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Sammanfattning

Cementa AB i Skövde avser att ansöka om tillstånd för en utökning av kalkbrottet vid Våmb, beläget ca 

1 km väster om Skövde centrum. Koncernen Heidelberg Cement Group, i vilken Cementa AB i Skövde 

ingår, har utarbetat riktlinjer för biologisk efterbehandling av de täkter som tillhör företaget. Cementa 

AB i Skövde har beslutat att i samband med tillståndsansökan för utökningen av kalkbrottet utarbeta 

en helt ny efterbehandlingsplan med fokus främst på biologisk mångfald. Enetjärn Natur anlitades för 

detta och arbetet med planen har pågått under tiden april till oktober 2012.

Målbilderna för det efterbehandlade kalkbrottet vid Våmb finns i det omgivande landskapet. Naturen 

kring Skövde är variationsrik och hyser flera ovanliga och värdefulla naturtyper. Exempel på sådana 

naturtyper är platåbergen med sina rasbranter, varma ädellövskogar och kulturmarker med småbioto-

per. I det omgivande landskapet finns även Sveriges enda förekomster av alvarmark utanför Öland och 

Gotland.

Kalkstensbrottet ligger i västra delen av Skövde stad, på Nordbillingens sydsluttning mot Våmbsbäck-

ens dalgång. Cementa AB bryter idag kalksten som högsten och lågsten för produktion av klinker, ett 

råmaterial till cement. Ungefär en tredjedel av det material som bryts utgörs av kalksten med för låg 

kalkhalt för att kunna användas för cementtillverkning. Dessa massor, så kallad sekundär kalksten, 

används för återfyllnad och efterbehandling. Förutsättningarna i det befintliga kalkbrottet präglas av en 

successiv efterbehandling som utförts enligt tidigare landskapsplaner. Den nordvända delen av brottet 

består av klippbranter medan den sydvända delen till stor del är igenfylld med sekundär kalksten. Täta 

sälg- och björkbestånd tillsammans med lågproduktiva gräsmarker och nästan vegetationsfria steniga 

områden dominerar. På många ställen sipprar grundvatten in i brottet och detta pumpas kontinuerligt 

ut.

De målbilder som valts ut för efterbehandling av kalkbrottet är:

1. Klippor med rasbranter och ädellövskog. Liknande miljöer finns i direkt anslutning till 

kalkbrottet i Billingens sluttningar. Klipporna är viktiga livsmiljöer för växter och fåg-

lar och i rasbranterna kan störningsgynnade kärlväxter och ädellövskog få utvecklas 

fritt.

2. Halvöppen kulturmark med småbiotoper. Västgötaslätten är ett av de områden i 

Sverige som först befolkades efter senaste istiden. Småskaligt jordbruk har pågått 

under mycket lång tid och de småbiotoper som tillhör en sådan miljö, till exempel 

åkerholmar, stenrösen och stenmurar, är mycket viktiga för kräldjur, små däggdjur 

och insekter. Blommande och bärande träd och buskar gynnar insektsfaunan.

3. Småvatten på kalkmark. Näringsfattiga vattensamlingar på kalkmark (s.k. vätar) 

finns på platåbergen. Vätarna torkar helt eller delvis ut under sommaren. De utgör 

en värdefull livsmiljö för alger, kärlväxter, vadarfåglar och vattenlevande insekter och 

groddjur.
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4. Kalkhällmarker. På Kinnekulle finns ett mindre område med alvarmark som utgör en 

mycket ovanlig och speciell naturmiljö som det är eftersträvansvärt att efterlikna. 

Alvarmarkerna är värdefulla för många kärlväxter och lavar.

5. Ädellövskog och hassellundar. Varm ädellövskog med stort hasselinslag finns strax 

utanför brytområdet. Sådana miljöer är värdefulla för olika ädellövträd som minskar 

i Sverige samt vårblommande kärlväxter, buskar och storsvampar.

Alla dessa naturmiljöer har en eller flera Natura 2000-naturtyper knutna till sig. Cementa AB ser det 

som angeläget att se efterbehandlingen i ett större perspektiv och skapa naturmiljöer som är ovanliga 

och/eller hotade i Europa. 

De olika naturmiljöerna tillskapas på den plats i brottet där de biotiska och abiotiska förutsättningarna 

är mest gynnsamma. De listade naturtyperna gynnas allihop av värme och stark solinstrålning, och 

därför kommer fokus att ligga på kalkbrottets mest solexponerade lägen. Stort fokus har också lagts 

på att planera för småbiotoper som stenrösen, stenmurar och vattenmiljöer. En strävan är att skapa så 

stora ytor med rent kalkstensgolv som möjligt, och därför har de sekundära kalkstensmassorna kon-

centrerats till de beskuggade delarna av brottet. Naturmiljöerna skapas bland annat genom förflyttning 

av massor, plantering, utplacering av stora och små kalkstensblock, sprängning och utjämning samt 

uppgrävning och förflyttning av träd.

En viktig del av efterbehandlingen är frågan om framtida skötsel av de nyskapade naturmiljöerna. Målet 

är att skapa så skötselfria områden som möjligt. Det görs genom att tillföra så lite näring som möjligt 

till markerna för att minimera växtligheten och endast placera matjord på de ställen där den verkligen 

behövs. En viss skötsel kommer ändå att krävas, främst i form av röjning, bränning och/eller återkom-

mande bete för att hålla markerna så öppna som möjligt.

Hur hanteringen av de massor som ska användas i efterbehandlingen (sekundär kalksten, morän och 

matjord) ska ske är en viktig del eftersom omförflyttning av massor är dyrt och tidskrävande, samt att 

den biologiska efterbehandlingen förutsätter ett visst marksubstrat. Volymen av de massor som frigörs 

under brytningstiden är uppdelade i 11 etapper och placeras ut i området enligt ett schema.

Uppföljningen av efterbehandlingens resultat avser att genomföras på ett strukturerat och genomtänkt 

sätt. Uppföljningen bör starta tidigt och ha en långsiktighet. Om en utvärdering av utförda åtgärder sker 

tidigt kan arbetet styras och eventuellt förändras innan nya åtgärder genomförs. På så sätt sparas både 

tid och pengar och målen om biologisk mångfald blir lättare att uppnå. Därefter bör uppföljning ske 

kontinuerligt under hela arbetets gång.
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11 Inledning

Kapitlet ger en introduktion till projektet, beskriver bakgrunden och presenterar de mål som 

efterbehandlingen syftar till att uppnå.

Enligt miljöbalken 9 kap 6A § ska tillståndsansökan för mineralutvinning innehålla en plan för landska-

pets efterbehandling. Kalksten har brutits i Våmbs kalkbrott sedan lång tid tillbaka och kalkbrottet har 

kontinuerligt utökats västerut. I och med detta har efterbehandlingsplaner upprättats och reviderats i 

takt med att nya tillstånd givits. Den senast antagna planen är från 2009, vilken var en minde revide-

ring av dokumentet från 2006. Det nuvarande tillståndet för kalkbrytning räcker till 2017. Cementa AB 

planerar att ansöka om tillstånd för utökning av brottet och därmed säkra kalkbrytning för de närmaste 

15 åren. Med anledning av detta har Enetjärn Natur fått i uppdrag att upprätta en ny efterbehandlings-

plan. Planen omfattar både de delar där efterbehandlingen redan startat i enlighet med nu gällande 

plan och det nya område där kalkbrytning planeras. Efterbehandlingsåtgärderna, d.v.s. den egentliga 

efterbehandlingsplanen, presenteras i kapitel 4 i denna rapport.

Tidigare efterbehandlingsplaner har utgått från den allra första landskapsplanen för Våmb, vilken upp-

rättades 1964. Synsättet på en efterbehandlingsplans innehåll har förändrats under åren, men planerna 

har i mångt och mycket varit fokuserade på ett estetiskt tilltalande landskap utan särskild fokus på vad 

de tillskapande naturmiljöerna kan ha för nytta i ett ekologiskt perspektiv. 

Heidelberg Cement Group, i vilken Cementa AB ingår, arbetar proaktivt för att främja biologisk mång-

fald (se faktaruta) i och omkring koncernens täkter. Som första byggmaterialföretag i världen har 

Heidelberg Cement Group utarbetat riktlinjer för biologisk efterbehandling med specifika mångfalds-

indikatorer (Heidelberg Cement, 2010). Kortfattat beskriver riktlinjerna standarder för hur Heidelberg 

Cement ska arbeta med efterbehandling i ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv med fokus 

på bevarande av biologisk mångfald. Cementa AB i Skövde ser den nya efterbehandlingsplanen för 

Våmb som en möjlighet att höja ytterligare ribban och skapa en efterbehandlingsplan med fokus just 

på biologisk mångfald och nyskapande av de naturmiljöer som det råder en brist på i det omgivande 

landskapet. 

Målen för 2012 års efterbehandlingsplan är således:

1. Att den färdiga planen har stor tillämpbar-

het och flexibilitet

2. Att skapa naturmiljöer som gynnar den för 

regionen karaktäristiska biologiska mång-

falden

3. Att skapa naturmiljöer som ger mervärden 

för Skövdeborna

Biologisk mångfald

I konventionen definieras biologisk 
mångfald som ”variationsrikedomen bland 
levande organismer i alla miljöer(inklusive 
landbaserade, marina och andra akvatiska 
ekosystem) samt de ekologiska komplex 
i vilka dessa organismer ingår; detta inne-
fattar mångfald inom arter, mellan arter 
och av ekosystem.”
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22 Landskapets förutsättningar

Kapitlet beskriver det omgivande landskapet ur ett ekologiskt perspektiv samt vilka naturmiljöer 

som är karaktäristiska och bevarandevärda just i detta landskap.

2.1 Geografisk avgränsning
Landskapet där kalkbrottet är beläget har en mycket speciell karaktär. Utbredningen av detta landskap 

sammanfaller vare sig med läns- eller kommungränser och därför har vi valt att definiera det omgi-

vande landskapet som det område som omfattar de västgötska platåbergen (för definition, se kap 2.3) 

med mellanliggande skogs- och kulturmark. Det handlar det om ett ca 100x70 km stort område som 

innefattar delar av Götene, Mariestad, Skara, Skövde, Falköping och Tidaholms kommuner samt en 

utlöpare västerut mot Vänersborg (se karta i figur 1). 

2.2 Landskapsekologiska förutsättningar
Det omgivande landskapet kring kalkbrottet i Skövde karaktäriseras av ett mycket bördigt slättland-

skap som omges av ett antal s.k. platåberg. Vanligen benämns slätten Västgötaslätten och platåbergen 

Västgötabergen. Området tillhör den boreonemorala zonen och ligger inom naturgeografisk region 22, 

Götalands centrala slättbygder (se faktarutor på sida 7). Marken är till stor del uppodlad och Västgö-

taslätten är en av Sveriges äldsta kulturbygder, med anor från istidens avsmältning och framåt.

Boreonemorala vegetationszonen

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

Skövde ingår i det som kallas den boreone-
morala zonen. Den boreonemorala zonen 
domineras av blandskogar med tall, gran, 
lövträd (framförallt asp och björk men även 
ädla lövträd) är vanliga. Den uppodlade 
arealen är stor i slättbygderna och arealen 
myrar är stor i de västra delarna. Zonens 
nordgräns sammanfaller med ekens nord-
gräns. Zonen täcker stora delar av södra Sve-
rige, från Gävle i norr till Karlskrona i söder.

Naturgeografisk region 22

Nordiska ministerrådet har delat in Nor-
den i 76 naturgeografiska regioner. 29 av 
dessa berör Sverige. Indelningen bygger på 
växttäckets sammansättning som i sin tur 
bestäms av klimatet, jordmånen och avrin-
ningsförhållandena.

Region 22 (Götalands centrala slättbyg-
der), karaktäriseras av uppodlade slätter, 
platåberg och ädellövskog. Böljande slätter 
är den dominerande landformen. Jorden är 
tydligt kalkpåverkan och bördigheten är hög. 
Skogarna domineras av ädellövskog, rika 
granskogar och örtrik ekskog.
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1 Det omgivande landskapet kring kalkbrottet vid Våmb karaktäriseras av uppodlade slätter, ädellövskog och platåberg. Den 
gröna streckade linjen visar från vilket geografiskt område inspiration har hämtats till efterbehandlingsplanen.
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2Även om landskapet inte följer några av människan satta gränser, är det ändå av vikt att kort redogöra 

även för Skövde kommuns naturvärdesförutsättningar. Skövde är en kommun med mycket natur. I 

kommunens naturvårdsplan (Andersson, 1998) listas 337 objekt med höga naturvärden som identifie-

rats genom sammanställning av ett stort antal utredningar, inventeringar, observationer och kontakter. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att Skövde kommun har en stor del av de naturtyper som är 

typiska för Västergötland. Många av dessa naturmiljöer är mycket värdefulla, oftast både i ett natio-

nellt, regionalt och lokalt perspektiv. 

2.3 Det omgivande landskapets karaktäristiska biotoper
Nedan beskrivs ett antal olika biotoper som är karaktäristiska för det omgivande landskapet kring kalk-

brottet vid Våmb. Dessa biotoper har varit vägledande under hela arbetet med efterbehandlingsplanen.

Klippväggar och rasbranter

Platåberg

Ett för landskapet Västergötland karaktäristiskt drag är de kalkrika platåbergen, de så kallade Västgö-

tabergen. Ett platåberg är ett berg med branta sidor och platt topp. Själva ordet platåberg är ett geo-

morfologiskt begrepp som beskriver hur berget ser ut och vilka processer som format det. Platåbergen i 

Västergötland är 14 till antalet. Billingen, följt av Kinnekulle, Halleberg, Hunneberg och Mösseberg är de 

största. Kalkbrottet vid Våmb ligger alldeles nedanför Billingens fot. För mer information om Billingen, 

se faktaruta på sida 10.

Västgötabergen består av sedimentära bergarter som avlagrats under 130 miljoner år under tidsperio-

derna från kambrium, ordovicium, och silur (se figur 2). Under perm trängde magma upp ur sprickor 

i berget och täckte de sedimentära bergarterna med ett diabastäcke. Diabasen ligger som en hård 

hätta uppe på bergen. När resten av den sedimentära berggrunden vittrade bort blev platåbergen som 

skyddades av denna diabashätta kvar som restberg i landskapet. Bergen utgörs av horisontella skikt 

2 Platåbergen i Västergötland byggs upp av flera lager av olika bergarter. Diabasen är den hårdaste bergarten och bildar en 
svårvittrad hätta ovanpå platåberget.
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2av, nedifrån sett, urberg, sandsten, alunskiffer, 

kalksten, lerskiffer och diabas. Lagren är olika 

tjocka på de olika bergen och de olika lagren 

kommer i dagen främst i bergens sluttningar 

och branter. 

Diabasen är en relativt fattig bergart jämfört 

med de underliggande lagren. Ovanpå diaba-

sen ligger ett täcke av morän eller torv. Därför 

karaktäriseras vegetationen upp på platåber-

gen av barrskogar av ristyp eller fattiga myrar. 

De undre liggande lagren är mycket näringsrika 

och lämpar sig bra för jordbruk. Här är växtlig-

heten rikare och man hittar ädellövskogar och 

rikkärr. 

Platåbergen har ett antal unika livsmiljöer. De 

omges av kalkrika klippbranter och nedanför 

branterna ligger block och stenar som fallit 

ner. Klimatförhållandena i bergbranterna är 

mycket speciella med stora kontraster vad 

gäller ljus, temperatur och fuktighet. I områden 

med klippväggar och rasbranter finns ofta en 

stor variation av små ekologiska nischer så-

som håligheter, klippspringor, sipperstråk och 

överlutor. Vid bergroten nedanför en klippvägg 

skapas också speciella förhållanden för en del 

marklevande arter. Vegetationen på kalksten 

kan vara artrik och innehåller ofta starkt spe-

cialiserade arter. 

Brytning av kalk och alunskiffer har en lång 

tradition i det västgötska landskapet och på 

många ställen finns avslutade täkter som bidragit till variationen i landskapet. I dessa gamla stenbrott 

kan man hitta många sällsynta växter, lavar, mossor och svampar.

De beskrivna miljöerna är speciella för Västergötlands platåberg. Liknande miljöer kan hittas längs 

klinterna på Öland och Gotland. I fjällen förekommer också klippväggar och rasbranter men då ofta av 

andra bergarter och med helt annorlunda klimatförutsättningar.

Billingen

Billingen är ett platåberg med diabastäckta 
kambrosiluravlagringar. 

Nordbillingen, dvs området norr om vägen 
mellan Skara och Skövde, har stora na-
turvärden genom en mosaik av naturtyper. 
Området karaktäriseras av ett omväxlande 
odlingslandskap med åkrar, betesmarker, 
gamla vägar, stenmurar och odlingsrösen 
samt ädellövskogspartier. Floran är mycket 
rik på Nordbillingens nordvästsluttning 
och norra platå. Flera rikkärr förekommer. 
Billingens västsluttning är till stor del klädd 
med delvis gammal ädellövskog. Nordbil-
lingen har stora naturvärden genom en mo-
saik av naturtyper. Området är ett välbesökt 
utflyktsmål.

Sydbillingen, dvs området söder om vägen 
mellan Skara och Skövde utgörs av diabas-
platåer som genomskärs av spricksystem 
samt bergens sluttningar genom de olika 
kambrosiluriska bergartena. Sydbillingens 
platå utgörs av en mosaik av skog och 
myrar. Myrarna är i stor utsträckning är 
orörda. Omkringliggande skog utgörs delvis 
av naturskog. 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 
sluttningarna och har på många platser gett 
upphov till värdefulla extremrikkärrsmiljöer. 
I branterna växer ädellövskog med lång 
kontinuitet och rik flora. 
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2Klippväggar

Solexponering, bergets vittring och geografiskt läge styr vilka växter som trivs på klippväggarna. I syd-

branterna är det soligt och varmt och i norr är det mörkt och fuktigt. Förekomsten av sprickbildningar, 

översilade ytor och klipphyllor med tunt jordtäcke är andra faktorer som är viktiga för vegetationen. 

I söderläge utgörs vegetationen främst av kärlväxter som fått fäste i klippspringor och på små klipp-

avsatser. Här växer arter som murruta, backglim, axveronika, rockentrav, kalktrav, bergkårel, grådraba, 

blodnäva, trollsmultron, bergjohannesört, bergmynta, kungsmynta, flockfibbla och getrams. Träd före-

kommer normalt inte. Däremot mindre buskar av till exempel rött och svart oxbär.

I de skuggiga branterna åt norr finns en rik mossflora. Här hittar man stenbräken, kalksvartbräken, olika 

baronmossor, fjädermossor, kruskalkmossa, guldlockmossa, slanklav och traslav. 

En del fågelarter placerar med förkärlek sina bon i bergsbranter. Det gäller till exempel korp, pilgrims-

falk, berguv och tamduvor. Även skogsduva, ringduva, rödstjärt och svart rödstjärt kan lägga sina bon i 

en klippskreva. Berguv häckar regelbundet i gamla eller aktiva dagbrott. Arten behöver en hylla där den 

bygger sitt bo. Den plockar inte in något eget bomaterial utan använder jorden, gruset eller sanden som 

redan finns på hyllan.

I sprickor, håligheter och grottor lever smådjur som skalbaggar, kräftdjur och mollusker som är knutna 

till en skyddad miljö med jämn luftfuktighet. Grottor i berget kan också hysa olika fladdermusarter. 

Fladdermössen använder grottor främst som övervintringslokaler men i en del fall även som yngelplats.

3 Sydvänd klippbrant i ett gammalt kalkbrott på Kinnekulle.
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2Rasbranter

Platåbergens berggrund är lättvittrad och nedanför klippväggarna ligger en krans av blockrika slutt-

ningar. Trots torftig jordmån i rasbranterna växer här ofta en randskog med ädellöv som ek, lind, lönn, 

alm och hassel. Dessa arter har djupgående rötter och klarar sig därför bra. Granen klarar sig sämre 

eftersom den har ett ytligare rotsystem. Betesbegärliga arter som lind har här fått en fristad då varken 

älg eller rådjur gärna går i den blockiga terrängen. Då branterna kontinuerligt vittrar är marken rik på 

spårämnen och floran därför artrik. Här växer arter som stensöta, hällebräken, ekbräken, träjon, skogs-

bräken, nordbräken, skogsnarv, rödblära, trolldruva, bergkårel, tandrot, stenbär, smultron, skogsvicker, 

vippärt, glansnäva, stinknäva, bergdunört, backdunört, stinksyska, stor blåklocka, storrams, ormbär, och 

mörk husmossa. Rasen gör också att träd kontinuerligt faller och den döda veden blir liggande. 

Ofta har dessa randskogar varit orörda under mycket lång tid. Den oländiga terrängen har gjort både 

skogsbruk och betesdrift svår. Nordbranterna har också ofta utgjort brandrefugier där skogsbränder säl-

lan fått fäste. Därmed har ofta artrika miljöer med lång kontinuitet på såväl träd som död ved utveck-

lats. I denna miljö lever såväl olika epifyter som vedlevande insekter. Sydbranter har däremot en hög 

brandfrekvens.

De kontinuerliga rasen gör att det finns gläntor och randskogen blir aldrig tät och sluten. Floran innehål-

ler ofta sällsynta, konkurrenssvaga växter.

Vilket väderstreck rasbranten vetter mot avgör hur solbelyst den är och därmed vilka arter som trivs där. 

Vid nordsluttningar är det främst ormbunkar, mossor och lavar som står för mångfalden. Många stenle-

vande mossarter är mycket känsliga för uttorkning och beroende av ett stabilt och fuktigt mikroklimat. 

Vid sydsluttningar är det ofta soligare och varmare. Här trivs fler insekter, ormar och kärlväxter.

Att den naturliga processen med vittring och ras fortgår är en förutsättning för att miljön ska kunna 

hålla dessa värden. Utan denna process skulle successionen gå mot sluten skog och de konkurrens-

svaga eller ljus- och värmekrävande arterna skulle slås ut.

Natura 2000-naturtyper knutna till klippor och rasbranter

Klippvegetation på kalkrika bergssluttningar 8210

Lind-lönnskogar i sluttningar och raviner 9180

Alvar och hällmark

Alvar är en speciell naturtyp som utvecklas på flacka kalkhällmarker utan eller med endast ett tunt 

jordlager. Marken har dålig avrinning vilket leder till att det tidvis bildas översvämmade områden, så 

kallade vätar.

Jordlagret är ojämnt fördelat och matjord saknas. Produktionen av biomassa är låg till följd av flera 

stressfaktorer knutna till temperatur, pH, fuktighet samt till följd av frekvent störning. Stressen beror 

av att växterna lider brist på resurser som är nödvändiga för tillväxt. Alvarens kalkjordar kännetecknas 

av ett högt pH-värde och en mycket god tillgång på kalciumkarbonat. Det gör att växterna har svårt 

att tillgodogöra sig näringsämnen som finns, framför allt fosfor. En del arter har utvecklat egenskaper 
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som gör att de klarar dessa förutsättningar bättre än andra och en del är rent av beroende av en hög 

kalciumhalt.

En annan viktig stressfaktor är den så gott som årligt återkommande svåra torkan under högsom-

maren. Kalkstenen har god värmeupptagningsförmåga och under soliga vindstilla sommardagar kan 

temperaturerna ligga på över 40 grader ute på hällarna. Även vintertid är klimatet kärvt för växterna 

eftersom det sällan finns ett isolerande snötäcke på marken. Ömsom översvämning och ömsom 

extrem torka gör att växterna har svårt att etablera sig även där det finns ett tunt jordlager. Mängden 

biomassa begränsas också av olika störningsprocesser som leder till att växter och växtdelar tas bort 

eller förstörs. Det kan vara brand eller betesdrift. 

Alvarmarkerna har traditionellt sett använts som betesmark. När hävden upphör växer de flesta al-

varmarker igen. Denna process går dock betydligt långsammare än på marker med tjockare jordlager. 

Vissa alvarmarker kan bibehålla sin öppna karaktär under lång tid oberoende av människan. Dessa 

alvar kännetecknas av att de hålls öppna av naturgivna processer i kombination med extrem brist på 

växtnäringsämnen och vatten. De minst förändringsbenägna alvaren utgörs av tunna, vintertid vat-

tenmättade vittringsjordar eller tillfälliga vattensamlingar med kalkbleke i botten. Även kalkstenshällar 

och tunna väldränerade vittringsjordar hör hit. De stora alvaren på Öland har varit öppna marker ända 

sedan isen drog sig tillbaka för cirka 11 000 år sedan. 

4 Blottad kalkhällmark med sprickor och fuktiga partier i kalkbrottet på Kinnekulle.



14

2012-11-16

2Alvar är internationellt sett en unik naturtyp som har en betydande utbredning i Sverige. Drygt 70 % av 

världens alvarmarker finns i Sverige, främst på Öland och Gotland men även mindre områden i Väster-

götland, bland annat på Kinnekulle och vid Dala i Falbygden. 

Säreget växt- och djurliv

Ett gemensamt drag för alvarväxterna är att de har hög stresstolerans; de kan härda ut på platser 

där andra inte kan leva till följd av näringsämnenas svårtillgänglighet och torka. En annan gemensam 

karaktär är att de har stora krav på ljus. På alvarmarkerna växer arter från fjällvärlden sida vid sida med 

arter från södra Europa och från Sibirien. Alvarmarkerna är en mosaik av hällar, karster, grusmarker, 

kalkgräsmarker, kalkfuktängar, kalkkärr och alvarsjöar. 

På hällarna växer cyanobakterier och skyfallsalg, olika skorplavar som kalkstenslav, brunsvart vårtlav, 

brunfjällig skivlav och bläcklav, kruskalkmossa, strålblommossa, kortbladig kalkmossa, svavellav, kalk-

hedlav och tjock kantlav. Den kärva miljön gör att endast få kärlväxter kan växa på hällarna. Arter som 

klarar det är stenkrassing, klibbarv, grusbräcka, nagelört, vit fetknopp och fjällgröe. I sprickorna växer 

kalksvartbräken, murruta, slån, rosor, oxbär och getrams. I karstsprickorna påträffas också flera speciel-

la snäckor som lever av att beta lavar. På sydvända kalkstensavsatser växer älghornlav, enlav, långhorn-

lav, bergskrabba, färgmåra, solvända, småfingerört, axveronika, duvnäva, kungsmynta och backtimjan. 

Här finns också karaktäristiska mossor som plyschmossa och hårgrimmia. På vittringsjordar, dvs lösa 

avlagringar på underliggande hällar, växer islandslav, cypressfläta, kruskalkmossa och fårsvingel. I jord-

fyllda sprickor växer smällglim, fältmalört och praktbrunört. Att vegetationen är gles även på vittrings-

jordar beror på vinterns frostskjutningsrörelser. 

Till alvaren hör även vätar. I svackor där vatten blir stående sjunker utfälld kalk till botten och bildar ett 

sediment av kalkbleke. De grunda vattensamlingarna torkar normalt ut helt och hållet under somma-

ren. I vätarna växer krypven, hirsstarr, slankstarr, strandpryl, dikesveronika, vattenmöja, spikblad och 

olika kransalger. På översvämmade hällar kan man hitta hällkarsräka och hästskoräka tillsammans 

med olika gelélavar och cyanobakterier.

Andra arter som hör alvaret till är alvargräslök, luddlosta, ängshavre, sandnarv, harmynta, storven, vild-

lin och åkervinda. Den i trakten endemiska västgötamåran trivs på alvarmarker. En annan sällsynt art är 

kalknarv som förutom på Kinnekulle bara finns på Gotland och vid Jac de Joux i Schweiz. Typiska lavar 

är snölav och masklav.

Många olika insekter är knutna till alvarmarker. Det gäller såväl fjärilar som skalbaggar, gräshoppor och 

vårtbitare. En raritet i området är svartfläckig blåvinge som lever på backtimjan. Den har bland annat 

påträffats vid Dala i Falbygden. Två fågelarter som trivs på alvarmarker är stenskvätta och sånglärka.

Natura 2000-naturtyper knutna till kalkhällmarker

Gräsmarker på kalkhällar 6110

Nordiskt alvar och prekambriska kalkhällmarker 6280

Uppspruckna kalkstenshällmarker 8240
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2Ädellövskog och hassellundar

Ädellövskog

Till ädellövträden räknas alm, ask, bok, avenbok, ek, körsbär, lind och lönn. Frodiga ädellövskogar finner 

man på näringsrika mulljordar. Det är vanligtvis gamla lövängar eller andra kulturmarker som befinner 

sig i olika stadier av igenväxning. Ädellövskogar har ofta lång kontinuitet som lövträdsbärande mark. 

Skogens struktur är ofta flerskiktad och luckig med såväl gamla träd som småträd och buskar. Varierad 

åldersstruktur och förekomst av död ved är viktiga inslag. 

I trakterna kring Billingen är inslag av alm, ask, körsbär och lönn är ofta stor. Eken är en karaktärsart och 

kan ibland dominera. 

Ädellövskog är den mest artrika skogstypen i Sverige, särskilt om den varit ädellövskog under en lång 

tidsperiod. Fältskiktet består huvudsakligen av vårblommande örter som försvinner längre fram på 

säsongen. De vårblommande örterna är svalört, ramslök, vitsippa, gulsippa, blåsippa, lundviol, un-

derviol, lungört, liljekonvalj och vårlök. Andra växter senare på säsongen är ormbär tandrot, rödblära, 

lundbräsma, grönvit nattviol, storrams, lundslok, lundgröe, hässlebrodd, långsvingel, lundskafting och 

skogsbingel. Lite mer sällsynta växter i ädellövskogar är kransrams, springkorn, myskmadra, vårärt och 

skogssvingel. I buskskiktet växer ofta mycket hassel men även en del skogsolvon, skogstry och tibast.

Bland mossor märks arter som baronmossor, 

fällmossa, trubbfjädermossa, guldlocksmossa, 

blåsflikmossa, fjädermossor, trädporella, 

skärbladsmossa och fällmossa. I den artrika 

svampfloran uppträder bland annat jätte-

kamskivling, lömsk flugsvamp, röda och gula 

ädelsoppar, små fingersvampar, räfflad nagel-

skivling, olika spindelskivlingar, oxtungsvamp, 

gulprickig vaxskivling, kremlevaxskivling, man-

delriska, små fjällskivlingar och slöjröksvamp. 

Bland lavar märks till exempel lönnlav, stor 

knopplav, gulnål, kornig nållav, olika gelélavar, 

almlav, traslav, dvärgtufs, ädellav, bårdlav och 

blekspikar.

Röd glada, stenknäck och skogsduva är fåglar 

som särskilt trivs i ädellövskogen. Andra fåglar 

som gärna häckar i lövskog är kattuggla, större 

hackspett och nötväcka. Ollonen från bok och 

ek är näringsrika och äts av bland annat skogs-

5 Hassellund i det planerade brytningsområdet.
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2möss, nötskrikor och bergfinkar. I gamla ädellövträd, främst ek, trivs många insekter, däribland många 

vedlevande skalbaggar.

Hassellundar

Hassellundar har ofta utvecklats från tidigare lövängar eller hagmarker. Förr vårdades dessa områden 

också för sin produktion av nötter. En hasselbuske består av en tät bukett grenar som utgår från en i 

marken dold huvudstam. Nya grenar bildas kontinuerligt från stubbskott medan äldre grenar dör, ofta 

redan vid 20-30 års ålder. Individer kan därigenom bli mycket gamla och få en bred sockel som är flera 

meter i diameter. Hasseln har relativt stora krav på ljus och värme och växer främst på näringsrika 

mulljordar. Hassellundar har många floristiska och ekologiska likheter med ädellövskogar och hasseln 

ingår också ofta som buskskikt i olika typer av ädellövskog. En växt som är speciell för hassellundar är 

vätteros som lever av döda hasselrötter. Krusig ulota, glansfläck och havstulpanlav är några av de mos-

sor och lavar som trivs på hassel. De äldre hasselbestånden har en mycket rik svampflora med bland 

annat hasselticka, läderskål, hasselsopp och kantarellmussling. På Billingen finns även den sällsynta 

hasselnagelskivlingen. 

Särskilt skyddsvärda är gamla hassellundar i områden som har varit kontinuerligt bevuxna med hassel 

under mycket lång tid och allra mest skyddsvärda är sådana lundar på kalkrika jordar.

Natura 2000-naturtyper knutna till ädellövskog och hassellundar

Boreonemorala, äldre naturliga ädellövskogar av fennoskandisk typ med rik epifytflora 9020

Ek-avenbokskog av buskstjärnblomma-typ 9160

Småvatten och rikkärr

Småvatten och våtmarker är mycket betydelsefulla för en lång rad växter och djur. De är viktiga miljöer 

för fåglar som änder och vadare, för grodor, insekter och andra småkryp och för många vatten- och 

strandväxter. 

Småvatten

Förr i tiden fanns det gott om vatten i landskapet, både större och mindre vattensamlingar. En del av 

dem var tillfälliga och andra höll vatten året om. Idag har många av dessa vatten försvunnit i och med 

att marker dränerats för odling eller andra ändamål. Därför har många av de djur och växter som är 

knutna till vattenmiljöerna blivit sällsyntare.

Många av de hotade eller hänsynskrävande arterna är beroende av små, fisktomma och öppna vatten-

samlingar med flacka, lågvuxna stränder och rent vatten. Större vattensalamander, som blivit allt mer 

sällsynt, lever i grunda och varma vatten i anslutning till skog. De övervintrar under stenar och i murkna 

stubbar. Lånkearter och ältranunkel är växter som trivs på öppen och våt mark. I strandkanten växer 

kabbleka, bunkestarr, gökblomster, fackelblomster, topplösa och svärdslilja och här jagar trollsländor-

na. I vattnet finns ett myller av liv, bland annat med klodyvel, ryggsimmare och dykarskalbaggar. Även 

olika arter av musslor och iglar trivs här. Att vattennivån får fluktuera fritt mellan olika årstider bidrar till 
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2utvecklingen av en strandzonering av växter med 

olika fuktighetskrav. Om nivåskillnaderna under 

säsongen är stora kan de hålla tillbaka oönskad 

vassvegetation.

De tillfälliga småvatten som håller vatten främst 

under våren är viktiga lekvatten för groddjur och 

mindre vattensalamander. De har även bety-

delse både som rastplats och häckplats för olika 

fåglar. Mindre strandpipare etablerar sig ofta i 

både aktiva eller gamla brott med vattenspeglar 

och nyetablerade våtmarker. Från våtmarkerna 

försvinner de dock ofta inom några år då igenväx-

ningen gått för långt. Arten kan även hittas på till 

exempel industriområden och byggarbetsplatser 

eller andra stora grusade ytor. Det räcker att det 

finns lite vatten i närheten. Flera par kan ibland 

häcka på ett relativt litet område. 

6 Vattensamling på kalkmark i naturreservatet Österplana 
hed på Kinnekulle.

7 Småvatten kan utgöra livsviktiga småbiotoper för bland annat grodor.
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2I tillfälliga vatten finns smådjur som anpassats till att klara perioder av uttorkning. Här finns till exempel 

sköldbladfoting, gälbladfoting, musselräka, gul dammslända, tofsmygga och grön virvelmask.

I mycket kalkrika områden är vattnet ofta klart och näringsfattigt. I sådana vatten växer gotlandsag, 

bladvass, bunkestarr, trådstarr, sjöfräken, strandpryl, axag, knappag och kransalger. 

En numera sällsynt och hotad art som trivs i kalkrika områden är flodkräfta. Flodkräftan har drabbats 

hårt av kräftpesten och gått tillbaka starkt i landet. I kalkområden är problemen med kräftpest mindre, 

men man vet inte om det beror på att kräftorna där är motståndskraftigare eller på att kräftpesten 

klarar miljön sämre. Flodkräftan kan behöva ett djup på åtminstone 60 cm. Kräftor kräver syrerikt vatten 

året om och vattnet får inte bli för varmt på sommaren. 

Alla vattensamlingar i landskapet drar till sig vilt. Både större klövvilt och mindre djur som harar, rävar, 

vesslor och ormar. Även fladdermöss är beroende av att det finns vatten i landskapet. 

Rikkärr

Kärr är en typ av torvbildande myrmark som påverkas av fastmarksvatten. Kärr är ofta artrika miljöer 

med många ljuskrävande växter och djur, det är därför viktigt att kärren hålls öppna och inte växer igen. 

Om det tillrinnande vattnet är mineralrikt och pH-värdet ligger en bit över 6 kallas kärret för rikkärr. 

Rikkärret är en av de karakteristiska naturtyperna på Billingens sluttningar. I rikkärr finner man en stor 

artrikedom med bland annat orkidéer som brudsporre, ängsnycklar, sumpnycklar, vaxnycklar, blodnyck-

lar, flugblomster, honungsblomster och kärrknipprot. Karaktäristiska växtarter i ett rikkärr är majviva, 

tätört, slåtterblomma, kärrsälting, axag, gräsull, ängsstarr, näbbstarr och tagelsäv. Bottenskiktet byggs 

upp av brunmossor som kalkkammossa, kärrklomossa, guldspärrmossa, korvskorpionmossa, späd 

skorpionmossa och gyllenmossa, men även vitmossor som purpurvitmossa och lockvitmossa. Rikkär-

ren är också hemvist för många olika snäckor.

Rikkärren kan vara trädbevuxna eller öppna. De med slåtter eller bete hävdade kärren är särskilt artrika. 

I de blötaste partierna är det främst djurens tramp som håller vegetationen nere. Slåtter och bete gör 

att några få arter inte kan ta över och bli helt dominerande.

Natura 2000-naturtyper knutna till kalkrika vattenmiljöer

Kalkrika oligo-mesotrofa vatten med bentiska alger 3140

Kalkkärr med gotlandsag 7210

Rikkärr 7230

Kulturmarker med småbiotoper

Öppna blomrika gräsmarker var förr vanliga i landskapet. Då fanns stora arealer äng och naturbetes-

mark. På ängen skördade man hö till djuren och efter skörd lät man djuren gå och beta det som växte 

upp senare på sommaren. Naturbetesmarkerna var ofta steniga och oländiga att skörda och där fick 

djuren gå och beta hela säsongen, eller så länge maten räckte. Då boskapen i stor utsträckning var livs-
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2avgörande för en familjs försörjning så är det begripligt att en stor del av landskapet utgjordes av äng 

och betesmarker. Även mycket blöta marker slåttrades. 

Gräsmarkerna hävdades årligen och hyste därför en lång rad blommande örter som bara klarar av att 

leva i öppna, hävdade marker. Till dessa örter hör en mängd insekter. Idag har många av dessa marker 

antingen tagits i anspråk för annat eller vuxit igen. Moderna brukningsmetoder, ohävd, igenväxning och 

kvävenedfall har lett till att de gräsmarker som finns kvar hyser en betydligt artfattigare flora och där-

med även insektsfauna. Detta påverkar även kringliggande biotoper som odlingsrösen, fristående träd, 

bryn och åkerholmar vars värden är beroende av att de ligger i en öppen miljö. 

Både i ängar och betesmarker kunde det finnas varierande mängd träd och buskar, men inte så mycket 

så att de skuggade ut den värdefulla grässvålen. Det var främst träd och buskar som var till nytta man 

lät finnas kvar, såsom enar för stängselvirke, vildapel och hassel vars frukt man kunde skörda. Många 

lövträd som sälg, pil, ask, lönn, lind och björk hamlades, det vill säga man skar ner grenar med löv och 

använde som vinterfoder åt djuren. Dessa träd växte sig därför inte så stora. Eken var skyddad enligt lag 

så dem fick man inte ta ner även om man gärna ville.

Växter som jungfrulin, småfingerört, kattfot, rödkämpe, mandelblom, backklöver, brudbröd, liten blå-

klocka, backtimjan, slåtterfibbla, ängsskallra och olika låsbräknar är några av de som trivs på hävdade 

gräsmarker. Speciellt artrika är kalkgräsmarker. På dessa finner man även många orkidéer som brud-

sporre, sankt pers nycklar och tvåblad. Förutom örter och insekter är en hel del sällsynta marksvampar 

knutna till dessa öppna gräsmarker.

Småbiotoper

I det ålderdomliga, småskaliga odlingsland-

skapet fanns en mängd småbiotoper som 

erbjöd livsrum åt många olika arter. Det var 

åkerholmar, odlingsrösen, stenmurar, fägator, 

brukningsvägar, alléer, fristående träd, små-

vatten, diken och bryn. Med ett alltmer ratio-

nellt jordbruk och annan markanvändning har 

många av dessa småbiotoper försvunnit. 

Åkerholmar

Åkerholmar består ofta av moränmark eller 

berghällar. Där har marken varit för stenig el-

ler haft för tunt jordlager för att odlas upp till 

åker. De ligger som öar i ett öppet, trädfattigt 

odlingslandskap. 

Bärande buskar och träd som slån, hagtorn, 

rosor, hassel, vildapel, körsbär och rönn bildar 

ofta små dungar på åkerholmarna till nytta för 

fåglar och insekter. 
8 Ett stenröse utgör en viktigt naturmiljö på en solexponerad 
markyta.
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2Åkerholmarna är en viktig miljö för törnskata, gulsparv och hämpling. En del fåglar bygger sina bon på 

åkerholmar, till exempel ormvråkar. Den bygger då boet i ett större träd i anslutning till den öppna åker-

marken där den kan jaga. Fasaner nyttjar åkerholmar för att söka skydd och föda, då de är beroende av 

öppna fält med närhet till skogspartier. Gulsparven söker föda på åkermarker och betesmarker men är 

beroende av buskage och skogsbryn för sin häckning. Rapphönan bygger sitt bo i skyddande vegetation 

i anslutning till åkrar och betesmarker. Rådjur och fälthare kan söka skydd och huggormen solar sig på 

stenarna varma vårdagar. 

Odlingsrösen och stenmurar

På stenmurar och odlingsrösen växer många olika ljuskrävande lavar som försvinner vid beskuggning. 

Ett flertal insekter som humlor, nyckelpigor och rovsteklar finner föda och livsrum mellan stenarna. 

Många fjärilar, till exempel berggräsfjäril, uppehåller sig gärna på de solbelysta stenytorna. Här kan 

också värmeälskande ormar och ödlor ha övervintringsplatser. Kopparödla, skogsödla och huggorm ses 

ofta värma sig på stenarna på våren. Också större och mindre vattensalamander kan övervintra i murar 

och rösen. Vissa djur som till exempel snäckor använder odlingsrösen som skydd, särskilt vid långvarig 

torka, då stenarna kan erbjuda en skyddad och fuktig miljö. Även spindlar, gråsuggor och mångfotingar 

använder odlingsrösen som livsmiljö. 

9 Gamla grova träd med håligheter är värdefulla för både insekter, fåglar, lavar, mossor, svampar och fladdermöss.
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2I och med att odlingsrösen är rika på insekter dras insektsätande fåglar och fladdermöss till dem. 

Stenskvätta och sädesärla bygger bo i stenmurar och odlingsrösen, och smågnagare som hermelin och 

småvessla använder miljön för födosök och boplats.

Träd

Träden i odlingslandskapet har stor betydelse för mångfalden av växter och djur. Äldre friväxande träd 

med grova och ljusexponerade stammar av ek, ask, alm och lind är viktiga livsmiljöer för många lavar, 

svampar och vedinsekter. Många insekter speciellt skalbaggar knutna till död ved lever inuti de gamla 

träden. Murken ved gynnar många svampar, till exempel svavelticka och fjällticka.

Gamla lövträd får ofta håligheter som utnyttjas av hålbyggande fåglar och fladdermöss. Stare, blåmes, 

svartvit flugsnappare, gröngöling, göktyta och kattuggla är exempel på arter som hör till det småska-

liga jordbrukslandskapet och är beroende av hålträd. Rovfåglar sitter gärna i topparna av träden och 

spanar ut över landskapet efter möjliga bytesdjur. En annan art som behöver solbelysta trädstammar 

är bålgeting.

Eken är unik av flera skäl. Dels kan den uppnå extremt hög ålder och bli mycket storväxt, dels är den en 

utomordentligt artrik miljö för kryptogamer och insekter. Vissa ekar kan bli 1000 år gamla och minst 

1000 olika arter är knutna till eken. Många av ekens arter bebor de gamla grova och solexponerade 

träden.

Sälgen är ett pionjärträd som producerar stora mängder lättspridda frön som kan gro på bar mark. 

Trädet överlever skogsbränder genom att rotsystemet i regel klarar sig. Det seglivade rotsystemet gör 

sälgen tämligen konkurrenskraftig när den väl är etablerad men den bildar sällan bestånd. Individer 

kan bli mycket gamla men huvudstammar sällan mer än 100 år. Sälgens blad, blommor, bark och ved 

utnyttjas av mängder av organismer. Tidigt anländande insektsätande flyttfåglar som lövsångare söker 

sig till de blommande sälgarna. Blommornas nektar och pollen drar till sig många insekter, till exempel 

humlor, bin, vinbärsfuks och andra fjärilar. På sälgens blad lever larver av många fjärilsarter, till exempel 

sorgmantel och videsvärmare. Myskbock lever i grövre solexponerade sälgstammar och i dess gångar 

även träfjärilens larver. De vedlevande insekterna är mums för olika hackspettar. Sälg är även eftertrak-

tat bete för älg, rådjur och hare.

Bryn

I bryn mellan skog och öppen mark finns lämpliga miljöer för många växt- och djurarter. Här blandas 

skogens och kulturmarkernas arter och särskilda arter anpassade till brynets halvskugga. I brynmiljöer 

växer ofta blommande och bärande träd och buskar. Brynens täta buskage är ett viktigt skydd för en 

del djur. Rådjur, hare, hermelin och hasselmus finner skydd och mat i brynmiljöer. Fåglar som hämpling, 

rosenfink, grönfink, törnskata, buskskvätta, törnsångare, ärtsångare, gulsparv, fasan och rapphöns på-

träffas ofta här. Här trivs även insekter som till exempel eldsnabbvinge och buskvårtbitare. 

Brynen är viktiga spridningskorridorer och djur som rör sig längs ledlinjer. Ett exempel är fladdermössen 

som gärna patrullerar ett bryn när de söker föda.
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2Natura 2000-naturtyper knutna till öppna marker och småbiotoper

Enbuskmarker på hedar eller kalkgräsmarker 5130

Kalkgräsmarker 6210

Artrika torra-friska låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ 6270

Fuktängar med blåtåtel eller starr 6410

Högörtängar 6430

Slåtterängar i låglandet 6510

Lövängar av fennoskandisk typ 6530

Trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ 9070



23

2012-11-16

33 Kalkbrottet vid Våmb 

I detta kapitel beskrivs kalkbrottets förutsättningar samt målbilder utifrån ett landskapsper-

spektiv och för att skapa biologisk mångfald. I slutet av kapitlet beskrivs även hur det efterbe-

handlade kalkbrottet kan upplevas i landskapet.

3.1 Kalkbrottets förutsättningar

Lokalisering

Kalkbrottet ligger i västra delen av Skövde stad, på Nordbillingens sydsluttning mot Våmbsbäckens 

dalgång. Brottet ligger väster om cementfabriken på fastigheterna Våmb 30:10 och Våmb 30:99. Brot-

tet förbinds med Cementa AB: s fabriksområde via en bergtunnel under en f.d. järnvägsbank för järn-

vägsspår mellan Skövde och Skara. Riksväg 49 mellan Skara och Skövde går direkt söder om brottet så 

platsen är en av Skövdes entréer.

Nordost om kalkbrottet an-

gränsar verksamheten mot 

ett småindustriområde. 

Nord-nordost och sydost 

om brottet finns villabebyg-

gelse, varav den sydostliga 

utgörs av Våmbs by. Land-

skapet väster och sydväst 

om området utgörs av ett 

kuperat och omväxlande 

kultur- och skogslandskap 

med spridd bebyggelse.

De närmaste bostäderna 

ligger endast ca 400 m 

från brottets kant och till 

Skövde centrum är det ca 

1,5 km. Brottet ligger alltså 

mycket tätortsnära, och kan 

därmed i framtiden bli en 

attraktiv plats för rekreation 

och friluftsliv.

Nuvarande brytningstillstånd
Utökat brytningsområde

0 0,2 0,4 km

Ü

Billin
gen

Billin
gen

Våmbs byVåmbs by

Skövde
Skövde

10 Gränserna för nuvarande brytningstillstånd samt Cementas  planerade utökning 
av kalkbrytningen vid Våmb.
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3Historia

Cementa AB:s föregångare Skånska Cementaktiebolaget grundades 1871 i Limhamn. Cementa AB var 

från början namnet på ett försäljningsbolag som samordnade marknadsföringen mellan de konkur-

rerande cementföretagen i Limhamn, Degerhamn och Visby. Under tidigt 1900-tal konsoliderades den 

svenska cementindustrin. Skånska Cementaktiebolaget expanderade och köpte en rad lokala cement-

företag, och bytte namn till Cementa. 1973 förvärvade Cementa AB sin viktigaste konkurrent Gullhögen, 

vilka hade brutit kalksten i brottet vid Våmb sedan början på 1900-talet. Brottet gick då över i Cementa 

AB:s ägo och har sedan dess årligen producerat ca 1 miljon ton kalksten. 1999 blev Cementa AB en del 

av koncernen Heidelberg Cement.

Brytning

Cementa AB bryter idag kalksten vid Våmb i form av högsten och lågsten för tillverkning av klinker, 

ett råmaterial till cement. Högsten (som har ca 85% kalkhalt) och lågsten (75% kalkhalt) används i 

produktionen. Ca en tredjedel av det material som bryts ut utgörs av kalksten med för låg kalkhalt för 

att kunna användas för cementtillverkning. Dessa massor, så kallad sekundär kalksten, används för 

återfyllnad och efterbehandling. En liten del av den sekundära kalkstenen går även till försäljning. Berg-

grunden är innan brytning överlagrad med moränmassor. Moränens djup varierar stort över området. 

Denna morän skalas av innan brytning och kan användas i efterbehandlingen. Ovanpå moränen finns 

ett mer eller mindre tunt lager av matjord. Mängden matjord är dock begränsad. Matjorden klarar inte 

längre perioder av mellanlagring.

Det är av största vikt att de massor som inte ska användas för cementtillverkning läggs ut på rätt plats 

från början. Detta gäller speciellt den sekundära kalkstenen, eftersom det handlar om mycket stora 

massvolymer som behöver placeras ut i 

brottet. På vilken plats och i vilken ord-

ning de respektive restmassorna ska 

placeras ut beskrivs i kapitel 5.

Kalkstenen som ska omvandlas till ce-

ment fraktas ut ur brottet längs med en 

väg som löper genom brottet på dess 

botten. Denna transportväg kommer 

att behövas under hela bryttiden, vilket 

innebär att inga återfyllnadsmassor 

kan placeras här.

Planförhållanden

Kalkstensfyndigheten är klassad som 

riksintresse för utvinning av mineral. 

Halva det befintliga brottet samt hela 

det planerade brytområdet är dessut-
11 Ca 1/3 av kalkstenen placeras ut i brottet igen, då den har för låg kalk-
halt för att kunna användas till cementtillverkning.
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3om av riksintresse för naturvården och det rörliga friluftslivet. I Skövde kommuns nyss antagna över-

siktsplan (juni 2012) anges området som ”Pågående markanvändning”. 

Naturen i brottet idag

Brottet ligger på Nordbillingens sydsluttning. Billingen är ett stort, sammanhängande naturområde 

med delvis mycket höga naturvärden. Det betyder att det finns mycket goda möjligheter för arter att 

sprida sig från Billingen till nyskapade miljöer i det efterbehandlade kalkbrottet om miljöerna anpassas 

för att efterlikna det omgivande landskapet.

Norra brottet har redan idag ett antal naturvärden (se även Enetjärn Natur, 2011b). De är knutna främst 

till brottets klippväggar samt att brottet delvis har ett mycket solexponerat läge. Klippor finns i brot-

tets västra del, både de som aktivt bryts och där brytning avslutats. Längs hela brottets sydkant löper 

en klippvägg där vegetation har börjat etableras. Längst i öster finns det lägre klippor där vegetationen 

utvecklats fritt i många år. Klippbranterna varierar från släta, lodräta branter till uppspruckna klippor 

med hyllor, sprickor och överhäng. 

I brottet finns en stor mängd sälg vars fröföryngring gynnats av att mineraljorden kommit i dagen. Här 

finns även enstaka ädellövträd som alm, ask, lönn och hassel. I de sydvända sluttningarna finns blom-

mande och bärande buskar som hagtorn och rosor. 

Grundvatten tränger ut ur berggrunden på olika platser i brottet. I dagsläget är det ganska mycket vat-

ten som rinner ut ur klippväggarna. Mängden vatten som rinner in kommer att öka något när brytfron-

ten utökas.

Naturen i planerat brytområde

Det planerade brytområdet sträcker sig i en båge norrut från det befintliga brottet. Området består av 

ett småskaligt kulturlandskap med om-

växlande naturbetesmark, åkermark, 

lövskog, granskog och gårdsmiljöer. I 

norra delen finns ett välanvänt nätverk 

av stigar för vandring, terrängcykling 

och ridning. Åkermark där det delvis 

odlas vall utgör den största delen av 

området och denna mark har låga 

naturvärden. Hållsdammsbäcken är 

en mindre skogsbäck som rinner från 

Billingesluttningen ner mot Våmbs-

bäcken. Naturvärdena i området är 

främst knutna till en igenväxande has-

seldominerad lövhage, en naturbetes-

mark samt en tillfällig, betad våtmark. 

Områdets småbiotoper (stenrösen, 12 Hållsdammsbäcken rinner genom det planerade brytområdet.
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3stenmurar och vattensamlingar) utgör viktiga naturmiljöer för olika insekter, små däggdjur och kräldjur 

(Enetjärn Natur, 2011a). 

3.2 Målbild ur ett landskapsperspektiv
Som tidigare nämnts gör Cementa AB med denna efterbehandlingsplan en stor satsning för att främja 

den biologiska mångfalden i och omkring brottet. Ett av de huvudsakliga målen är att skapa naturmil-

jöer som gynnar den för regionen karaktäristiska biologiska mångfalden. I de kommande delarna av 

detta dokument sätts en rad målbilder upp för den biologiska mångfalden. I basen finns dock även en 

målbild för brottet betraktat som helhet i ett större, landskapligt perspektiv. Denna målbild har diskute-

rats och valts utifrån ett antal tänkbara alternativa förhållningssätt. 

De två viktigaste frågeställningarna har här varit:

1. Hur man ska hantera brottet som element i landskapet, d.v.s. hur man ser på själva 

”gruvhålet” i sitt landskapliga sammanhang, 

2. Vilken strategi man ska välja för vad som ska tillföras eller skapas i brottet vid en 

efterbehandling. 

När det gäller den förstnämna frågeställ-

ningen, har två huvudsakliga alternativ 

dentifierats för hur brottet som helhet kan 

hanteras, teoretiskt sett (se figur 13). An-

tingen kan man försöka minska den drama-

tiska effekt som människans verksamhet 

har haft på landskapet genom att släta ut 

eller mjuka upp topografin så mycket som 

möjligt. Det andra alternativet är att accep-

tera människans ingrepp och se kalkbrottet 

som ett kulturlandskap, samt därmed inte 

vidta åtgärder för att försöka dölja att det är 

ett brott. 

I denna efterbehandlingsplan har valet fallit 

på att acceptera brottet som ett kulturland-

skap, främst eftersom brottets egenskaper, 

bland annat dess dramatiska topografi, har 

potential att bidra med höga värden för 

såväl biologisk mångfald som människors 

upplevelse. De mänskliga processer som 

ägt rum på platsen är även en del av detta 

landskaps kulturhistoria och behöver inte 

gömmas undan. Brottet utgör ett mycket 

13 Schematisk illustration av de alternativa förhållningssätt som 
har diskuterats för hur brottet som element kan hanteras, d.v.s. 
hur man kan välja att hantera själva ”gruvhålet”. Alternativ 1: 
Minska det dramatiska uttryck som brottets topografi har genom 
att mjuka upp den. Alternativ 2: Se brottet som ett kulturlandskap 
och acceptera människans ingrepp.
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3särpräglat landskapsrum som kan bidra 

med nya landskapliga värden till trakten. 

När det gäller frågeställning nummer 2 finns 

det tre huvudsakliga alternativa strategier 

för hur man kan se på det som ska tillföras 

i samband med efterbehandlingen (se figur 

14). Som ett första alternativ kan man välja 

att återställa landskapet som det var innan 

verksamheten påbörjades, det vill säga nere 

i brottet bygga upp ett landskap av precis 

samma typ som fanns på platsen innan. Ett 

andra alternativ är att bygga upp en helt ny 

typ av landskap i brottet, utan någon kopp-

ling till det omgivande landskapet. Ett tredje 

alternativ är att bygga upp ett nytt landskap 

som hämtar inspiration från olika värdefulla 

förebilder i trakten. Givetvis behöver inte 

målbilden i realiteten strikt följa något eller 

några enstaka av dessa alternativ. 

Valet har här fallit på att bygga upp ett 

nytt landskap som hämtar inspiration från 

den omgivande trakten; specifikt från de 

karaktäristiska och artrika miljöer som man 

här kan återfinna. Det finns flera motiv till 

detta. Ett av motiven är att brottet ur flera 

aspekter kan ses som en inverterad form av 

ett västgötskt platåberg. Såväl platåbergen 

som brottet utgör markanta geologiska 

förskjutningar i höjdled, innehållande bland 

annat rasbranter och klippväggar. Båda 

företeelserna har vidare en geologi som 

starkt kontrasterar med det uppodlade 

slättlandskapet och ger förutsättningar för 

stora biologiska värden. Om det i brottet tillskapas biotoper med inspiration från platåbergen förstärks 

brottet som en parallell företeelse till de befintliga berg och bidrar till landskapets karaktär och värden i 

trakten. På detta sätt binds brottet samman med det omgivande landskapet, även om det i sig utgör en 

kontrast till sin allra närmaste omgivning. Brottet kan även, tack vare detta, fungera som en spridnings-

korridor för arter mellan de befintliga platåbergen.

14 Schematisk illustration av de alternativa förhållningssätt som 
har diskuterats för vad som ska tillföras eller skapas i brottet vid 
en efterbehandling. Alternativ 1: Återskapa landskapet som var 
innan verksamheten påbörjades nere i brottet. Alternativ 2: Bygga 
upp en helt ny typ av landskap i brottet, utan koppling till 
omgivningen. Alternativ 3: Bygga upp ett nytt landskap i brottet 
som hämtar inspiration från värdefulla förebilder i trakten.
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3Ett annat, och mycket viktigt, motiv för att hämta inspiration från den omgivande trakten är att man på 

detta sätt kan skapa miljöer med ännu högre biologisk mångfald än vad som fanns på platsen innan. 

Bland målen för denna efterbehandlingsplan finns även målet att skapa naturmiljöer som ger mer-

värden för Skövdeborna. När brytningen i brottet har upphört ska området bli tillgängligt för allmän-

heten. Detta innebär att Skövde får ett nytt stort grönområde i direkt anslutning till tätorten. Planen är 

följaktligen att brottet på sikt ska utgöra ett område för såväl vardagsmotion som hundpromenader 

och helgutflykter, för de människor som bor i och kring Skövde. Ett nytt stort grönområde ligger även i 

linje med kommunens ambition att locka fler invånare till orten, där ett argument som används är att 

Skövde är en ort med närhet till grönytor. 

En ambition i efterbehandlingsplanen är att redan tidigt i efterbehandlingsprocessen skapa naturmil-

jöer som inte bara hyser biologisk mångfald utan även har värden för människor, bland annat rekreativa, 

estetiska och upplevelsemässiga värden. Detta innebär att miljöerna i brottet är planerade för att vara 

trivsamma, vackra, intressanta och rogivande för människor att vistas i eller se på. För att uppnå detta 

satsar Cementa AB hellre på öppna miljöer än på skog. Det är dock viktigt för upplevelsen att det finns 

en variation av såväl öppna som slutna miljöer. 

Förutom att naturmiljöer med hög biologisk mångfald bidrar med upplevelsevärden för människan, har 

de även stora pedagogiska värden.  Brottets miljöer kan därför utgöra en tillgång för ortens skolor. Även 

själva uppbyggnaden av naturmiljöerna i brottet, det vill säga processen från anläggning till att målbil-

den uppnås, bidrar med pedagogiska och upplevelsemässiga värden i sig.

På sikt kommer tillgänglighetsfrämjande åtgärder som stigar, cykelleder, utsiktsplatser samt platser för 

vila, vistelse och till exempel grillning eller fika att kunna anläggas. Detta utifrån hur behov och önske-

mål ser ut den dagen det blir aktuellt. Ett förslag är att anlägga en vandringsled i from av en rundslinga 

i brottet som passerar genom de olika naturmiljöerna med informationsskyltar om de olika naturty-

perna. Med fördel kan leden löpa mellan olika höjdnivåer i brottet och längs vägen passera olika typer 

av sittplatser i miljöerna. Materialet till leden kan gärna hämtas direkt från brottet, till exempel genom 

flata kalkstensblock eller finkrossad kalksten. Leden bör vara kopplad till de befintliga leder/stigar som 

finns i friluftsområdet nordväst om området. En idé är även att sammankoppla slingan med den fossil- 

och bergartsutställning som redan är belägen vid utsiktsplatsen på brottets nordvästra krön. I anslut-

ning till brottet och någon del av vandringsleden bör parkeringsplatser finnas för besökare som inte 

kommer från den närmaste omgivningen. För att öka möjligheten för människor att ta del av de värden 

som uppbyggnaden av naturmiljöerna i brottet innebär, kan utsiktsplatser kring brottet anläggas redan 

mycket tidigt i processen. På så sätt behöver man inte vänta tills fysiskt tillträde för allmänheten är 

möjligt, utan kan introducera kalkbrottet som en intressant plats i förväg. 

3.3 Målbilder för biologisk mångfald
Cementa AB:s satsning på biologisk mångfald gör att det blir naturligt inför en ny efterbehandlings-

plan att leta inspiration i de artrika naturmiljöer som är speciella för trakten. Med de förutsättningar 

som finns i det omgivande landskapet (se kap 2.3) samt på plats i kalkbrottet (se kap 3.1) har ett antal 
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3miljöer valts ut som målbilder. En begränsande faktor för hur bra naturmiljöerna kan bli kommer vara 

skötselinsatser som på sikt håller området öppet. Nedan beskrivs vilka biotoper som har valts ut som 

målbilder för kommande efterbehandling. Figur 20 och bilaga 3 visar en illustration över det efterbe-

handlade landskapet. I kapitel 4 redovisas sedan var i brottet de olika biotoperna planeras, hur marken 

ser ut idag, vilka målarter biotopen har, vilka åtgärder som krävs för att nå målbilderna samt hur områ-

det bör skötas i framtiden.

Kulturlandskap med småbiotoper

Ett böljande öppet till halvöppet kulturlandskap med mindre partier av lövskog och lundmiljöer in-

sprängt är en attraktiv miljö för människa, djur och växter. Då ett sådant landskap kräver stora skötse-

15 Ett öppet landskap med solbelysta småbiotoper utgör en målbild för efterbehandlingen.
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3linsatser för att underhållas sänker Cementa AB ribban något och satsar på mindre öar av högkvali-

tativa områden i ett öppet, men annars ganska trivialt gräslandskap. Genom att använda morän utan 

matjordsblandning kommer växtkraften och därmed skötselbehovet att hållas nere. Årlig hävd kommer 

dock att vara nödvändig. Bete, slåtter eller bränning är möjliga sätt. För naturvärdenas bästa vore bete 

att föredra.

Efterbehandlingen har olika småbiotoper med odlingsrösen och åkerholmar som förebild. Det inne-

bär skapande av solbelysta stenhögar som kan utgöra livsmiljö för ormar, smådjur och humlor. Ce-

menta AB kommer även satsa på fristående träd av olika ädla lövträdsarter, sälg eller blommande och 

bärande träd. Det kommer att ta tid innan träden utvecklar värden som är förknippade med gamla, 

grova eller döende träd men det här ses som en investering för framtiden.Buskage av blommande och 

bärande buskar kommer att erbjuda mat åt såväl insekter som fåglar och smådjur. Här kan många arter 

även finna boplatser. 

Alvar och hällmarker

På så stora ytor som möjligt väljer Cementa AB att bevara brottets golv som en kalkhäll och långsamt 

låta den anta karaktären av ett alvar. Planen är att också skapa hällmarker av stora, flata kalkblock på 

16 Cementa AB väljer att nyttja kalkstenens egenskaper för att skapa alvarliknande miljöer.
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3befintliga skrotstensupplag. Den karga miljön på alvar och hällmarker gör att igenväxningen tar lång tid. 

Därmed är sådana miljöer mindre skötselintensiva än gräsmarker.

Planen är att på naturlig väg eller med åtgärder som hjälp på traven få en naturlig alvarvegetation att 

etablera sig och att området på sikt hålls öppet.

Klippväggar och rasbranter

Med de förutsättningar som finns på platsen, i form av kalksten, klippväggar och begränsad mängd 

matjord väljer Cementa AB att fokusera på de ekologiska värden som hänger ihop med klippväg-

gar med tillhörande rasbranter. Det är främst de värden som är knutna till solbelysta klippväggar och 

rasbranter som är möjliga att återskapa inom en rimlig tidsperiod. De värden i form av mossor och lavar 

som är knutna till nordvända branter är knutna till ett stabilt mikroklimat och tar lång tid att utveckla. 

Dessutom är det långt till lämpliga spridningskällor för de intressanta arter som är kntuna till denna 

miljö.

17 Platåbergens sluttningar är mycket karaktäristiska för det omgivande landskapet och utgör en utmärkt målbild för 
kalkbrottet vid Våmb.
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3Efterbehandlingsarbetet kommer att innefatta skapande av klippväggar i varmt, solbelyst läge med 

ojämn struktur så att enstaka växter kan etablera sig och fåglar hitta hyllor att bygga bon på. Nedanför 

klippväggarna kommer Cementa AB att placera rasbranter med block, liknande de som vanligtvis före-

kommer nedanför platåbergen. Planen innefattar även att etablera ädellöv i denna miljö.

Ädellöv och hassellundar

Cementa AB planerar att etablera mindre lundar med ädellöv och hassel, främst nedanför rasbranter 

men även ett sammanhängande område där matjord redan finns utplacerat. Den matjord som finns 

tillgänglig läggs upp på utvalda platser som små öar i landskapet. Plantmaterial tas främst från när-

området då unga plantor av såväl ädla lövträd som hassel finns att tillgå i de områden som ännu inte 

brutits, men även på de efterbehandlade ytor där lövbestånden behöver glesas ut. 

18 Ädellövskog och hassellundar är artrika habitat som finns i direkt anslutning till kalkbrottet. 
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3Småvatten

De grunda, ofta fisklösa småvatten som förr var vanliga i odlingslandskapet och de tillfälliga vatten 

som ofta bildas på alvarmarker är en annan målbild. Det är främst på hällmarken på brottets golv som 

goda förutsättningar för sådana småvatten. Småvattnen ska ha flacka kanter och diffus vattenlinje så 

att vegetationszoner kan bildas och så att bladvass inte tar överhanden. Dessa vatten får gärna vara 

solbelysta. Omfattningen på vattenmiljöerna är svår att planera i förväg då de exakta nivåerna i den 

avslutade och efterbehandlade täkten ej är klara. Avsikten är att skapa vattenmiljöer och sedan se vilka 

de kan bli bra livsmiljöer för. Troligen kommer vattenmiljöerna vara lämpliga för större vattensalaman-

der.

Tillfälliga naturmiljöer

Ett kalkbrotts struktur förändras med tiden då nya områden kontinuerligt bryts ut och andra områden 

fylls igen med överskottsmassor. Detta gör att mindre ytor med tillfälliga naturmiljöer med stor varia-

tion i ålder och struktur skapas och försvinner. Det kontinuerliga nyskapandet av lämpliga livsmiljöer i 

brottet ger förutsättningar för biologisk mångfald även under pågående brytning, där de koloniserande 

arterna kan ”vandra” mellan de olika småbiotoperna och hålla en konstant eller till och med ökande 

population av den aktuella arten. På engelska kallas dessa naturtyper därför för wanderbiotopes. De 

arter som etablerat sig i kalkbrottet under brytningsfasen kan sedan leva kvar i det efterbehandlade 

landskapet. Tillfälliga livsmiljöer är inte bara viktiga för djur (till exempel groddjur och fåglar) som kan 

förflytta sig, utan även för växter vilkas frön sprider sig slumpmässigt till de nya miljöerna. Exempel på 

tillfälliga livsmiljöer som kan vara viktiga i kalkbrottet vid Våmb är:

 • Tidiga successionsstadier med sparsam pionjärvegetation

 • Rasbranter

 • Grunda vattensamlingar

 • Extremt torr, lättdränerad mark

19  Småvatten i ett öppet landskap kan erbjuda livmiljöer för den hotade större vattensalamandern.
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3Målbilder som valts bort

En del naturmiljöer som är speciella för trakten och som skulle ha kunnat vara målbilder har avsiktligt 

valts bort. Skälen till detta är flera, men orsakerna har främst med tidsperspektiv och skötsel att göra. 

Exempel på artrika och karakäristiska naturmiljöer som valts bort är till exempel rikkärr och blomrika 

kalkgräsmarker då dessas värden är mycket svåra att tillskapa med de förutsättningar som finns i brot-

tet. Dessa naturmiljöer har valts bort till fördel för mer lättetablerade och lättskötta marker som kan 

skapa värden för biologisk mångfald och för Skövdebor inom en rimlig tid. 

Ett rikkärr kräver många decennier av långsam torvbildning och tillförsel av kalkrikt vatten underifrån. 

Restaureringar av igenvuxna rikkärr har visat sig vara framgångsrika över en tioårsperiod, men att lägga 

ner stora resurser i form av tid och pengar på tillskapande av ett nytt rikkärr bedöms alltför riskabelt då 

vattentillgången inte kan förutses. Kalkgräsmarker med en artrik kärlväxtflora är även detta en natur-

miljö som skapats igenom beteshävd under hundratals, eller i vissa fall tusentals år. Dess botaniska 

värden är svåra att nyskapa under en kort tidsperiod. En kalkgräsmark behöver även betas intensivt, och 

med den brist på betesdjur som det är i landet idag, samt det faktum att ägande- och nyttjanderätten 

av kalkbrottet i ett långt perspektiv är osäker, har denna naturmiljö valts bort. 

3.4 Upplevelsen av det efterbehandlade landskapet
De målbilder som beskrivits ovan ger en bild av vilka olika typer av miljöer som kommer att finnas för 

människor att uppleva i brottet.  De enskilda naturmiljöerna kommer tillsammans bygga upp en helhet i 

brottet som bl.a. beroende på vilket avstånd betraktaren ser det kan komma att upplevas olika. 

På håll kommer brottet sannolikt att alltid upplevas som ett brott. Som nämnt tidigare utgör det ett 

speciellt landskapsrum som sticker ut från den närmaste omgivningen och visar många tecken på 

mänsklig verksamhet. De åtgärder som denna efterbehandlingsplan föreslår kommer dock bidra till att 

brottet relativt tidigt kommer att kunna ge sken av att ha stått orört länge, d.v.s. att naturen åter har ”ta-

git över”. På sikt kommer brottet därför av många troligen att upplevas som ett brott vilket hyser natur 

av olika slag. Vid betraktelse från t.ex. någon av utsiktsplatserna runt brottet kommer man att kunna se 

en mosaik av öppna ytor med eller utan små öar av högre vegetation, samt mer slutna partier där träd 

och höga buskar av olika typ ger en djupare skugga. På sina håll finns rasbranter och klippväggar där 

den underliggande stenen är synlig och vegetationen sporadisk. 

Vid en lite närmare anblick, t.ex. vid vistelse i brottet, kommer det inte att sticka ut från sin omgivning 

i lika hög grad. Upplevelsen blir mer fokuserad på de miljöer som finns i brottet och kommer därför att 

domineras av de olika naturvärden som finns där. Man kommer här att kunna röra sig igenom naturmil-

jöerna och vandra mellan öppet och slutet, sol och skugga. Vissa partier utgörs av öppen gräsmark med 

högre vegetation i små dungar, medan andra utgörs av tätare lövskog av olika slag. Ytterligare andra 

partier utgörs av karg alvarmark som domineras av öppna stenytor med spridd lägre vegetation. Bland 

miljöerna finns rasbranter och klippväggar, vilka både utgör tydliga rumsgränser och bidrar med spän-

nande miljöer. 
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3Föst när man spenderar lite tid i brottet och ser miljöerna på nära håll kommer det åter att bli tydligt 

att det är just ett brott. Tydliga spår kommer att finnas av mänsklig verksamhet, t.ex. borrhål i stenen. 

Sannolikt kommer dessa spår att synas tydligt i de partier som domineras av sten, såsom alvarmarker, 

klippväggar och rasbranter. Spåren kommer naturligt att vara lättast att uppfatta till en början, innan 

vegetation har etablerat sig på delar av ytorna. För uppmärksamma besökare kommer dock spår efter 

brottverksamheten att vara en del av upplevelsen i de flesta av miljöerna, om än inte i själva naturmil-

jön så i bakgrunden i form av rasbranter eller klippväggar. 

20  Illustration över det efterbehandlade landskapet. Illustrationen kan ses i större format i bilaga 3.



36

2012-11-16

44 Efterbehandling

Detta kapitel utgör den egentliga planen för efterbehandling. Här delas området in i olika delom-

råden och för varje delområde redovisas förutsättningar, målbilder, åtgärder och skötselförslag.

Generellt om efterbehandlingen

I nedanstående åtgärdsförslag ligger fokus på att gynna de naturvärden som redan idag finns i brottet 

och skapa nya naturvärden efter de förutsättningar som finns i brottet och i omgivande landskap. Mål-

biotoperna för efterbehandlingen, som beskrivits tidigare, varierar stort, från lågproduktiva alvarmarker, 

till kalkrika vätar och mullrik ädellövskog. Några generella utgångspunkter och åtgärder som gäller mer 

eller mindre för alla miljöer bör dock nämnas:

 • En kombination av väl genomtänka åtgärder, en kontinuerlig och anpassad skötsel 

samt en stor portion tålamod är grunden för nyskapande av biologisk mångfald.

 • Fint krossad kalksten är gynnsammare för etablering av kärlväxter än grov kalksten.

 • Matjord koloniseras snabbare än morän som i sin tur koloniseras snabbare än kros-

sad kalksten. Skötselbehovet följer därmed också denna ordning.

 • Ädellövträd ska gynnas framför barrträd och triviallövträd (undantaget sälg, vars 

blommor är viktiga för en rik insektsfauna).

 • Grova träd ska gynnas framför klena träd.

 • Solexponerade strukturer ska gynnas framför skuggade strukturer. Sådana strukturer 

kan vara träd, buskar, vattenytor, klippor, åkerholmar, stenrösen och gläntor.

 • Uppväxande gräs och högörter ska hållas nere genom någon typ av hävd. Slåtter 

åtföljs alltid av uppsamling och bortförsel av skörd.

 • Tillgängligheten för allmänheten finns med som en röd tråd genom hela efterbe-

handlingen. Exempel är välordnade stigar, skyltar, utsiktsplatser och grillplatser.

Småbiotoper och biotopskydd

På flera områden i det efterbehandlade landskapet planeras olika småbiotoper i en solbelyst miljö. 

Exempel på småbiotoper som kommer att anläggas är stenmurar, åkerholmar, stenrösen och vatten-

miljöer. Sådana element omfattas, om de ligger i ett jordbrukslandskap, av det generella biotopskyddet, 

vilket innebär att en särskild dispens måste sökas om en verksamhet kommer att förändra eller skada 

biotoperna. Cementas planerade utökning av brottet vid Våmb kommer att medföra borttagning av ett 

antal element som omfattas av det generella biotopskyddet (se Enetjärn Natur 2010 och 2012). Nyska-

pandet av småbiotoper i det efterbehandlade brottet kommer att kunna kompensera för de objekt som 

går förlorade i samband med utökningen. Vilken typ av småbiotoper som planeras beskrivs för varje 

delområde i detta kapitel. 
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Indelning i delområden

Utifrån hur marken ser ut idag och de förutsättningar som finns har området, både befintligt och pla-

nerat brytområde, delats in i olika delområden. Genomförda åtgärder, var massor kommer att behöva 

placeras ut samt på vilket sätt de olika biotoperna kan fördelas i brottet för att skapa så gynnsamma 

förutsättningar för biologisk mångfald som möjligt, har beaktats i områdesindelningen. För vart och ett 

av de delområden som presenteras på kartan i figur 21 anges hur ytan ser ut idag, vilken målbild med 

tillhörande målarter som har satts upp för området, vilka åtgärder och vilket typ av skötsel som föreslås 

samt hur området kan tillgängliggöras för allmänheten. Kartan finns också som bilaga till rapporten.
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21 Efterbehandlingsobjekten. Vart och ett av de numrerade objekten beskrivs i detalj i detta kapitel.
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4Delområde 1 Gles sälgskog

Beskrivning av ytan idag: Naturligt föryngrad, 

tätt stående, manshög sälg och björk vars gro-

ning gynnats av den blottade mineraljorden. 

Marken är mager med mycket grus. Här växer 

arter som vildmorot, kanadensiskt gullris och 

vitklöver.

Mål: En gles skog med framför allt grov, fristå-

ende sälg men även björk. Inslag av blom-

mande och bärande träd och buskar. Skogen 

gynnar framför allt insekter och därmed även 

insektsätande fåglar och andra djur.

Åtgärd: En ganska kraftig utglesning krävs för 

att snabba på dimensionstillväxten på utvalda 

träd. Sälgen utgör en viktig födokälla för en rad 

olika insekter och bör därför gynnas framför björken. Att spara en del björkar är dock viktigt för den bio-

logiska mångfalden. De träd som väljs ut bör vara de kraftigaste och de som redan står något solexpo-

nerat. Både enstaka träd och mindre dungar med träd sparas. Mellan dessa utvalda träd skapas luckor 

och gläntor för att öka solinstrålningen och skapa varma mikroklimat. Blommande och bärande buskar 

sparas i den mån de redan finns på platsen.

Vid röjning av sälg är en kraftig stubbskottstillväxt ofrånkomlig. Det innebär att återkommande röjning 

måste utföras. För att undvika detta föreslås ringbarkning av de träd och sly som ska tas bort. Ringbark-

ning av enskilda träd är effektivt för att undvika stubbskott. Det är en större initial åtgärd men på sikt 

innebär det mindre arbete. 

Skötsel: Eftersom marken här är naturligt mager med grus och mineraljord kommer igenväxning med 

gräs och buskar att ske långsamt. Om möjlighet finns är det mycket bra om marken kan betas ungefär 

vartannat år, vilket är tillräcklig på så mager mark. I den mån blommande och bärande buskar och träd 

etablerar sig i området sparas dessa och röjs fram så att de blir solbelysta.

Tillgänglighet: Platsen kommer att vara delvis öppen och därmed trevlig för människor att vistas i. Inga 

speciella insatser för tillgängligheten föreslås.

Delområde 2 Ädellövskog

Beskrivning av ytan idag: En relativt plan yta där ett ca 30 cm tjockt lager med matjord påförts för några 

år sedan. Matjorden utgörs av avbanade massor från andra delar av brottet. Ytan är bevuxen med 

snabbkoloniserande ogräsarter samt små fröplantor av sälg. 

Mål: Ädellövskog på mullrik mark med ek, alm, ask och lönn, samt hassel i buskskiktet. Skog med varie-

rad slutenhet vilket ger förutsättningar för många olika kärlväxter att trivas. Rik markflora med främst 

Målarter gles sälgskog

Träd och buskar

Blommande träd och buskar som sälg, rönn, 
hagtorn, slån och rosor. 

Insekter

För humlor och bin är sälgen en viktig födokälla 
tidigt på våren. Många arter av fjärilar och skal-
baggar är knutna till sälg, bl a myskbock.

Fåglar och smådjur

Insektsrikedommen gynnar insektsätande små-
fåglar och hackspettar. 
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4vårblommande örter men även högre örter 

och buskar i mer öppna partier.

Åtgärd: På ca 50 % av ytan finns redan ett ca 

30 cm tjockt matjordslager. Detta lager ökas 

till minst 0,5 m över hela ytan, gärna upp 

till 1 m djup om tillgången på matjord till-

låter detta. Matjorden är ett känsligt, poröst 

material som inte tål ovarsam hantering. Om 

matjorden komprimeras tappar den mycket 

av sin förmåga att hålla rik växtlighet. Den bör 

därför inte vara alltför blöt när den placeras ut. 

Utplacering utförs med så lätta maskiner som 

möjligt för att undvika komprimering och inga 

maskiner bör köras på matjorden efteråt. För 

att undvika att matjorden mättas med vatten 

bör ytan ha en liten lutning. Matjord placeras aldrig på en nedsänkt yta. Efter att matjorden placerats ut 

planteras träd ut omgående. 

En varierad trädslagssammansättning eftersträvas företrädesvis med plantering av ädellövträd som 

ek, alm, ask, lönn och hassel. Träden planteras inte med jämna mellanrum i raka rader, utan med en 

variation i avstånd och riktning. Detta kommer att medföra en viss luckighet i beståndet, även om det 

på lång sikt kommer att vara ganska slutet. Plantor kan tas både från de delar av brottet som redan 

efterbehandlats och från de ädellövskogar som finns i det område där brytning planeras i framtiden. Att 

välja ut rätt storlek på de träd som ska flyttas är viktigt och kräver eftertanke. Ett stort träd är mycket 

svårare att flytta än ett litet träd, men ett stort träd ger förstås en tidsvinst på flera år för att nå målet 

om en vuxen ädellövskog. De träd som väljs bör dock inte ha en stamdiameter på mer än ca 5 cm. När 

det gäller hasseln väljs mindre knippen ut, en del stammar kan kapas men det är viktigt att spara ett 

par skott med knoppar. Träden grävs upp på vintern, gärna med grävskopa. Träden flyttas med en stor 

jordklump runt rötterna, både neråt och ut åt sidorna, för att öka överlevnaden. Att jordmassor följer 

med från växtplatsen är positivt även då befintliga frön från kärlväxter och hyfer från mykorrhizasvam-

par kan etableras på den nya växtplatsen. Träden planteras direkt på plats, i en grävd grop i matjorden. 

Denna stampas till runt trädets fot så att det står stadigt. De första veckorna efter plantering är vatt-

ning viktigt såvida det inte regnar mycket.

Eftersom matjorden är mycket näringsrik och växter lätt etablerar sig, kommer annan oönskad växtlig-

het snabbt att komma in och konkurrera med de nyplanterade träden. Denna växtlighet bör hållas efter 

genom slåtter för att möjliggöra en snabb diametertillväxt för träden. Bete bör undvikas här så länge 

träden är unga, då de annars kommer att ätas upp av betesdjuren. Om träden verkar betas av vilda djur, 

till exempel rådjur, kan instängsling vara nödvändig under de första åren. För att hjälpa etableringen av 

markflora med kärlväxter och svampar kan frön sås och mogna fruktkroppar av svampar placeras ut. 

Målarter ädellövskog

Träd och buskar

Ek, alm, ask och lönn. I buskskiktet hassel, 
skogsolvon, skogstry och tibast. 

Örter och gräs

Svalört, ramslök, vitsippa, gulsippa, blåsippa, 
lundviol, underviol, lungört, liljekonvalj, vårlök, 
ormbär, tandrot, rödblära, lundbräsma, grönvit 
nattviol, lundslok, lundgröe, hässlebrodd, lång-
svingel, lundskafting, skogsbingel, kransrams, 
springkorn, myskmadra, vårärt och skogs-
svingel. 



40

2012-11-16

4Vid avverkning av grova lövträd i det nya brytningsområdet kan stammarna tas tillvara och placeras ut i 

ädellövskogen för att tillhandahålla substratet död ved.

Skötsel: Under ett antal decennier kan det krävas naturvårdsinriktad röjning med några års mellanrum 

för att snabba på diametertillväxten och styra artsammansättning och luckighet. I framtiden är dock 

målet att skogen får utvecklas fritt. 

Tillgänglighet: Platsen kommer att vara lättillgänglig för besökare. Under etableringsfasen kan området 

dock att behöva hägnas in då träden under några år kommer att vara känsliga för tramp och stamska-

dor. I samband med detta bör informationsskyltar sättas upp som beskriver varför området stängslats 

in och vilka naturvärden som förväntas i framtiden. I övrigt föreslås inga speciella insatser för tillgäng-

ligheten.

Delområde 3 Halvöppen mark med småbiotoper

Beskrivning av ytan idag: Det här delområdet utgörs av en mark där någon täktverksamhet sannolikt 

inte förekommit och heller inte planeras. Marken bär istället spår efter ett tidigare nyttjande som fo-

dermark. Det är en gräsmarkmed gles vegetation. Här växer bland annat rödsvingel, knylhavre, rödklint, 

hundäxing och vildmorot. Hällen skymtar igenom på flera ställen. Längs en före detta gärdsgård växer 

en rad med lönn, ask, alm och hagtorn. Även krikon, benved, skogsbingel och gullklöver förekommer.

Mål: Öppen mark med spridda träd och buskar. Rikligt med småbiotoper såsom solbelysta grova träd, 

stenrösen, stenmurar och gläntor.

Åtgärd: Då marken är öppen och i sydvästläge 

är solinstrålningen redan kraftig. Den kan dock 

ökas ännu mer genom direkt friställning av de 

grövsta träden. Lönn, ask och alm röjs fram 

försiktigt. Blommande och bärande buskar 

och träd sparas, såvida de inte står väl tätt. 

I såfall görs en försiktig utglesning för att yt-

terligare öka solexponeringen. Småbiotoper 

skapas genom anläggning av en stenmur och 

utplacering av block i rösen. Blocken bör vara 

ca 20-40 cm stora och placeras så att hålig-

heter skapas mellan dem. Rösena kan gärna 

vara i olika form och storlek. 

Skötsel: Eftersom ingen matjord placeras ut 

på ytan är marken relativt mager och tillväx-

ten låg. Ytan kommer dock ändå att växa igen 

med buskar och träd så småningom, vilket 

innebär att någon form av hävd krävs. Initialt, i 

samband med friställning av träd och utlägg-

Målarter halvöppen mark med små-
biotoper

Träd och buskar

Blommande träd och buskar som sälg, rönn, 
apel, hagtorn, slån och rosor. Grova ädellövträd 
som ek, alm och ask.

Hävdgynnade kärlväxter

Hävgynnade kärlväxter som jungfrulin, småfing-
erört, brudbröd, liten blåklocka, backtimjan, gul 
och vit fetknopp.

Smådjur

Huggorm, kopparödla, snok, skogsödla, sand-
ödla, småvessla och hermelin. 

Fåglar

Stenskvätta och gulsparv.



41

2012-11-16

4ning av stenblock bör marken röjas en första gång. Detta kan ske genom slåtter, kontrollerad bränning 

eller bete. Vilken hävdmetod som nyttjas framgent beror på flera olika faktorer. Bete är att föredra, 

men bristen på betesdjur är i dagsläget stor. Störning i form av transporter och sprängning i brottet kan 

också göra att en annan form av hävd är lämplig så länge brottet nyttjas aktivt. På grund av markens 

beskaffenhet är årlig hävd inte nödvändig, men åtminstone vartannat år bör grässvålen betas ned helt, 

brännas av eller slås. Det är av vikt att rösen och stenmurar hålls fria från sly. Var försiktigt med att röja 

bort blommande och bärande buskar, såvida dessa inte börjar beskugga stora delar av stensamling-

arna.

Tillgänglighet: Platsen kommer att vara öppen och därmed trevlig för människor att vistas i. Dessutom 

ligger platsen högt och har fina utblickar i landskapet. Anordningar som grillplats med bänkar ökar 

trivseln ytterligare.

Delområde 4 Klippa 
med ädellövskog

Beskrivning av ytan idag: Området utgörs av ett 

redan efterbehandlat område med en sydväs-

tvänd klippa samt en brant slänt med lövskog. 

Här växer bland annat sälg, björk, lönn och 

almVU. Träden är inte särskilt gamla.

Mål: Kalkstensbrant med sprickor och hyl-

lor där vegetation kan få fäste och fåglar kan 

häcka. Nedanför klippan en luckig ädellövskog.

Åtgärd: Området efterbehandlades för läng-

esedan och har redan börjat utveckla vissa na-

turvärden, då vegetation fått fäste på klippan 

och träden vuxit sig flera meter höga. En försiktig utglesning av träden nedanför branten rekommen-

deras för att öka solinstrålningen. Sälg, lönn och alm samt eventuella övriga ädellövträd (till exempel 

ek, ask) sparas och frigörs. Även blommande och bärande träd och buskar som till exempel hagtorn 

sparas. Ett alternativ till avverkning är att träden dödas genom ringbarkning.

Skötsel: Under ett par decennier kan det krävas naturvårdsinriktad röjning med några års mellanrum för 

att snabba på diametertillväxten och styra artsammansättning och luckighet. I framtiden är dock målet 

att såväl klippan och skogspartiet nedanför får utvecklas fritt. 

Tillgänglighet: Klippan i sig kommer att vara otillgänglig för besökare. Däremot kommer människor 

att kunna vistas i området nedanför och runtom klippan, då den ligger i ett i övrigt öppet och trevligt 

område (se även objekt nr 6). Utblickarna mot klippan kommer att vara fina från det öppna området. 

Dessutom skapar klippor ett dramatiskt och för ögat tilltalande landskap.

Målarter klippor med rasbranter och 
ädellövskog

Ädellövträd

Lind, ek, alm, ask och lönn. 

Kärlväxter

Murruta, backglim, axveronika, rockentrav, kalk-
trav, bergkårel, grådraba, blodnäva, bergmynta, 
kungsmynta, flockfibbla och getrams. Mindre 
buskar av rött och svart oxbär. 
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4Delområde 5 Bryn med lövskog

Beskrivning av ytan idag: Parallellt med stängs-

let som omgärdar Cementas verksamhetsom-

råde löper en brukningsväg. Mellan vägen och 

staketet växer en trädridå med björk, sälg, alm, 

hägg, ask, hassel, asp, ek, balsampoppel, lönn 

och körsbär.

Träden är ca 30 år gamla. Åtminstone en 

del av dem ser ut att vara planterade. Här 

finns också ett tätt uppslag av ungt lövsly. På 

marken växer kirskål, skogsklöver, foderlosta, 

lundgröe, hundäxing och kråkvicker. Även 

trädgårdsrymlingar som gullregn och bolltistel 

förekommer.

Mål: En brynmiljö med tät skog av olika ädel-

lövträd och buskar som insynsskydd mot 

bostäderna vilken glesas ut mot brottet.

Åtgärd: De träd och buskar som växer närmast bostadsområdet sparas. Denna täta ridå fungerar som 

ett insynsskydd och i viss mån bullerskydd mot brottet. Den täta ridån bör vara ca 10 meter bred och 

löpa längs med hela delområdet. I den täta lövridån utförs en utglesning och röjning av träd för att 

skapa luckighet och solinstrålning i brynet. Utglesningen görs företrädesvis genom ringbarkning för att 

undvika slyuppslag. Trädarterna sälg, ask, alm, lönn, hägg, ek och körsbär prioriteras för friställning. De 

träd som väljs ut bör vara de kraftigaste och de som redan står något solexponerat. Blommande och 

bärande buskar och träd som hagtorn, slån och rosor sparas och friställs. Brynet ska fungera som en 

övergångsmiljö från sluten skog till helt öppen mark.

Skötsel: Öppethållande av de solbeslysta gläntorna och utglesning av träden i brynet medelst ringbark-

ning. Om intilliggande marker kommer att hävdas med bete är det positivt om betesdjuren även kan nå 

brynet.

Tillgänglighet: En stig kan anläggas genom brynet för lättare åtkomst till brottet. I övrigt föreslås inga 

speciella åtgärder för tillgängligheten.

Delområde 6 Halvöppen mark med småbiotoper

Beskrivning av ytan idag: Området består dels av redan efterbehandlade ytor och dels av ytor där efter-

behandling sker kontinuerligt och massor läggs ut. De redan efterbehandlade ytorna består av sydvän-

da ganska branta slänter med en tät ungskog av sälg och björk. Markvegetationen utgörs av knylhavre, 

sötvedel, rödsvingel, kanadensiskt gullris och tussilago. Kanadensiskt gullris är en invasiv art.

Målarter bryn med lövskog

Träd och buskar

Alm, ask, sälg, hägg, slån, hassel, ek och körs-
bär. 

Insekter

Eldsnabbvinge och buskvårtbitare. 

Smådjur

Hermelin, hasselmus och olika fladdermöss.

Fåglar

Hämpling, rosenfink, grönfink, törnskata, 
buskskvätta, törnsångare, ärtsångare, gulsparv, 
fasan och rapphöna. 
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4Mål: Sydsluttande, öppen mark med spridda 

träd och buskar. Rikligt med småbiotoper 

såsom solbelysta grova träd, åkerholmar, sten-

rösen, stenmurar och gläntor.

Åtgärd: På de ytor som redan efterbehandlats 

är marken delvis öppen och solinstrålningen 

kraftig. Den kan dock ökas ännu mer genom 

direkt friställning av de grövsta träden. Där 

sälg och björk växer tätt måste en kraftig 

utglesning ske. Utglesningen görs företrädesvis 

genom ringbarkning för att undvika stubb-

skott. Sälgen gynnas framför björken. En del 

tätare dungar sparas dock. Även ädellövträd 

som ask, ek och alm, särskilt om de är någor-

lunda grova, friställs och exponeras för solen. 

Blommande och bärande buskar och träd 

sparas, såvida de inte står väl tätt. I såfall görs 

en försiktig utglesning för att ytterligare öka 

solexponeringen. På de ytor som ännu inte 

efterbehandlats läggs sekundär kalksten ut 

så att en slänt skapas ner mot brottets botten. Ovanpå den sekundära kalkstenen placeras ett lager av 

morän, knappt en halvmeter tjockt för att släta ut den grova kalkstenen och möjliggöra etablering av 

vegetation. 

Småbiotoper skapas på olika ställen genom utplacering av block i rösen. Blocken bör vara ca 20-40 cm 

stora och placeras så att håligheter skapas mellan dem. Rösena kan gärna vara i olika form och storlek. 

Röjning av marken bör också ske i samband med de första åtgärderna, se nedan.

Skötsel: Eftersom ingen matjord placeras ut på ytan är marken relativt mager och tillväxten låg. Ytan 

kommer dock ändå att växa igen med buskar och träd på sikt, vilket innebär att någon form av hävd 

krävs. Initialt, i samband med friställning av träd och utläggning av stenblock bör marken röjas en första 

gång. Detta kan ske genom kontrollerad bränning eller bete. Vilken hävdmetod som nyttjas framgent 

beror på flera olika faktorer. Bete är att föredra, men bristen på betesdjur är i dagsläget stor. Störning 

i form av transporter och sprängning i brottet kan också gör att en annan form av hävd är lämplig så 

länge brottet nyttjas aktivt. På grund av markens beskaffenhet är inte årlig hävd nödvändig, men åt-

minstone vartannat år bör grässvålen betas ned eller brännas av.

Tillgänglighet: Platsen kommer att vara öppen och därmed trevlig för människor att vistas i. Anord-

ningar som grillplats med bänkar ökar trivseln ytterligare. En stig med informationsskyltar om vilka arter 

som gynnas av småbiotoperna kan vara en idé. Stigen kan utgöras av flata kalkstensblock.

Målarter halvöppen mark med små-
biotoper

Träd och buskar

Blommande träd och buskar som sälg, rönn, 
apel, hagtorn, slån och rosor. Grova ädellövträd 
som ek, alm och ask.

Hävdgynnade kärlväxter

Hävgynnade kärlväxter som jungfrulin, småfing-
erört, brudbröd, liten blåklocka, backtimjan, gul 
och vit fetknopp.

Smådjur

Huggorm, kopparödla, snok, skogsödla, sand-
ödla, småvessla och hermelin. 

Fåglar

Stenskvätta och gulsparv.
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4Delområde 7 Gles blandlövskog

Beskrivning av ytan idag: Naturligt föryngrad, 

tätt växande, 3-4 m hög sälg och björk vars 

groning gynnats av den blottade mineraljor-

den. Här finns även enstaka askar. Självgallring 

av sälgen har skett så det ligger mycket klen, 

död sälgved på marken.

Mål: En gles skog med framför allt grov, fri-

stående sälg men även björk och ask. Skogen 

gynnar framför allt insekter.

Åtgärd: En ganska kraftig utglesning krävs för 

att snabba på dimensionstillväxten på utvalda 

träd. För att undvika stubbskott föreslås ring-

barkning av de träd och sly som ska tas bort. 

Ringbarkning av enskilda träd är effektivt för 

att undvika stubbskott. Det är en större initial åtgärd men på sikt innebär det mindre arbete. Dessutom 

skapas död ved som är positivt i denna skogsmiljö.

Sälgen utgör en viktig födokälla för en rad olika insekter och bör därför gynnas framför björken. Att 

spara en del björkar och askar är dock viktigt för den biologiska mångfalden. De träd som väljs ut bör 

vara de kraftigaste och de som redan står något solexponerat. Både enstaka träd och mindre dungar 

med träd sparas. Mellan dessa utvalda träd skapas luckor och gläntor för att öka solinstrålningen och 

skapa varma mikroklimat. 

Skötsel: Under ett antal decennier kan det krävas naturvårdsinriktad röjning med några års mellanrum 

för att snabba på diametertillväxten och styra artsammansättning och luckighet. I framtiden är dock 

målet att skogen får utvecklas fritt. Eftersom 

marken här är naturligt mager med grus och 

mineraljord kommer igenväxning med gräs 

och buskar att ske långsamt. Eftersom bete 

föreslås som en skötelåtgärd för delområde 

6 kommer djuren att beta i kanterna och i de 

öppnare delarna av skogsdungen i delområde 

7, vilket är postitivt ur ett hävdperspektiv.

Tillgänglighet: Skogsmiljön kommer att vara 

så gles så att den kan vara trevlig att besöka 

för till exempel svampplockare. Inga speciella 

insatser för tillgängligheten föreslås.

Målarter gles blandlövskog

Träd och buskar

Blommande träd och buskar som sälg, rönn, 
alm, hagtorn, slån och rosor. 

Insekter

För humlor och bin är sälgen en viktig födokälla 
tidigt på våren. Många arter av fjärilar och skal-
baggar är knutna till sälg, bl a myskbock.

Fåglar och smådjur

Insektsrikedommen gynnar insektsätande små-
fåglar och hackspettar. 

Målarter östvänd klippa och ras-
brant

Kärlväxter

I klippbranten murruta, backglim, axveronika, 
rockentrav, kalktrav, bergkårel, grådraba, blod-
näva, bergmynta, kungsmynta, flockfibbla och 
getrams. Mindre buskar av rött och svart oxbär. 

I rasbranten stensöta, hällebräken, ekbräken, 
rödblära, bergkårel, stenbär, smultron, glans-
näva, stinknäva, bergdunört, backdunört och 
stinksyska.
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4Delområde 8 Östvänd klippa och rasbrant

Beskrivning av ytan idag: En östvänd klippbrant och slänt med grov kalksten. Klippan är 10 m hög och 

ganska sprickig och ojämn. Slänten utgörs av sekundär kalksten som nyligen placerats ut i en ganska 

brant lutning. 

Mål: En solexponerad klippa och rasbrant med stenar av varierande grovlek. Ras sker kontinuerligt. För 

målarter, se föregående sida.

Åtgärd: Ingen åtgärd

Skötsel: Ingen skötsel krävs.

Tillgänglighet: Platsen kommer att vara relativt otillgänglig för besökare. Inga speciella insatser för 

tillgängligheten föreslås.

Delområde 9 Alvar med hällmark och sprickor

Beskrivning av ytan idag: Plan mark där sekun-

där kalksten har lagts upp. Vegetationen är 

mycket gles.

Mål: Kalkhällmark av alvarkaraktär. Mellan 

hällarna finns sprickor där låg vegetation kan 

få fäste.

Åtgärd: En jämn och relativt flack yta skapas 

med hjälp av sekundär kalksten eller sekun-

där kalksten med morän mellan. Stora flata 

kalkstensblock placeras ut som ett pussel, 

så nära varandra som möjligt för att imitera 

uppspruckna kalkstenshällar. Blocken kan vara 

allt från en halv kvadratmeter och uppåt, men 

gärna så stora block som möjligt då de troligen 

kommer att spricka i framtiden. I springorna 

mellan blocken placeras morän eller finkrossad kalksten. Detta görs enklast genom att sopa ner ma-

terialet i springorna. För att få in karaktärsarter knutna till kalkhällmarker krävs här troligen en manuell 

inplantering av målarter. 

Skötsel: Alvarmarken kommer att vara en mycket mager mark med låg växtkraft och därför blir skötse-

linsatsen låg. En återkommande hävd i form av bete eller bränning är dock nödvändig för att motverka 

igenväxning och gynna störningskrävande kärlväxter. Det kan gå flera år mellan hävdtillfällena.

Tillgänglighet: Platsen kommer att vara lättillgänglig och attraktivt för besökare i och med sin öppen-

het. Inga speciella insatser för tillgängligheten föreslås.

Målarter alvar med hällmark och 
sprickor

Kärlväxter

Kalksvartbräken, murruta, slån, rosor, oxbär, 
getrams, smällglim, fältmalört, praktbrunört, 
kalknarv, stenkrassing, klibbarv, grusbräcka, 
nagelört, vit fetknopp och fjällgröe. 

Fåglar

Stenskvätta.
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4Delområde 10 Transportväg

Beskrivning av ytan idag: Grusad väg, ca 10-15 m bred, för transport av kalksten till fabriken. Vägen är 

anlagd på brottets golv och tunga transporter har packat materialet hårt.

Mål: En farbar, om än smalare och mer slingrande, väg än idag. Inga målarter anges för detta område.

Åtgärd: Vägen kommer att behöva finnas kvar under hela tiden brytning sker. Vägen kommer därefter 

att lämnas kvar men då den idag är ganska bred och kan den med fördel smalnas av till en bredd av ca 

5 m. Nuvarande vägbredd kan också nyttjas för att skapa en mer slingrande väg som mildrar intrycket 

av ett rakt element i botten på brottet.

Skötsel: Vägen bör hållas i farbart skick.

Tillgänglighet: Vägen kommer att utgöra den huvudsakliga entrén till brottet och göra området lättill-

gängligt för besökare. Att behålla vägen underlättar skötsel och möjliggör för besökare med nedsatt 

rörlighet att ta sig in i området.

Delområde 11 Gles blandlövskog

Beskrivning av ytan idag: Naturligt föryngrad samt planterad, 3-4 m hög björk samt en del sälg. 

Mål: En gles skog med björk och sälg. Skogen gynnar framför allt insekter.

Åtgärd: En ganska kraftig utglesning krävs för att snabba på dimensionstillväxten på utvalda träd. Säl-

gen utgör en viktig födokälla för en rad olika insekter och bör därför gynnas framför björken. Björkarna 

dominerar dock beståndet så en hel del björk lämnas. Att spara en del björkar är viktigt för den biolo-

giska mångfalden. De träd som väljs ut bör vara de kraftigaste och de som redan står något solexpo-

nerat. Både enstaka träd och mindre dungar med träd sparas. Mellan dessa utvalda träd skapas luckor 

och gläntor för att öka solinstrålningen och 

skapa varma mikroklimat. Blommande och 

bärande buskar sparas i den mån de redan 

finns på platsen.

Vid röjning av sälg är en kraftig stubbskotts-

tillväxt ofrånkomlig. Det innebär att återkom-

mande röjning måste utföras. För att undvika 

detta föreslås ringbarkning av de träd och sly 

som ska tas bort. Ringbarkning av enskilda 

träd är effektivt för att undvika stubbskott. Det 

är en större initial åtgärd men på sikt innebär 

det mindre arbete. 

Skötsel: Eftersom marken här är naturligt 

mager med grus och mineraljord kommer 

igenväxning med gräs och buskar att ske 

långsamt. Om möjlighet finns är det mycket 

Målarter gles blandlövskog

Träd och buskar

Blommande träd och buskar som sälg, rönn, 
alm, hagtorn, slån och rosor. 

Insekter

För humlor och bin är sälgen en viktig födokälla 
tidigt på våren. Många arter av fjärilar och skal-
baggar är knutna till sälg, bl a myskbock.

Fåglar och smådjur

Insektsrikedommen gynnar insektsätande små-
fåglar och hackspettar. 
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4bra om marken kan betas ungefär vart annat år. I den mån blommande och bärande buskar och träd 

etablerar sig i området sparas dessa och röjs fram så att de blir solbelysta.

Tillgänglighet: Platsen kommer att vara delvis öppen men brant och därmed svårtillgänglig för besö-

kare. Inga speciella insatser för tillgängligheten föreslås. Uppe på krönet kan stenbumlingar placeras ut 

som en markering för att hindra besökare att gå nära branten.

Delområde 12 Rasbranter

Beskrivning av ytan idag: Branta slänter med grov kalksten som sluttar ned mot vägen i botten på brot-

tet. I stort sett ingen vegetation finns här i dagsläget.

Mål: Solexponerad respektive beskuggad rasbrant med stenar av varierande grovlek. Inga målarter 

anges för detta område.

Åtgärd: Ingen åtgärd.

Skötsel: Ingen skötsel krävs.

Tillgänglighet: Platsen kommer att vara otillgänglig för besökare. Inga speciella insatser för tillgänglig-

heten föreslås.

Delområde 13 Gles lövskog

Beskrivning av ytan idag: Moränupplag med mycket lite växtlighet uppe på brottets södra krön. 

Mål: En brynmiljö med tät skog som skärmar av och hindrar insyn mot brottet från Våmbs by, men som 

även kan nyttjas som utsiktsplats. Skogen utgörs av olika trival- och ädellövträd och buskar. 

Åtgärd: För att hjälpa naturen på traven planteras buskar och träd på den bara moränmarken. Arter 

som kan vara lämpliga här är blommande och bärande träd och buskar som hagtorn, slån, rosor, rönn, 

hassel och sälg samt ädellövträden ask, alm, lönn och ek. Vissa gläntor kan med fördel skapas, men var 

noga med att området även ska fungera som insynskydd. De första veckorna efter plantering är vatt-

ning viktigt såvida det inte regnar mycket.

Om träden verkar betas av vilda djur, till exempel rådjur, kan instängsling vara nödvändig under de 

första åren. Uppsikt bör hållas så att de nyplanterade träden klarar de första månaderna. Om snabb-

växande ogräsarter kommer in bör dessa röjas årligren för att minska konkurrensen för de nyplanterade 

växterna. Marken lämnas för kolonisering genom naturlig succession.

Skötsel: Skogspartiet lämnas för fri utveckling.

Tillgänglighet: Området kommer att fungera 

som en siktbarriär mot Våmbs by. Ett förslag är 

att skapa en upphöjd utsiktsplats med vy över 

brottet för nyfikna besökare. En lättgången stig 

samt informationsskyltar kan ytterligare öka 

tillgängligheten för allmänheten.

Målarter gles lövskog

Träd och buskar

Hagtorn, slån, rosor, rönn, hassel, sälg, ask, alm, 
lönn och ek. 
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4Delområde 14 Rasbrant med morän

Beskrivning av ytan idag: En rasbrant där moränmassor har tippats uppifrån krönet. Lutningen är sådan 

att det kontinuerligt sker en del ras. 

Mål: En västvänd rasbrant med morän där ras sker kontinuerligt. Inga målarter anges för detta område.

Åtgärd: Ingen åtgärd.

Skötsel: Ingen skötsel krävs.

Tillgänglighet: Platsen kommer att vara otillgänglig för besökare. Inga speciella insatser för tillgänglig-

heten föreslås.

Delområde 15 Halvöppen mark med småbiotoper

Beskrivning av ytan idag: Området utgörs dels av planerat brytningsområde, dels av ytor där brytning 

pågår och dels av ytor som idag efterbehandlas genom att slänter byggs av sekundär kalksten. Vegeta-

tionen är mycket sparsam och utgörs främst av pionjär- och ruderatväxter. 

Mål: Öppen mark med spridda träd och buskar. Rikligt med småbiotoper såsom solbelysta grova träd, 

åkerholmar, stenrösen, stenmurar och gläntor. Marken kommer främst att vara i nordläge och troligen 

endast vara solbelyst morgon och kväll. De nedre delarna av sluttningen kommer dock troligen vara 

solexponerade större delar av dagen. 

Åtgärd: Sekundär kalksten och morän placeras längs med brottets sydsida. Slänten kommer att vara 

böljande och dess lutning ganska flack. Det översta lagret av kalksten kan med fördel krossas till ett 

finare material och blandas med morän istället för att placera all kalksten med ett lager av morän 

ovanpå. Detta för att skapa gynnsammare förutsättningar för etablering av vegetation. Massorna 

placeras så att så mycket kalkstensgolv som möjligt sparas i brottets botten, utan att sluttningen blir så 

brant att tillgänglighet och skötsel betydligt försvåras. Marken kommer att vara näringsfattig vilket är 

ett måste för att underlätta framtida skötsel. En viss mängd näringsämnen kommer ändå att läcka ut 

från sluttningen och det är angeläget att detta vatten kan ledas bort så att det inte samlas i vattensam-

lingen i delområde 17, då denna miljö förusätter en mycket näringsfattig miljö. På vilket sätt avrinningen 

ska styras bort från kalkstengolvet får utredas vidare när den faktiska utformningen av sluttningen är 

genomförd. 

Markvegetation tillåts etablera sig genom naturlig succession. Denna kan förstärkas genom insådd av 

utvalda ängsväxtfrön. Specialbeställningar av ängsfröblandningar måste göras minst ett år i förväg, 

varför detta måste göras med god framförhållning. För att hjälpa naturen på traven planteras buskar 

och träd i små grupper på den öppna marken. Arter som kan vara lämpliga här är blommande och 

bärande träd och buskar som hagtorn, slån, rosor, rönn, hassel och sälg. Var noga med att skapa öppna 

gläntor mellan buskagen. 

Småbiotoper skapas genom utplacering av block i högar. Blocken bör vara ca 20-40 cm stora och 

placeras så att håligheter skapas mellan dem. Rösena kan gärna vara i olika form och storlek. En sten-

mur anläggs i kanten mot hällmarken (delområde 17). På lämpliga ställen på den öppna ytan placeras 
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4matjord ut i högar för att efterlikna åkerholmar. 

Dessa bör vara mellan 5 och 20 m i diameter 

stora och ca 1 m djupa på det högsta stället. I 

dessa högar planteras ädellövträd på samma 

sätt som beskrivits under åtgärderna för 

delområde 2. Stenblock kan gärna placeras i 

anslutning till dessa högar. 

Skötsel: Eftersom mycket lite matjord place-

rats ut på ytan är marken relativt mager och 

tillväxten låg. Ytan kommer dock ändå att 

växa igen med buskar och träd så småningom, 

vilket innebär att någon form av hävd krävs. 

På grund av markens beskaffenhet är inte årlig 

hävd nödvändig, men åtminstone vartannat år 

bör grässvålen betas ned helt, brännas av eller 

slås. Det är av vikt att rösen och stenmurar 

hålls fria från sly. Röj dock ej bort blommande 

och bärande buskar, såvida dessa inte börjar 

beskugga stora delar av rösena.

Tillgänglighet: Platsen kommer att vara öppen och därmed trevlig för människor att vistas i. Anordning-

ar som grillplats med bänkar ökar trivseln ytterligare. Här kommer man även att ha fina utblickar mot 

brottets lägre delar.

Delområde 16 Alvar med 
hällmark och sprickor

Beskrivning av ytan idag: Området är obrutet. 

När brytningen är färdig och området är klart 

för efterbehandling kommer ytan att bestå av 

ett plant kalkstensgolv.

Mål: Kalkhällmark av alvarskaraktär. Mellan 

hällarna finns sprickor där låg vegetation kan 

få fäste.

Åtgärd: Ett flackt kalkstensgolv skapas vid 

kalkstensbrytningen. Sprickor och ojämnheter i 

detta får gärna förekomma. För att få in karak-

tärsarter knutna till kalkhällmarker krävs här 

troligen en manuell inplantering av målarter. 

Om detta blir aktuellt bör en djupare utredning 

genomföras.

Målarter halvöppen mark med små-
biotoper

Träd och buskar

Blommande träd och buskar som sälg, rönn, 
apel, hagtorn, slån och rosor. Grova ädellövträd 
som ek, alm och ask.

Hävdgynnade kärlväxter

Hävgynnade kärlväxter som jungfrulin, småfing-
erört, brudbröd, liten blåklocka, backtimjan, gul 
och vit fetknopp.

Smådjur

Huggorm, kopparödla, snok, skogsödla, sand-
ödla, småvessla och hermelin. 

Fåglar

Stenskvätta och gulsparv.

Målarter alvar med hällmark och 
sprickor

Alger och lavar

Skyfallsalg, kalkstenslav, brunsvart vårtlav, 
brunfjällig skivlav, bläcklav, svavellav, kalkhed-
lav och tjock kantlav. 

Kärlväxter

Kalksvartbräken, murruta, slån, rosor, oxbär, 
getrams, smällglim, fältmalört, praktbrunört, 
kalknarv, stenkrassing, klibbarv, grusbräcka, 
nagelört, vit fetknopp och fjällgröe. 

Mollusker

Lavätande snäckor.

Fåglar

Stenskvätta.
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4Skötsel: Alvarmarken kommer att vara en mycket mager mark med låg växtkraft och därför blir skötsel-

behovet lågt. En återkommande hävd i form av bete eller bränning är dock nödvändig för att motverka 

igenväxning och gynna störningskrävande kärlväxter. Det kan gå flera år mellan hävdtillfällena. Brän-

ning har visat sig vara en framgångsrik hävdmetod i andra täktområden.

Tillgänglighet: Platsen kommer att vara lättillgänglig och attraktivt för besökare i och med sin öppen-

het. Inga speciella insatser för tillgängligheten föreslås.

Delområde 17 Vattensamlingar

Beskrivning av ytan idag: Området är obrutet.

När brytningen är färdig och området är klart 

för efterbehandling kommer ytan att bestå av 

ett kalkstensgolv med vattensamlingar. Vatt-

net sipprar in från klippväggarna och tillförs 

med regn. Hur stora mängder det handlar om 

är svårt att förutsäga, men vattendjupet kom-

mer troligen att vara max 1 meter.

Mål: Vattensamling på alvarmark som delvis 

torkar ut sommartid. För vätar på kalkhällmark 

karaktäristiskt zonerad vegetation. Om djup 

och vattentemperatur tillåter är målet före-

komst av olika groddjur.

Åtgärd: Ett nästan flackt kalkstensgolv skapas 

vid kalkstensbrytningen. Golvet utformas med en svag lutning ner mot en sänka i mitten av området. 

Höjskillanden mellan botten och kanten på kalkhällen behöver inte vara mer än ett par decimeter. En 

grund sjö med stor variation i vattenstånd gör att etableringen av igenväxningsarten bladvass får svåra-

re att dominera. Sprickor och ojämnheter i kalkstensgolvet får gärna förekomma. Eventuellt kan mycket 

fint krossad kalksten strös i vattnet för att påskynda kolonisationen av växter. Samlingar av block och 

eventuellt död ved placeras ut i solbelysta kanter av vattenytan. För att få in karaktärsarter knutna till 

vätar krävs här troligen en manuell inplantering av målarter. Beroende på hur vattenmängder, vatten-

temperaturer och syretillgång stabliliseras kan eventuellt inplantering av större vattensalamander bli 

aktuellt.

Skötsel: När vattenytan väl är etablerad kommer utfällning av kalkslam och kolonisation av vegetation 

ske naturligt. För att hjälpa naturen på traven kan inplantering av önskade växter och djur utgöras med 

stor försiktighet. Om bladvass börjar breda ut sig och bilda bestånd bör dessa hållas i schack genom 

röjning.

Tillgänglighet: Vattenytans strandzon kommer att vara lättillgänglig för besökare och vyn över vattnet 

och dess strandzon kommer att vara tilltalande. Inga speciella insatser för tillgängligheten föreslås.

Målarter vattensamlingar

Växter

Krypven, hirsstarr, slankstarr, strandpryl, 
dikesveronika, vattenmöja, spikblad och olika 
kransalger. 

Vattenlevande djur

Större och mindre vattensalamander, vanlig 
padda och vanlig groda.

Fåglar

Mindre strandpipare.
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4Delområde 18 Klippor med 
rasbranter och ädellövskog

Beskrivning av ytan idag: Området är obrutet. 

När brytningen är färdig och området är klart 

för efterbehandling kommer ytan att bestå av 

en 35-45 m hög klippvägg.

Mål: Kalkstensbranter med sprickor och hyl-

lor där vegetation kan få fäste och fåglar kan 

häcka. Nedanför klipporna rasbranter med 

ädellövskog.

Åtgärd: Skapa en lodrät klippvägg med gott 

om sprickor, hyllor och överhäng. Några hyl-

lor bör vara minst 1 m djupa och gärna ha ett 

överhäng ovanför för att vara attraktivt för 

fåglar att häcka på. På åtminstone några av 

hyllorna är det önskvärt att finkornigt grus 

placeras. Nedanför klippväggen skapas en 

rasbrant med sekundär kalksten, ca 10 m hög. 

Rasbranten bör vara mycket brant invid klipp-

väggen för att sedan plana ut. Avståndet mel-

lan klippvägg och rasbrantens fot bör vara ca 

15 m. Där rasbranten börjar plana ut placeras 

ett ca 15 m brett och 0,5-1 m djupt matjords-

täcke. Vissa delar av rasbranten kan dock lämnas helt utan matjord för att få solinstrålning hela vägen 

in mot klippan. 

I matjorden planteras lind, rönn, ek, ask, alm och hassel. Ett varierat bestånd eftersträvas. Träden 

planteras inte i raka rader utan ojämnt fördelade med tätare partier och luckor. Plantor kan tas både 

från de delar av brottet som redan efterbehandlats och från de ädellövskogar som finns i det område 

där brytning planeras i framtiden. Att välja ut rätt storlek på de träd som ska flyttas är viktigt och kräver 

eftertanke. Ett stort träd är mycket svårare att flytta än ett litet träd, men ett stort träd ger förstås en 

tidsvinst på några år för att nå målet om en vuxen ädellövskog. De träd som väljs bör dock inte ha en 

stamdiameter på mer än ca 5 cm. När det gäller hasseln väljs mindre knippen ut, en del stammar kan 

kapas men det är viktigt att spara ett par skott med knoppar. Träden grävs upp på vintern, gärna med 

grävskopa. Träden flyttas med en stor jordklump runt rötterna, både neråt och ut åt sidorna. Detta 

främst för att öka överlevnaden. Att jordmassor följer med från växtplatsen är positivt även då befintli-

ga frön från kärlväxter och hyfer från mykorrhizasvampar kan etableras på den nya växtplatsen. Träden 

planteras direkt på plats, i en grävd grop i matjorden. Denna stampas till runt trädets fot så att det står 

stadigt. De första veckorna efter plantering är vattning viktigt såvida det inte regnar mycket.

Målarter klippor med rasbranter och 
ädellövskog

Ädellövträd

Lind, ek, alm, ask, körsbär och lönn. I buskskiktet 
hassel, skogsolvon, skogstry och tibast. 

Kärlväxter

I klippbranten stenbräken, kalksvartbräken, 
murruta, backglim, axveronika, rockentrav, kalk-
trav, bergkårel, grådraba, blodnäva, bergmynta, 
kungsmynta, flockfibbla och getrams. Mindre 
buskar av rött och svart oxbär. 

I rasbranten stensöta, hällebräken, ekbräken, 
träjon, skogsbräken, nordbräken, skogsnarv, 
rödblära, trolldruva, bergkårel, tandrot, stenbär, 
smultron, skogsvicker, vippärt, glansnäva, 
stinknäva, bergdunört, backdunört, stinksyska, 
stor blåklocka, storrams, ormbär, och mörk 
husmossa. 

Fåglar

Berguv, pilgrimsfalk, skogsduva, rödstjärt och 
svart rödstjärt.
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4Om träden verkar betas av vilda djur, till exempel rådjur, kan instängsling vara nödvändig under de för-

sta åren. För att hjälpa etableringen av markflora med kärlväxter och svampar kan frön sås och mogna 

fruktkroppar av svampar placeras ut. Vid avverkning av grova lövträd i det nya brytningsområdet kan 

stammarna tas tillvara och placeras ut i ädellövskogen för att skapa död ved.

Eftersom rasbranten är en ogästvänlig och svåretablerad växtplats kommer få växter att kunna konkur-

rera med de planterade träden. Uppsikt bör hållas så att de nyplanterade träden klarar de första måna-

derna. Om snabbväxande ogräsarter kommer in bör dessa röjas årligren.

Skötsel: Under ett par decennier kan det krävas naturvårdsinriktad röjning med några års mellanrum för 

att snabba på diametertillväxten och styra artsammansättning och luckighet. I framtiden är dock målet 

att såväl klippor, rasbranter och randskog får utvecklas fritt. 

Tillgänglighet: Klipporna och rasbranten kommer att vara otillgänglig för besökare. Detta medför att de 

fåglar som kan tänkas häcka på klipporna inte störs. Utblickarna mot klipporna kommer att vara fina. 

Dessutom skapar klippor ett dramatiskt och för ögat tilltalande landskap.

Delområde 19 Klippor med rasbranter och ädellövskog

Beskrivning av ytan idag: Området är obrutet. När brytningen är färdig och området är klart för efterbe-

handling kommer ytan att bestå av en terass med en klippa ovanför och en klippa ovanför,  knappt 20 

m höga vardera. Terassering på detta delom-

råde är nödvändig för att bibehålla möjlighe-

ten att fortsätta kalkbrytning norrut i framti-

den, såvida det skulle bli aktuellt.

Mål: En bred terass med huvudsakligen 

sydvästvända kalkstensklippor ovanför och 

nedanför. Klipporna har sprickor och hyllor där 

vegetation kan få fäste och fåglar kan häcka. 

Terassen kommer att utgöras av hällmark med 

alvarskaraktär. Nedanför de nedre klipporna 

rasbranter med ädellövskog i botten. 

Åtgärd: Skapa två lodräta klippväggar ovanför 

och nedanför terassen med gott om sprickor, 

hyllor och överhäng. Några hyllor bör vara 

minst 1 m breda och gärna ha ett överhäng 

ovanför för att vara attraktivt för fåglar att 

häcka. På åtminstone några av hyllorna är det 

önskvärt att finkornigt grus placeras. Teras-

sen bör hållas så fri som möjligt från sekundär 

kalksten och morän. Nedanför nedre klipp-

väggen skapas en rasbrant med sekundär 

Målarter klippor med rasbranter och 
ädellövskog

Ädellövträd

Lind, ek, alm, ask, körsbär och lönn. I buskskiktet 
hassel, skogsolvon, skogstry och tibast. 

Kärlväxter

I klippbranten stenbräken, kalksvartbräken, 
murruta, backglim, axveronika, rockentrav, kalk-
trav, bergkårel, grådraba, blodnäva, bergmynta, 
kungsmynta, flockfibbla och getrams. Mindre 
buskar av rött och svart oxbär. 

I rasbranten stensöta, hällebräken, ekbräken, 
träjon, skogsbräken, nordbräken, skogsnarv, 
rödblära, trolldruva, bergkårel, tandrot, stenbär, 
smultron, skogsvicker, vippärt, glansnäva, 
stinknäva, bergdunört, backdunört, stinksyska, 
stor blåklocka, storrams, ormbär, och mörk 
husmossa. 

Fåglar

Berguv, pilgrimsfalk, skogsduva, rödstjärt och 
svart rödstjärt.
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4kalksten, ca 10 m hög. Rasbranten bör vara mycket brant invid klippväggen för att sedan plana ut. Av-

ståndet mellan klippvägg och rasbrantens slut bör vara ca 15 m. Där rasbranten börjar plana ut placeras 

ett ca 15 m brett och 0,5-1 m djupt matjordstäcke. Vissa delar av rasbranten kan dock lämnas helt utan 

matjord för att få solinstrålning hela vägen in mot klippan. 

I matjorden planteras lind, rönn, ek, ask, alm och hassel. Ett varierat bestånd eftersträvas. Träden 

planteras inte i raka rader utan ojämnt fördelade med tätare partier och luckor. Plantor kan tas både 

från de delar av brottet som redan efterbehandlats och från de ädellövskogar som finns i det område 

där brytning planeras i framtiden. Att välja ut rätt storlek på de träd som ska flyttas är viktigt och kräver 

eftertanke. Ett stort träd är mycket svårare att flytta än ett litet träd, men ett stort träd ger förstås en 

tidsvinst på några år för att nå målet om en vuxen ädellövskog. De träd som väljs bör inte ha en stam-

diameter på mer än ca 5 cm. När det gäller hasseln väljs mindre knippen ut, en del stammar kan kapas 

men det är viktigt att spara ett par skott med knoppar. Träden grävs upp på vintern, gärna med grävsko-

pa. Träden flyttas med en stor jordklump runt rötterna, både neråt och ut åt sidorna. Detta främst för 

att öka överlevnaden. Att jordmassor följer med från växtplatsen är positivt även då befintliga frön från 

kärlväxter och hyfer från mykorhizasvampar kan etableras på den nya växtplatsen. Träden planteras 

direkt på plats, i en grävd grop i matjorden. Denna stampas till runt trädets fot så att det står stadigt. De 

första veckorna efter plantering är vattning viktigt såvida det inte regnar mycket.

Om träden verkar betas av vilda djur, till exempel rådjur, kan instängsling vara nödvändig under de för-

sta åren. För att hjälpa etableringen av markflora med kärlväxter och svampar kan frön sås och mogna 

fruktkroppar av svampar placeras ut. Vid avverkning av grova lövträd i det nya brytningsområdet kan 

stammarna tas tillvara och placeras ut i ädellövskogen för att skapa död ved.

Eftersom rasbranten är en ogästvänlig och svåretablerad växtplats kommer få växter att kunna konkur-

rera med de planterade träden. Uppsikt bör hållas så att de nyplanterade träden klarar de första måna-

derna. Om snabbväxande ogräsarter kommer in bör dessa röjas årligren.

Skötsel: Under ett par decennier kan det krävas naturvårdsinriktad röjning med några års mellanrum för 

att snabba på diametertillväxten och styra artsammansättning och luckighet i ädellövskogen. I framti-

den är dock målet att såväl klippor, rasbranter och randskog får utvecklas fritt. 

Tillgänglighet: Klipporna, terassen och rasbranten kommer att vara otillgänglig för besökare. Detta 

medför att de fåglar som kan tänkas häcka på klipporna inte störs. Utblickarna mot klipporna kommer 

att vara fina. Dessutom skapar klippor ett dramatiskt och för ögat tilltalande landskap.
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55 Etappvis masshantering

I detta kapitel beskrivs hur hanteringen av sekundär kalksten, morän och matjord ska ske. För att 

uppnå en successiv efterbehandling och minimera massomflyttning fordras regelbunden upp-

följning och kontroll av att massorna placeras enligt intentionerna i detta kapitel.

5.1 Förutsättningar
Det totala uttaget av kalksten från 2012 till  2030 beräknas uppgå till ca 9,9 miljoner m3, i löst mått. 

Löst mått innebär den svällda volymen på de utbrutna massorna vilket är ca 50% mer än det fasta, 

obrutna måttet. Kalkstenen överlagras av morän och matjord som måste avbanas innan brytning kan 

ske. Den totala mängden morän och matjord som ska avbanas till tidigast 2030 uppgår till 1,7 miljoner 

m3 löst mått. Den totala massvolymen av sekundär kalksten, morän och matjord som ska brytas ut och 

banas av visas i tabell 1. 

5.2 Masshantering
Uttagen av massor från 2012 och fram till täkttillståndets slut har delats upp i 11 etapper. Då produk-

tionstakten per år är konjunkturberoende baseras etapperna på massmängder, inte på årtal. De 11 

etapperna motsvarar de oavbanade och de obrutna massorna. vilka i sin tur motsvarar delområdena 

A-K och J1-J4 som anger de platser på vilka massorna från etapperna sedan ska placeras. Hur stora 

massvolymer av sekundär kalkstenen och morän som ingår i varje etapp samt var dessa ska fördelas 

redovisas i tabell 2. Massvolymen matjord och dess placering redovisas i tabell 3. De olika delområdena 

visas på karta i figur 22. Denna karta finns också som bilaga till rapporten.

Det redovisade förslaget till masshantering för återställning anger var i brottet de stora volymerna av 

sekundär kalksten och morän ska placeras. Det ska inte ses som detaljerad plan över massvolymer-

Tabell 1. Totala frigjorda massvolymer av sekundär kalksten, morän och matjord från år 2012.

Massa Total massvolym (m3)

Kalksten för cementtillverkning 5 300 000

Sekundär kalksten 4 600 000

Morän och matjord 1 700 000

Totalt 11 300 000 varav ca  
6 300 000 sekundära 
massor
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5Tabell 2.  Etappvis masshantering av sekundär kalksten och morän. För karta över delområden, se figur 22.

Sekundär kalksten och morän

Etapp nr Delområde Massvolym (m3)

1 A 410 000 

2 B 76 000

3 C 31 000

4 D 9 000

5 E 66 000

6 F 200 000

7 G 150 000

8 H 1 500

9 I 5 240 000

10 J 8 000

11 K 330 000

Totalt 6 521 500

Tabell 3.  Etappvis masshantering av matjord. För karta över delområden, se figur 22.

Matjord

Delområde Massvolym (m3)

J1 15 000

J2 5 000

J3 14 000

J4 6 000

Totalt 40 000
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5nas exakta placering. Vissa avvikelser kommer troligtvis att ske, vilket måste accepteras när så stora 

volymer ska hanteras. Vid utplacering av massor hanteras volymen av sekundär kalksten och morän 

tillsammans. Åtgärderna i kapitel 4 beskriver ingående på vilket sätt massorna ska placeras ut.

Utplaceringen av massorna på de olika delområdena sker i alfabetisk ordning, vilket betyder att utpla-

ceringen börjar på delområde A, fortsätter på delområde B o.s.v. Matjord placeras på område J1-J4 i den 

takt jord finns tillgängligt. Detta är ett grovt schema som kan komma att justeras efterhand. Troligen 

kommer eftrebehandling också att ske parallellt mellan flera olika delområden. 

I

G

J3

K

C

B

A

Färdigt

F

Inga massor
E

J4

J1

D

Färdigt

J2

H

Färdigt

Färdigt

Brytningsområde

0 150 300 m

Ü

22 De massor som ska användas i efterbehandlingen placeras ut på olika delområden i kalkbrottet. Utplaceringen börjar i 
område A, forsätter i område B o.s.v. Matjord plceras i J1-J4 när jord finns tillgängligt.
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5På vissa områden är redan alla massor utlagda medan andra områden kontinuerligt efterbehandlas. På 

botten av den planerade utökningen av kalkbrottet kommer inga massor att placeras. 

Observera att den totala massvolymen frigjorda efterbehandlingsmassor uppgår till 6,3 miljoner 

m3, medan den totala massvolymen som ska placeras ut i brottet enligt tabell 2 uppgår till drygt 6,5 

miljoner m3.  Denna mellanskillnad på ca 200 000 m3 kan ses som ett försiktighetsmått från Cementa 

AB:s sida, då det är mycket viktigt att det aldrig produceras mer massor än vad man kan ta hand om. 

Om det i slutet av efterbehandlingen skulle visa sig att massorna inte räcker till kommer delområde I 

att minskas. Detta är positivt då Cementa AB eftersträvar så stora områden med ren kalkstenshäll som 

möjligt.

Då det är stora mängder material som hanteras är det viktigt att alla frigjorda massor (sekundär kalk-

sten, morän och matjord) läggs direkt på den plats som efterbehandlingsplanen beskriver (se kapitel 

4). Detta dels för att massor inte ska behöva flyttas om när de väl är på plats, och dels för att funktio-

nen av den biologiska efterbehandlingen förusätter ett visst substrat. Det är till exempel väsentligt att 

ingen matjord placeras på ytor som i slutskedet ska vara fria från matjord. Morän ska så långt möjligt 

läggas direkt på färdigutfyllda ytor. Temporära moränupplag kommer dock att vara nödvändiga, dels 

för att klara täckning av de sist återfyllda områdena, men också för att avjämna och forma slänter med 

grov skrotsten. 
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66 Uppföljning

I detta kapitel beskrivs hur uppföljning av de biologiska och rekreativa värdena kan ske.

Vid nyskapande av naturmiljöer är det viktigt att tidigt i processen få ett kvitto på att de tillskapade mil-

jöerna fungerar enligt de mål som satts upp. Ett ekosystem består av levande organismer vars tillväxt, 

reproduktion, migration, kolonisation och överlevnad är mycket svåra att förutsäga. Om en utvärdering 

av utförda åtgärder påbörjas tidigt kan arbetet styras och eventuellt förändras innan nya åtgärder ge-

nomförs. På så sätt sparas både tid och pengar och målen om biologisk mångfald blir lättare att uppnå. 

Generellt sett bör uppföljning utföras genom inventering av de efterbehandlade områdena med fokus 

på de målarter som beskrivits i tidigare avsnitt. För att säkra den biologiska kvaliteten i de genomförda 

åtgärderna samt kontinuiteten i uppföljningen bör personer med biologisk och ekologisk kompetens 

vara närvarande i processen. Inventerare med specialkunskaper inom botanik, entomologi och ornito-

logi samt biologer/ekologer med erfarenhet av ekologisk restaurering kan ge ett stort stöd till Cementa 

AB under efterbehandlingens olika faser.

Uppföljande inventeringar

En sammanfattande tabell över föreslagna uppföljningar presenteras i tabell 4. Här listas varje delom-

råde, vilken typ av uppföljning som rekommenderas. i respektive delområde samt när uppföljningen bör 

starta. De områden där de första åtgärderna kommer att genomföras är de ytor där efterbehandling 

enligt tidigare efterbehandlingsplan (WSP, 2009) slutförts. Dessa områden motsvarar delområde 1-5, 

östra delen av delområde 6, delområde 7 och 11 samt östra delen av delområde 15 på kartan i figur 21. 

I delområde 1, 3, 5, 6 och senare även delområde 15 bör en uppföljande inventering fokusera på de 

målarter som är knutna till solexponerade småbiotoper och blommande träd och buskar, dvs kräldjur 

och insekter. Om hävd av marken genomförts kan även en enklare florainventering vara intressant. En 

sådan uppföljning bör genomföras ca 2 år efter att åtgärderna genomförts. Samma typ av inventering 

bör genomföras för det liknande delområdet 11. 

Vad gäller delområde 2, ädellövskogen, bör området följas upp kontinuerligt efter att träden planterats 

för att kontrollera deras överlevnad. Kontroll bör ske med någon veckas mellanrum i början men senare 

kan det gå längre tid mellan kontrollerna. Som beskrivits tidigare bör man vara uppmärksam på viltska-

dor på de nyplanterade träden, och eventuellt vidta åtgärder mot detta, t.ex. stängsling. Ädellövskogen 

är troligen den naturmiljö för vilken det kommer att ta längst tid att utveckla naturvärden. Detta gör att 

någon inventering av målarter knutna till ädellövskog, förutom markfloran, inte är nödvändig under de 

första 20 åren. Så länge skogen sköts enligt planen kommer naturvärdena med tiden att öka genom 

immigration av organismer från omkringliggande ädellövskogar, men det kommer att ta lång tid.
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6Tabell 4. Förslag till uppföljning av vart och ett av delområdena samt när uppföljningen bör starta.

Uppföljning av efterbehandlingen

Delom-
råde

Mål Uppföljning Start

1 Gles sälgskog Inventering med fokus på målarter som är 
knutna till sälg. Kontroll av luckighet och 
resultat av ringbarkning.

Delområdet tillhör ett av de 
områden där åtgärder kan ge-
nomföras inom en snar framtid. 
Uppföljning bör starta ca 2 år 
efter att åtgärderna genomförts.

2 Ädellövskog Kontroll av de nyplanterade trädens 
överlevnad och därefter uppföljning av 
markfloran. 

Delområdet tillhör ett av de 
områden där åtgärder kan ge-
nomföras inom en snar framtid. 
Uppföljning bör starta direkt 
efter plantering resp. ca 2 år efter 
plantering. 

3 Halvöppen 
mark m. små-
biotoper

Inventering med fokus på målarter som är 
knutna till solexponerade småbiotoper och 
blommande träd och buskar. Om hävd av 
marken genomförts kan även ev. en enklare 
florainventering genomföras. 

Delområdet tillhör ett av de 
områden där åtgärder kan ge-
nomföras inom en snar framtid. 
Uppföljning bör starta ca 2 år 
efter att åtgärderna genomförts.

4 Klippa med 
ädellövskog

Inventering med fokus på målarter som är 
knutna till solexponerad klippa.

Delområdet tillhör ett av de 
områden där åtgärder kan ge-
nomföras inom en snar framtid. 
Uppföljning bör starta ca 2 år 
efter att åtgärderna genomförts.

5 Bryn Inventering med fokus på målarter som är 
knutna till blommande träd och buskar. 
Kontroll av luckighet och resultat av ring-
barkning.

Delområdet tillhör ett av de 
områden där åtgärder kan ge-
nomföras inom en snar framtid. 
Uppföljning bör starta ca 2 år 
efter att åtgärderna genomförts.

6 Halvöppen 
mark m. små-
biotoper

Inventering med fokus på målarter som är 
knutna till solexponerade småbiotoper och 
blommande träd och buskar. Om hävd av 
marken genomförts kan även ev. en enklare 
florainventering genomföras. 

Delområdet tillhör ett av de 
områden där åtgärder kan ge-
nomföras inom en snar framtid. 
Uppföljning bör starta ca 2 år 
efter att åtgärderna genomförts.

7 Gles lövskog Inventering med fokus på målarter som är 
knutna till sälg. Kontroll av luckighet och 
resultat av ringbarkning.

Delområdet tillhör ett av de 
områden där åtgärder kan ge-
nomföras inom en snar framtid. 
Uppföljning bör starta ca 2 år 
efter att åtgärderna genomförts.

8 Klippa och 
rasbrant

Inventering av kärlväxter och fåglar i anslut-
ning till klippan. Ingen uppföljning föreslås 
för rasbranten.

Delområdet tillhör ett av de 
områden där åtgärder kan ge-
nomföras inom en snar framtid. 
Uppföljning bör starta ca 2 år 
efter att åtgärderna genomförts.

9 Alvarmark Florainventering med fokus på arter knutna 
till alvarmark. Inventering av fåglar.

Uppföljning bör starta ca 2 år 
efter att åtgärderna genomförts.
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6Uppföljning av efterbehandlingen

Delom-
råde

Mål Uppföljning Start

10 Väg Kontroll av vägbredd och farbarhet. I samband med att brottet öpp-
nas för allmänheten.

11 Gles lövskog Inventering med fokus på målarter som är 
knutna till blommande träd och buskar. 
Kontroll av luckighet och resultat av ring-
barkning.

Delområdet tillhör ett av de 
områden där åtgärder kan ge-
nomföras inom en snar framtid. 
Uppföljning bör starta ca 2 år 
efter att åtgärderna genomförts.

12 Rasbrant Ingen uppföljning föreslås. -

13 Gles lövskog Kontroll av de nyplanterade trädens över-
levnad. Inventering med fokus på målarter 
som är knutna till blommande träd och 
buskar.

Uppföljning bör starta direkt 
efter plantering resp. ca 2 år efter 
plantering. 

14 Moränras-
brant

Ingen uppföljning föreslås. -

15 Halvöppen 
mark m. små-
biotoper

Inventering med fokus på målarter som är 
knutna till solexponerade småbiotoper och 
blommande träd och buskar. Om hävd av 
marken genomförts kan även ev. en enklare 
florainventering genomföras. 

Östra delen av delområdet tillhör 
ett av de områden där åtgärder 
kan genomföras inom en snar 
framtid. Uppföljning bör ske ca 
2 år efter att åtgärderna genom-
förts.

16 Alvarmark Florainventering med fokus på arter knutna 
till alvarmark. Inventering av fåglar.

Även om öppen kalkhällmark 
skapas relativt tidigt kommer 
marken störas av pågående 
verksamhet. Uppföljning bör 
starta ca 2 år efter att åtgärderna 
genomförts.

17 Vattensam-
ling

Inventering med fokus på målarter som är 
knutna till vattensamlingar såsom alger, 
kärlväxter, groddjur och fåglar.

Vattensamlingen kommer ej att 
kunna skapas förrän kalkbryt-
ningen är klar. Uppföljning bör 
starta 1 år efter att åtgärderna 
genomförts.

18 Klippa med 
rasbrant och 
ädellövskog

Kontroll av de nyplanterade trädens över-
levnad och därefter uppföljning av mark-
floran. Inventering med fokus på målarter 
som är knutna till klippor såsom kärlväxter 
och fåglar.

Klippan med rasbranter och 
ädellövskog kommer ej att kunna 
skapas förrän kalkbrytningen är 
nästintill klar. Uppföljning bör 
starta 2 år efter att åtgärderna 
genomförts.

19 Klippa med 
terass, 
rasbrant och 
ädellövskog

Kontroll av de nyplanterade trädens över-
levnad och därefter uppföljning av mark-
floran. Inventering med fokus på målarter 
som är knutna till klippor såsom kärlväxter 
och fåglar.

Klippan med rasbranter och 
ädellövskog kommer ej att kunna 
skapas förrän kalkbrytningen är 
nästintill klar. Uppföljning bör 
starta 2 år efter att åtgärderna 
genomförts.
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6Även delområde 8, 9 och östra delen av 19 kommer att kunna börja efterbehandlas ganska snart efter 

att 2012 års efterbehandlingsplan börjat gälla. I rasbranten i delområde 8 kommer det att ta lång tid 

innan några värdefulla arter har etablerats, och uppföljning av denna rasbrant är därmed inte nödvän-

dig de första åren. Klippan i detta delområde kan dock vara värd att kontrollera relativt tidigt. Delom-

råde 9 är intressant att följa upp inom ca 2 år för att få en uppfattning om vilka arter som koloniserar 

sprickorna och göra en bedömning huruvida inplantering av målarter är motiverad. Vad gäller delom-

råde 18 och 19, klipporna med rasbranter, bör en fågelinventering göras för att konstatera eventuella 

häckningar av rovfåglar och ugglor. I övrigt föreslås samma råd för ädellövskogen som beskrivits ovan 

för delområde nr 2. I alla uppföljande inventeringar är det viktigt att kontrollera om invasiva arter (in-

hemska eller exotiska) har fått fäste.

Uppföljande inventeringar av delområde nr 13 och uppåt sker löpande, enligt föreslagna inventerings-

metoder beskrivna ovan samt i tabell 5.

Utöver kontroll av de biologiska värdena rekommenderas även uppföljning av de rekreativa och upple-

velseinriktade värdena.

Resultat av uppföljningen

När de första uppföljningarna genomförts är det ett bra tillfälle att kalibrera och eventuellt förändra 

efterbehandlingsplanen. Frågor som kan ställas i detta skede är:

 • Har åtgärderna genomförts på det sätt som beskrivits i efterbehandlingsplanen?

 • Har skötsel genomförts på det sätt som beskrivits i efterbehandlingsplanen?

 • Har några av de målarter som listats för respektive delområde etablerats?

 • Om ja, hur får vi dessa att stanna kvar och öka i antal?

 • Om nej, är det ett resultat av att åtgärden utförts på fel sätt eller är det en fråga om 

tid?

 • Är det dags att fundera på manuell inplantering av arter?

 • Har invasiva arter (inhemska eller exotiska) etablerats? 

 • Om ja, är detta ett problem?

 • Om invasiva arter är ett problem, hur kan vi hantera detta?

 • Hur kan efterbehandlingsplanen förändras för att på bästa sätt utnyttja de kunska-

per som erhållits vid uppföljningen?

 • Hur bör uppföljningen utformas framöver?

Efterbehandlingsplanen kan därmed ses som ett levande dokument där åtgärder och skötsel suc-

cessivt förfinas för att på bästa sätt nå det generella målet om biologisk mångfald och de mål som 

presenteras för vart och ett av delområdena. 
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