen krävs särskilda försiktighetsåtgärder för 
att inte påverka nedströms liggande vattendrag. 
Detta gäller såväl grumling, föroreningar och vat-
tenflöde. Med en god detaljplanering där hänsyn 
tas till detta bedöms det vara möjligt att utöka 
täktverksamheten utan att påverka intilliggande 
naturmiljöer och vattendrag. 

Bottenfauna

Hålldamsbäcken är en liten skogsbäck med ett 
ganska naturligt lopp i den mellersta och övre 
delen av de tre undersökta delsträckorna. Nedre 
delen är tidigare rätad och har därför ett rakare, 
onaturligt lopp. Bäcken bedöms som helhet ha en 
strömvattenfauna av naturlig artsammansättning. 
Sällsynta och rödlistade arter saknas. 

Förändringar i bäckens närmiljö eller en even-
tuell omledning av bäcken kommer påverka 
bottenfaunans sammansättning. Hur stor denna 
påverkan blir beror av de försiktighetsåtgärder 
man vidtar. 

Vid en eventuell omdragning av bäcken är det 
viktigt att skapa likvärdiga miljöer på den nya 
platsen, dvs med bäcknära skog som ger skugga 
och förser bäcken med förna som en födoresurs. 
Bäcken är så liten att större delen av produktio-
nen sker i på land i den skog som kantar bäcken. 

Biotopskydd

Inom det inventerade området finns ett an-
tal småbiotoper som omfattas av det generella 
biotopskyddet. Det är stenmurar, åkerholmar och 
småvatten. De befinner sig idag inte i något gott 
skick, stenmurarna är nedrasade och trädbeväxta, 
åkerholmarna har ett tätt trädskikt och småvatt-
nen är dåligt eller inte alls hävdade. Men det 
finns fortfarande utrymme för en del arter. Dessa 
miljöer kommer påverkas antingen genom att de 
försvinner helt eller genom att omgivande mark 
upphör att vara jordbruksmark och att biotop-
skyddet därmed släcks ut.

Fåglar

Det finns i området inga speciellt sällsynta eller 
skyddsvärda fåglar. Detta beror på att området 
främst utgörs av triviala naturmiljöer där vatten, 
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våtmarker, död ved, hålträd och stora boträd sak-
nas. De fåglar som bor i och rör sig i området är 
vanliga i regionen och en utökad täktverksamhet 
i det aktuella området bedöms därför inte påverka 
dessa arters populationer regionalt.

Övrigt djurliv

En utökad täktverksamhet bedöms inte heller 
påverka det övriga djurlivet negativt. Detta då de 
arter som troligen bor och rör sig i området även 
är vanliga i omgivande landskap. 

Artskyddsförordningen

För de listade arter som finns i inventerings-
området (förutom fåglar och fladdermöss även 
blåsippa, liljekonvalj, gullviva, grönvit nattviol och 
nästrot) och de som kan antas finnas (åkergroda, 
lodjurNT, huggorm, kopparödla, skogsödla, snok, 
vanlig groda och vanlig padda och eventuellt 
ytterligare någon orkidé) görs bedömningen att 
området inte är av stor vikt för arternas fortlevnad 
i stort. Vad gäller groddjur kan enstaka individer 
finnas men då bra reproduktionsområden saknas 
bedöms området inte vara av vikt för arternas 
fortlevnad. Förekomsten av nämnda växtarter är 
inte större än i landskapet i övrigt. 

Sammantaget görs bedömningen att inga av 
ovanstående arters regionala populationer kom-
mer påverkas av den planerade täktverksamheten. 
Däremot kommer deras förutsättningar för att 
leva kvar på platsen att påverkas. 

6.2 Skadelindrande åtgärder

Den planerade gruvetableringen med dess an-
läggningsytor och anslutningsvägar bör utformas 
med hänsyn till områdets naturvärden liksom 
till övriga värden som är knutna till landskapet 
och friluftslivets intressen. Nedan beskrivs olika 
åtgärder som sammantaget kan medverka till att 
konsekvenserna för dessa värden begränsas.
•	 Täktverksamhet och anslutande vägar bör i 

största möjliga utsträckning utformas så att 
påverkan på värdekärnor och objekt som om-
fattas av det generella biotopskyddet undviks. 

•	 Strävan bör vara att använda befintligt 
vägsystem där så är möjligt och minimera 
anläggningen av ny väg. 

•	 Nya vägar bör planeras på torr mark. Vägpas-
sager över öppna vattendrag bör anläggas 
med trummor, så att vatten och vattenlevande 
djur kan passera under vägen. 

•	 Markarbeten såsom vägdragning bör, om 
möjligt, utföras under torrsäsong för att 
undvika grumling i nedströms liggande vat-
tendrag.

•	 Vid en eventuell omdragning av bäcken är 
det viktigt att skapa likvärdiga miljöer på den 
nya platsen, dvs med bäcknära skog som ger 
skugga och förser bäcken med förna som en 
födoresurs. Om en ersättningsbäck planeras 
intill befintliga busk- eller trädridåer eller om 
sådana kan återställas med kort leveranstid 
längs den nya bäcken kan återställningen till 
naturligt utseende och funktion skyndas på. 
Om i stället ytorna närmast den eventuella 
ersättningsbäcken kommer att domineras 
av öppna ytor kommer vattentemperaturen 
under varma sommardagar bli så hög att både 
fisk och bottenfauna kommer att ta skada.

•	 Markavvattning och annan påverkan på 
grundvattnen och ytvatten bör så långt som 
möjligt undvikas. 
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6.3 Kompensation

En utökad täktverksamhet kommer ofrånkomli-
gen att påverka naturmiljöerna i området. Även 
om hänsyn tas till värdekärnor kommer en hel del 
mindre objekt att stryka med. Ett lämpligt sätt att 
kompensera för denna påverkan är att utföra na-
turvårdande åtgärder för att bibehålla eller stärka 
områdets eller omgivningarnas naturvärden. 

Frågan om kompensationsåtgärder ska vidtas - 
och i så fall vilka - bör lämpligen utredas i samråd 
med Skövde kommun och Länsstyrelsen i Västra 
Götaland i samband med att verksamhetens 
omfattning samt förväntad påverkan på områdets 
naturmiljöer blir mer klarlagd. Nedan beskrivs 
några typer av åtgärder som kan vara aktuella att 
överväga.

Områdets småbiotoper i form av hagmarksträd, 
blommande och bärande träd och buskar, sten-
murar och åkerholmar kan stärkas. Solitära hag-
marksträd kan sparas och gynnas genom att de 
friställs. Likaså en del blommande eller bärande 
träd och buskar som är viktiga för insekter och 
fåglar. Röjning bör utföras för att öka solinsläpp 
på åkerholmar och stenmurar. En stor mängd asp 
kan ringbarkas och björk tas ner. 

Småvatten kan tillskapas allteftersom brytning-
en fortskrider. 

De biotopskyddade miljöerna bör även ersättas 
med nya liknande miljöer på annan jordbruks-
mark i närheten.

 Den del av inventeringsområdet som hyser 
högst naturvärden kan ytterligare stärkas och dess 
värden säkras för framtiden gensom att röjning av 
igenväxningsvegetation och ordentlig årlig hävd 
med betesdjur. 
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Summary

Intrduction

Cementa AB plans to increase the area for the 
quarry at Våmb near Skövde. As part of the en-
vironmental impact assessment that will form the 
base for the authorization process a nature survey 
has been performed. The aim of the survey was to 
localize and present valuable habitats within the 
survey area. This includes a study of the stream 
Hålldammsbäcken and its benthic fauna.

The field survey was performed in July 2010, 
April 2011, August 2011 and October 2011. 

Description

The survey area at Våmb is situated on Billingen, 
a plateau mountain with a large-scale sedimen-
tary structure. The plateau lays around 300 m 
above sea level and about 200 m above the sur-
rounding plains. The surveyed area is situated on 
the southern slopes of Billingen and is situated 
between 210 and 260 meters above sea level. All 
different kinds of rock present in the plateau can 
be found within the survey area. The bedrock 
contains lime and is rich in minerals. This reflects 
in an abundant flora that even in the spruce forest 
is relatively species rich.  

The area consists of managed forests, fields, 
pastures and real property. 

Roughly one third of the survey area consists of 
forest. These are all previous pastures that have 
reverted to forest, either by natural succession or 
by planting spruce. The forest stands are middle 
aged and dominated by spruce (Picea abies), with 
some deciduous species like birch, aspen and 
hazel (Betula sp., Populus tremula and Corylus 
avellana). The forests show clear sign of human 
impact.  

About two thirds of the survey area consists of 
cultivated fields, most of these previously used for 
hay production but some are used as pastures for 
grazing while others are abandoned and slowly 
reverting to forest. Back in time, the landscape 
was much more intensively managed. All usable 
land has been cleared of stones and rocks, which 
have been placed at the edge of the fields, and 
used for constructing walls. Nowadays agricul-
tural use is declining. 

Within the survey area a smaller area is used 
for ecological grazing. This area is home to a rich 
flora and insect fauna, as fertilizer has not been 
used for a long period of time. Here a threatened 
butterfly species Zygaena filipendulae was found 

during the survey.
Two streams cross the surveyed area. Håll-

dammsbäcken runs on the eastern border of the 
surveyed area and contains water most of the 
year. The stream contains a fairly species rich 
benthic fauna as well as fish, most likely trout 
(Salmo trutta).  From Hjälpadalen runs another 
stream that only contains water after rain or 
during wet seasons. 

One major road, Nya Brandstorpsvägen, and 
one lesser road cross the surveyed area. In the 
northern part of the surveyed area there is a 
network of small paths, used for horseback riding, 
bicycling and hiking. 

In the surrounding landscape there are relatively 
many areas worth of protection. The whole of 
Billingen is designated as an area of national inte-
rest, including the survey area as well. 

Assessment

One third of the surveyed area consists of mana-
ged forests. These forests are spruce-dominated 
stands of similar aged trees. The rest of the area 
consists of cultivated land, mainly fields, pastures 
and real property. Some areas seem to be abando-
ned and are in the process of being overgrown. 

These areas, like the production forests have few 
species and no specific biodiversity values. Ex-
tended quarrying activities in these areas are not 
considered to affect any biodiversity values. 

Within the surveyed area there are some species 
rich pastures used for ecological grazing. Alt-
hough the biodiversity values in these areas are 
high and these kinds of habitats are rare, seen in 
a national perspective, they are not unique for the 
region. In the county of Västergötland there are 
relatively many similar areas and in the vicinity 
of Billingen and around Skövde there are several 
ecological grazing pastures with a significantly 
higher species richness than the small objects 
found in the surveyed area. 

Though an extended quarry activity will lead to 
habitat loss within the surveyed area the sum-
marized assessment is that there will not be a 
significant loss of habitat or species seen in a 
larger landscape perspective.

The biodiversity values found in the landscape 
surrounding the surveyed area are considered not 
to be affected by the proposed increase in quarry 
activity although possible dewatering of nearby 
lands and the consequences for these habitats 
have not been taken into consideration.  
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Källor

Personliga kontakter

Johan Larsson, handläggare Länsstyrelsen Västra 
Götaland, telefon 2011-10-20 om det generella 
biotopskyddet

Webbsidor

Uppgifter om vattendragen har hämtats från 
Tidans Vattenförbund www.tidansvattenforbund.
se och Sportfishing News www.outdoor.se/sport-
fishnews

Uppgifter om nyckelbiotoper och andra skogliga 
värden har hämtats från www.skogsstyrelsen.se 

Uppgifter om växt och djurförekomster har häm-
tats från www.artportalen.se 2011-10-18

Uppgifter om rödlistade arter har hämtats från 
Artdatabankens Rödlista 2010 på www.artdata.
slu.se/rodlista/

Uppgifter om riksintressen, Natura 2000-områ-
den och naturreservat har inhämtats från www.
lst.se/vastragotaland

Uppgifter om kommunala naturvärden har häm-
tats från kommunernas hemsidor på www.skovde.
se och www.skara.se
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