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Enetjärn Natur AB på uppdrag av Cementa AB. 2015-09-17 

Påverkan på naturvärdesobjekt vid omdragning av 
Hållsdammsbäcken 
Den nya sträckningen av Hållsdammsbäcken kommer att påverka naturvärdesobjekt A1, 
B, P, N, C1 och C2 (se bifogad karta och objektsbeskrivningar). 
Naturvärdesbedömningarna grundar sig på den inventering som genomfördes under 
sommaren 2015 enligt den nya standarden för naturvärdesbedömningar i Sverige.  

Den nya Hållsdammsbäcken kommer att anläggas med flera olika metoder. I de övre 
delarna kommer man att gräva en ny bäckfåra med en vall på ena sidan. Detta berör en 
liten del av objekt A1 samt objekt B. I resterande objekt kommer man inte gräva utan här 
får bäcken hitta sitt eget naturliga lopp. 

Nuvarande Hållsdammsbäcken 

Den nuvarande Hållsdammsbäcken utgörs av objekt C1 och C2. Dess fåra kommer att 
torrläggas och det enda vatten som kommer rinna ner i fåran kommer från dess 
sluttningar nedom omläggningspunkten. Strandzonen kommer att minska eller 
försvinna och ersättas av skogsarter med lägre krav på fuktighet. Mossor och lavar på 
stenar i strandkanten kommer att försvinna. De bottenlevande och vattenlevande djur 
som finns i sträckningen som torrläggs kommer inte kunna finnas kvar på denna plats. 
Vattenmiljön i den nya bäckfåran kommer dock vara densamma och konnektiviteten 
med uppströms och nedströms liggande delar kommer upprätthållas. Det kommer 
därför ske en återkolonisation av den nya bäckfåran med de djur och växter som 
försvinner när Hållsdammsbäcken grävs om. De naturvärdesobjekt som ligger intill den 
nuvarande bäcken är inte beroende av bäckens existens och de kommer därmed inte 
påverkas av omdragningen. 

Nya Hållsdammsbäcken 

I nordöstra delen av objekt A1, som utgörs av en planterad granskog, kommer man att 
behöva gå in med grävmaskiner. Träd och buskar kommer att avverkas. Arbetet kommer 
att förändra landskapet på den yta där ingreppet sker. Ju större denna yta är desto större 
är risken att växtplatser för skyddsvärda arter påverkas. Det är därför viktigt att 
ingreppet planeras väl och görs med stor försiktighet. Maskiner som gör så liten skada 
som möjligt bör väljas. Det kan vara lätta maskiner för att undvika körskador eller smala 
maskiner som går att manövrera med träd kvar längs bäckfåran. Befintlig vegetation i 
form av träd och buskar kommer så långt som möjligt sparas längs den nya bäcken. Ju 
mindre som avverkas och ju mer som lämnas intakt desto mindre blir påverkan på 
trädskiktet och därmed påverkan på mykorrhizasvampar. Befintliga skogsbilvägar och 
gallringsgator kommer att användas som körvägar. Bäckens dragning är vald för att 
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undvika växtplatserna för de skyddsvärda svamparterna i objekt A1. Den nya bäckfåran 
kommer byggas upp med en vall och eventuellt ett tätskikt. Det kommer till en början att 
se konstgjort ut men efterhand som vegetationen återkommer kommer det att se ut 
som och fungera som en naturlig bäck.  Bäcken kommer att tillföra en variation och nya 
biotopkvaliteter till den annars ganska triviala och enahanda miljön. 

Den nya bäckfåran kommer även att grävas genom den öde skogstomten vid Skogslund. 
Här kommer bäcken dras mellan de gamla grindstolparna och över gräsmattan. Även 
här kommer utformningen göras med varsamhet för att bevara karaktären på denna 
besöksplats. De blomrika miljöerna och kryddträdgården kommer inte att påverkas. 
Bäcken kommer att tillföra variation och nya biotopkvaliteter i objektet. Dessutom 
kommer upplevelsen av denna lilla oas i skogen att förbättras än mer med ett 
vattendrag som rinner igenom. 

Bäcken kommer sedan ledas ned i en naturlig ravin genom objekt A. Inget grävarbete 
kommer att behövas här. Ravinen kommer att hålla vatten under hela året, vilket innebär 
att bottensubstratet i ravinen med tiden kommer att förändras till bäcksubstrat. 
Bedömningen är att en bäck i denna miljö tillför naturvärde genom ökad variation och 
biotopkvalitet i området. 

Där terrängen flackar ut kommer bäcken rinna genom sumpskogen/svämlövskogen i 
objekt P, vilket redan idag håller vatten delar av året från Hjälpadalen. Vattnet kommer 
naturligt att stanna upp något i detta flacka parti. Ingen grävning kommer att ske. 
Konsekvenserna blir att skogen kommer att hålla vatten hela året och att 
översvämningen på våren kommer att vara under längre tid. Bedömningen är att 
skogens kvaliteter kommer att förstärkas genom den nya bäckdragningen, då 
sockelbildningen ökar. Den ökade vattenmängden kommer sannolikt leda till att några 
träd dör och därmed kommer andelen död ved att öka. Även luftfuktigheten kommer att 
bli högre vilket gynnar lavar och mossor. Vissa kärlväxter som föredrar torrare mark 
kommer troligen att försvinna, medan de som gynnas av fuktig eller blöt mark kommer 
att öka. 

Söder om objekt P kommer ett öppet odlingslandskap med våtmarker att skapas. Viss 
grävning kommer att ske här. Detta område har inte bedömts hysa några naturvärden 
idag. Bedömningen är att naturvärdena kommer att öka här med den nya 
bäckdragningen.  

Genom videkärret i objekt N kommer bäcken att vara långsamflytande och breda ut sig i 

ett träskområde med vide och annan lummig vegetation. Skillnaden mot idag kommer 
vara större vattenspeglar. Bedömningen är att naturvärdena kommer att öka och 
området utvecklas mot en sumpskog med död ved, hög luftfuktighet och förekomst av 
sumpskogsväxter. 
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Därefter kommer den nya bäcken rinna genom en kulvert och ut i en sedimentfälla. 
Denna sträcka har inte bedömts hysa några naturvärden idag, och påverkan från den nya 
bäcken bedöms som obetydlig. 

Objektsbeskrivningar 

A Barrblandskog 

Beskrivning: Denna före detta utmark utgörs idag av granskog med stort lövinslag. 
Objektet är stort, varierat och har diffusa gränser mellan de olika biotoperna. Skogen 
varierar från trivial barrproduktionsskog med i stort sett bar mark, till steniga sluttningar 
med en del död ved, fuktstråk och örtrika backar med mycket lövträd. Den största 
andelen är dock mycket ensartad planterad medelålders granskog. Lövinslaget utgörs 
av björk, asp och hassel. Fläckvis är inslaget av hassel stort och har mer karaktär av ett 
hässle än en barrskog. På vissa ställen förekommer riktigt grova aspar och på 
åtminstone ett ställe finns ett kraftigt uppslag av ung ask. Granarna är yngre till 
medelålders. Beståndet är gallrat och här finns spår efter skogsbruksmaskiner. 
Markvegetationen är bitvis frodig med arter som gökärt, harsyra, vitsippa, skogsnäva, 
majbräken, örnbräken, vårfryle, nattviol, nästrot, ormbär, blåsippa, skogsbingel, tibast 
och kranshakmossa.  

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde 

Motivering: Stort lövinslag, bland annat av ask och hassel, och stor variation i slutenhet 
ger ett visst biotopvärde. Fuktstråk, blockmiljöer, kalkrik mark och frodigt och artrikt 
fältskikt bidrar ytterligare till biotopvärdet. Biotopkvaliteterna förekommer dock 
sparsamt och fläckvis och har därför inte bedömts till påtagliga. Förekomst av 
orkidéerna nästrot och nattviol, naturvårdsarterna tibast, blåsippa, och ormbär, samt att 
skogen är artrikare än motsvarande barrskog öster om Hållsdammsbäcken, bidrar till ett 
visst artvärde. 

B Ödetomt vid Skogslund 

Beskrivning: En ödetomt med kvarstående trädgårdsväxter, bland annat olika fruktträd, 
massbestånd av akleja, bondsyren, praktlysing, lupiner, iris och luktpion. Det finns även 
svarta vinbär, måbär och vallört. Byggnaderna är borta sedan länge men husgrund och 
grindstolpar finns kvar. Marken håller på att växa igen med hundkex och 
midsommarblomster, men här finns även ett trädgårdsland med en kryddträdgård som 
fortfarande pysslas om. Gräsmattan klipps fortfarande men håller på att tas över av 
kirskål och tusensköna. Fruktträden är gamla och knotiga och har håligheter.  

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde 

Motivering: Blommande växter, både örter, buskar och träd, på öppen, solig mark gynnar 
insekter och fjärilar och ger ett påtagligt biotopvärde. Hålträd bidrar ytterligare till 
biotopvärdet. Marken är artrikare än omgivande mark vilket ger ett visst artvärde. 
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C1 Hållsdammsbäcken norr om Nya Brandstorpsvägen 

Beskrivning: Hålldammsbäcken rinner från Hållsdammen vid Billingehus vidare via 
Våmbsbäcken in mot stan. Hålldammens utlopp är reglerat med ett betydande 
vandringshinder. Bäcken rinner genom hela det inventerade området. 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 högvattenperioder. 

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 
inventeringsområdet kantas bäcken av grandominerad skog (övre delen). Därefter följer 
en sträcka genom lövskog ca 550 m ner till Brandstorpsvägen. De två första delarna 
utgör objekt C1. Nedströms vägen (nedre delen) är bäcken uträtad och kantas av två 
trädrader i ett odlingslandskap. Denna del utgör objekt C2. 

Övre delen av bäcken rinner genom en produktionsskog med gran och lövträd. 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 organiskt material. På enstaka stenar växer näckmossa 
och andra vattenmossor. Någon kantzon har inte lämnats utan granen växer ända fram 
till bäcken. Enstaka klibbal, rönn och måbär noterades. Död ved i vattnet finns i form av 
enstaka äldre lågor och en stor mängd röjningsris. 

Skogens mossmatta når fram till bäcken. Här växer även vitsippa, smultron, skogsbingel, 
älggräs, vårfryle, harsyra, vispstarr, ältranunkel, kärrfibbla, liljekonvalj, stor thujamossa, 
husmossa, kranshakmossa och bräkenmossa. Flygande nykläckta bäcksländor 
noterades vid fältbesöket 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 normalvattenföring. 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 organiskt 
material inbäddat emellan. Bitvis finns här fina lekbottnar och småfisk, troligen öring, 
observerades vid besöken 2010 och 2011. 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 vitsippa, kabbeleka, skogsbingel, älggräs, majsmörblomma, 
vitsippa, svalört, buskviol, vårlök, humleblomster, midsommarblomster och hultbräken. 
Klen död ved i vatten förekommer ganska rikligt. På enstaka stenar växer näckmossa. På 
flera av blocken som stack upp ur vattnet växte mossor som stor thujamossa, 
råttsvansmossa och blommossa. Skogen är i en slags igenväxningssuccesion på mark 
som tidigare betats. Tomtmarken till fornlämningen Brandstorps by ligger intill och når 
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ända fram till bäcken. Strax innan vägen rinner bäcken in i en beteshage där betesdjuren 
kan komma åt vattnet. 

Natura 2000-naturtyp: 3260 Mindre vattendrag 

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde 

Motivering: Naturligt vattendrag med variation i strömhastighet, bottensubstrat och 
strandlinje ger ett påtagligt biotopvärde. Möjlig förekomst av öring samt att strandzonen 
är artrikare än omgivande mark ger ett visst artvärde. 

C2 Hållsdammsbäcken söder om Nya Brandstorpsvägen 

Beskrivning: 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. Ridån 
utgörs bara av två trädrader. Stammarna växer i bukett men är unga, ca 15 år. Enstaka 
stammar 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 öppen 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. 

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde 

Motivering: Kanaliserat vattendrag som håller vatten i stort sett hela året och har 
naturligt bottensubstrat ger ett visst biotopvärde. Möjlig förekomst av öring ger ett visst 
artvärde. 

N Videkärr 

Beskrivning: Objektet utgörs av ett fuktigare parti som stängslats bort från bete och 
därför tillåtits växa igen. Marken är fuktig till blöt, det finns några rejält blöta kärrpartier 
och det löper ett dike genom objektet. Närmast åkern är marken frisk och näringsrik med 
en rik markflora. Här växer ormbär, ekorrbär, nejlikrot, vitsippa, smultron, flädervänderot, 
skogfräken och flera plantor av nattviol. Man kan se ett stort uppslag av olvon och en del 
hägg. Trädskiktet domineras av ganska unga björkar, sälgar, granar och någon rönn. 
Längre ner mot Skaravägen blir fältskiktet högre och älggräs, brännässlor och kärrgröe 
dominerar. Här växer även smörboll, kärrfibbla och midsommarblomster. I trädskiktet tar 
viden över helt och skapar en ogenomtränglig snårskog. I de centrala delarna av objektet 
finns en rad med flertalet gamla, delvis döda sälgbuketter med rik epifytflora, eldtickor 
och kuddtickor. Längst i norr står några riktigt grova och högresta sälgar. 

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde 
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Motivering: Skogen har vissa biotopkvaliteter som stående och liggande död ved i mest 
klena dimensioner, stort lövträdsinslag och en gradient från frisk till blöt mark. Ett visst 
artvärde finns genom förekomst av nattviol samt smörboll, ormbär och kuddticka. 

P Sumpstråk i Hjälpadalen 

Beskrivning: Från Hjälpadalen rinner ett mycket diffust surdråg. Dråget håller troligen 
vatten bara periodvis och då med ett diffust lopp och i juni 2015 (ett blött år) var det 
bara en antydan till rinnande vatten 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 stammar är raka och yngre men växer från äldre 
socklar. 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 artrika 
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, revsmörblomma, kirskål, 
majsmörblomma, hultbräken, ekbräken, kärrtistel, flädervänderot, skogssallat, 
midsommarblomster, harsyra, tuvtåtel, vårlök, springkorn, kärrfibbla och ormbär. Röda 
vinbär och hallon noterades också. På block och socklar växer bland annat 
råttsvansmossa, stor thujamossa och palmmossa. Objektet har tidigare betats, men vid 
besöket sågs varken spår av bete eller tramp. Sumpstråket omfattas av det generella 
biotopskyddet. 

Natura 2000-naturtyp: 9080 Lövsumpskog och 91E0 Svämlövskog 

Naturvärdesklass: 2 Högt naturvärde 

Motivering: Biotopvärdet är påtagligt då här finns flera biotopkvaliteter med positiv 
betydelse för biologisk mångfald. Av dessa kan nämnas mångformigheten, fuktstråk, 
vattenpölar och rinnande vatten, död ved, naturlighet och stort lövinslag. Artvärdet är 
knutet till flera typiska arter för lövsumpskog (springkorn, kärrfibbla), trolig förekomst av 
mindre hackspettNT och högre artrikedom än omgivande mark och bedöms således till 
ett påtagligt artvärde. 
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