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Kompletterande uppgifter till miljökonsekvensbeskrivning 
bilagd tillståndsansökan för utökat brytområde i kalktäkt 
vid Våmb, Västra Götalands län 
Förhandenvarande dokument utgör en komplettering till miljökonsekvensbeskrivning 
angående utökad täktverksamhet vid Våmb och har skapats på begäran av 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län. I dokumentet listas skyddade områden och 
områden med höga naturvärden som överlappar det utökade brytområde som ansöks 
för, tabell 1.  

Dokumentet syftar till att ge en tydlig bild av vilka av de områden som vid 
naturvärdesinventering av området bedömdes ha höga naturvärden som kommer att 
ianspråktas vid utökad täktverksamhet. Här redovisas även vilka biotopskyddade objekt 
som helt eller delvis kommer att försvinna i det fall täktverksamheten utökas enligt 
ansökan. Andra skydd än biotopskydd saknas i det aktuella området.  

Till dokumentet biläggs en karta, bilaga 1, som visar biotopskyddade områden och 
områden med höga naturvärden som överlappar det utökade brytområdet. I kartan och i 
tabell 1 har objekten försetts med ID-nummer som motsvarar ID-numret i den 
naturvärdesinventering som genomfördes 2011 och som bilagts aktuell 
miljökonsekvensbeskrivning (Enetjärn Natur 2011). För detaljerade beskrivningar av 
respektive område hänvisas till denna rapport. Även den naturvärdesinventering som 
genomfördes 2012 omfattade delar av det utökade brytområdet, men inga objekt med 
höga naturvärden identifierades (Enetjärn Natur 2012). 

I dokumentet listas också skyddade arter enligt artskyddsförordningen som konstaterats 
eller antas finnas inom området för den utökade täktverksamheten, tabell 2. I denna 
lista redovisas även en bedömning av vad det planerade ingreppet medför för påverkan 
och konsekvens för de aktuella arterna. 
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ID Natur-
värdes-
klass 

Skydd 

 

Habitat Objektets 
areal/längd 
inom utökat 
brytområde 

Andel av objekt 
inom utökat 
brytområde (ej 
linjeobjekt) 

K 1  Naturbetesmark 0,76 ha 47 % 

D 2  Igenväxande lövhage 1,95 ha 57 % 

P 2 Biotopskydd Tillfällig våtmark 0,16 ha 100 % 

C 2 Biotopskydd Hålldammsbäcken 530 m - 

5  Biotopskydd Stenmur 375 m - 

7  Biotopskydd Stenmur 95 m - 

11  Biotopskydd Stenmur 96 m - 

6  Biotopskydd Fägata 0,17 ha 100 % 

4  Biotopskydd Åkerholme 0,68 ha 84 % 

9  Biotopskydd Åkerholme 0,29 ha 100 % 

10  Biotopskydd Åkerholme 0,04 ha 100 % 

12  Biotopskydd Småvatten 0,03 ha 100 % 

13  Biotopskydd Åkerholme 0,16 ha 100 % 

14  Biotopskydd Stenmur 168 m - 

15  Biotopskydd Stenmur 132 m - 

Tabell 1. Objekt som helt eller delvis överlappar det utökade brytområdet och som 
endera befunnits hysa höga naturvärden i samband med naturvärdesinventeringen eller 
omfattas av det generella biotopskyddet. 
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Art Listad i 
artskydds-
förordningen 

Konstaterad 
förekomst 

Bedömd 
påverkan 

Bedömda 
konsekvenser 
på 
populations-
nivå 

Åkergroda Bilaga 1 Nej Habitatförlust Obetydliga 

Huggorm Bilaga 2 Nej Habitatförlust Obetydliga 

Kopparödla Bilaga 2 Nej Habitatförlust Obetydliga 

Skogsödla Bilaga 2 Nej Habitatförlust Obetydliga 

Snok Bilaga 2 Nej Habitatförlust Obetydliga 

Vanlig groda Bilaga 2 Nej Habitatförlust Obetydliga 

Vanlig padda Bilaga 2 Nej Habitatförlust Obetydliga 

Blåsippa Bilaga 2 Ja Habitatförlust, 

individer 
kommer att 
stryka med 

Obetydliga 

Gullviva Bilaga 2 Ja Habitatförlust, 

individer 
kommer att 
stryka med 

Obetydliga 

Tibast Bilaga 2 Ja Habitatförlust, 

individer 
kommer att 
stryka med 

Obetydliga 

Nästrot Bilaga 2 Ja Habitatförlust, 
individer 
kommer att 
stryka med 

Obetydliga 

Andra orkidéer Bilaga 2 Nej Habitatförlust Obetydliga 

Tabell 2. Arter (förutom fåglar och fladdermöss) som listas i artskyddsförordningen och 
som har konstaterats förekomma, eller där förekomst är tänkbar, inom det utökade 
brytområdet.  
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Inga fågelarter för vilka artskyddsförordningen förordar att särskilda skyddsområden 
avsätts bedöms förekomma inom området baserat på områdets beskaffenhet och 
geografiska placering såväl som på observationer gjorda under 
naturvärdesinventeringen. Området bedöms inte heller hysa förutsättningar för 
fladdermuskolonier då lämpliga boplatser saknas.   

Ifall avbaning av massor görs vintertid finns det risk för att grod-och kräldjur stryker med 
när de ligger i vinterdvala och inte kan fly från platsen.  
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