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

Den planerade täkten kommer, liksom befintlig täkt, att påverka grundvattnet i 
kalkstensakviferen. Flera utredningar har visat att detta inte kommer medföra någon 
påverkan på det markvatten som försörjer vegetationen i lövsumpskogen med dess 
essentiella vatten och därmed inte heller på vegetationen. Resonemanget utvecklades i 
ett PM som levererades till MMD (komplettering 2015-05-07, bilaga 5, se även Enetjärn 
Natur 2015C). Sedan dess har ett biologiskt kontrollprogram uppförts det aktuella 
skogsområdet (se Enetjärn Natur, 2015A) och ett flertal nya grundvattenrör har 
etablerats i anslutning till detsamma. Kunskapen om området har på så sätt ökat 
markant. 

Denna rapport utgör en påbyggnad av det inlämnade PM:et med utvecklade slutsatser 
som baseras på den nya informationen. 
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2 Natura 2000-områdets naturtyper 
Klasborg-Våmbs Natura 2000-område omfattar 89 ha. Området utgörs av en mosaik 
av olika naturtyper. Vid den basinventering som länsstyrelsen utfört i området 
konstaterades följande naturtyper finnas i området (se även karta i figur 1):  

• 6210 Kalkgräsmarker nedanför trädgränsen 
• 6270 Artrika silikatgräsmarker nedanför trädgränsen 
• 6410 Fuktängar med blåtåtel eller starr  
• 9070 Trädklädd betesmark 
• 9080 Lövsumpskog 
• 9180 Ädellövskog i branter 

 

 

Figur 1. Den del av Natura 2000-området som diskussionen om kalkbrottets eventuella påverkan rör. 
Kartan visar hur området karterades vid basinventeringen. Data från Naturvårdsverket Skyddad natur. 
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När Natura 2000-området bildades 2005 upprättades en bevarandeplan. 
Bevarandeplanen bygger på kunskap från naturtypskartering enligt KNAS som grundar 
sig i flygbildstolkning. Några år senare utfördes den s.k. basinventeringen där 
naturtyperna karterades genom fältbesök. I det mosaikartade landskapet vid Klasborgs 
och Våmb har naturtyperna varit svåra att tolka från flygbild. Det finns därför en viss 
diskrepans mellan vad basinventeringen kom fram till och vad som anges i 
bevarandeplanen från 2005. Länsstyrelsen har inte uppdaterat bevarandeplanen med 
informationen från basinventeringen. 

Av de naturtyper som förekommer i Natura 2000-området är det främst lövsumpskogen 
som är känslig för förändringar av grundvattennivåer. Det är också denna naturtyp som 
Länsstyrelsens och Naturvårdsverkets oro främst har avsett.  

Genom det biologiska uppföljningsprogram som etablerats på denna plats finns det nu 
mycket god kunskap om området, vilket gör att karteringen av förekommande 
naturtyper ytterligare kan förfinas. I resultatrapporten från uppföljningsprogrammet 
(Enetjärn Natur, 2015) konstateras att uppföljningsområdet till största del utgörs av 
utvecklingsmark med potential för 91E0 svämlövskog, hädanefter kallat svämlövskogen. 
En mindre del av uppföljningsområdet utgörs av utvecklingsmark med potential för 
9080 lövsumpskog, hädanefter kallat lövsumpskogen. 

 

 

Figur 2. Naturtyper som identifierats under uppföljningsprogrammet för Natura 2000-området. 
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3 Hydrogeologi och hydrologi i Natura 2000-
området 
Sydbillingens nordsluttning där Klasborg-Våmbs Natura 2000-område ligger är relativt 
brant. Vid Våmbsbäcken planar marken ut så att bäcken, riksväg 49 och området mellan 
vägen och befintlig täkt ligger på ungefär samma nivå i en flackare terräng.  

Berggrunden i Billingen består av olika lager enligt figur 1. De olika lagren går i dagen på 
olika ställen längs bergets sluttning. Natura 2000-området Klasborg-Våmb ligger på 
Sydbillingens nordsluttning och inom detta område varierar den ytliga berggrunden med 
altituden, se figur 3. 

 

 

Figur 3. Profil Sydbillingens berggrund (SGU, 2005). 

 

3.1 Hydrogeologi i Natura 2000-området 
SGU beskriver i ett kompletterande utlåtande från 2006 hur de olika akvifererna åtskiljs 
av ett lager med bentonitlera som förekommer under lerskifferakviferen och ovan 
kalkstensakviferen. Eftersom bentonitlagret i princip är ett tätt skikt rinner merparten av 
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grundvattnet, istället för vertikalt ned genom profilen, horisontellt över bentonitskiktet. 
Detta grundvatten når markytan i utströmningsområden i nederkant av Sydbillingens 
sluttning. Vid nivån +205 m ö.h. finns i detta område flera källor (SGU, 2005). SGU 
(2005) bedömer också att bentonitslagrets nivå i sluttningen är ca +205 m ö.h. 
Vinkelrätt mot sluttningszonen stiger markytan kraftigt upp till ca +270 m ö.h. vilket SGU 
(2005) bedömer vara goda grunder för att anta att sluttningszonen underlagras av 
lerskiffer och bentonit. Lerskifferlagret och bentonitlagret tunnar ut och försvinner i 
sluttningens nederkant i nivå med Våmbsbäcken. De ytliga jordlagren nedanför 
sluttningen i Natura 2000-området förses därmed med vatten via utströmmande 
grundvatten från den övre akviferen, dvs. lerskifferakviferen som ligger ovanför den täta 
bentonitleran. Ett illustrerat tvärsnitt av Våmbssänkan kan ses i figur 4. 

 

 

Figur 4. Profil Våmbsänkan. Figuren illustrerar ett tvärsnitt av Våmbssänkan i det område där 
Hållsdammsbäcken ansluter till Våmbsbäcken, vilket även är det område där det biologiska 
kontrollprogrammet uppförts. Illustration av Enetjärn Natur. 

 

I anslutning till Våmbsbäcken utgörs de ytliga jordarterna av svämsediment med mull, 
lera och silt. Svämsedimenten består av små partiklar och är därför ett relativt tätt 
material med låg vattengenomsläpplighet och hög vattenhållande förmåga. Sediment 
är jordmaterial som transporterats till platsen med Våmbsbäcken och som 
sedimenterat i området då vattendraget bräddat ut över strandzonerna och 
flödeshastigheten minskat. Sådana översvämningar var troligen mycket vanligare förr i 
tiden, innan Våmbsbäcken rätades någon gång i den generella uppodlingsfasen under 
första delen av 1900-talet. Då hade bäcken ett meandrande lopp, flödeshastigheterna 
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var lägre och mer sediment avlagrades. Idag är översvämningsmönstret inte lika tydligt, 
även om det längs bäckens kanter syns skillnader i vattenstånd över året. De kraftiga 
översvämningarna där vatten når över bäckens kanter och över ett svämplan långt in i 
skogen är sannolikt ovanliga med den sträckningen som Våmbsbäcken har idag, och 
sker endast de år då snösmältningen når en ovanligt kraftig topp på våren. 

Utbredningen av svämsediment framgår av figur 5. Att svämsediment har avsatts just 
här beror på topografin, bäcken når här ett flackare parti vilket gör att vattenhastigheten 
avtar. När bäcken svämmat över har vattenhastigheten avtagit så mycket så att 
finsediment har kunnat ackumuleras.  

Övriga berggeologiska och hydrogeologiska förutsättningar finns beskrivna i SGU 1977, 
Golder 2012 A, Golder 2012 B och SGU 2005. 
 

 

Figur 5. Utbredning av svämsediment i anslutning till Våmbsbäcken (SGU Kartvisare). Täktens 
utbredning är inte aktuell utan visar hur det såg ut omkring 2005. 
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3.2 Hydrologi i Natura 2000-området 
Våmbsbäcken är det största vattendraget som passerar Natura 2000-området. 
Hållsdammsbäcken är ett biflöde som ansluter till Våmbsbäcken vid svämlövskogen i 
Natura 2000-området. En mindre bäck från Sydbillingens sluttning ansluter också till 
Våmbsbäcken vid svämlövskogen efter att ha passerat kanten av lövsumpskogen. 
Hållsdammsbäcken och den mindre bäcken från Sydbillingen utgör således en del av 
det vatten som är en förutsättning för svämlövskogen. 

Bäckarnas flöde styrs i första hand av nederbörden i avrinningsområdet. Andra faktorer 
som spelar in är topografi och vegetation, både i avrinningsområdet och i bäckfåran. 
Brantare terräng och rakare bäckfåra ger en högre flödeshastighet och högre 
flödestoppar. Andel sjöyta i avrinningsområdet påverkar också vattenföringen. En större 
sjöyta ger en större flödesutjämning vilket i sin tur ger lägre flödeshastigheter och lägre 
flödestoppar. Vegetationen i avrinningsområdet är av betydelse genom att den bromsar 
vattnets rörelse vid nederbörd. När vegetationen är borttagen, t ex vid ett kalhygge eller 
plöjd åker rinner vattnet snabbare över marken ner till bäckfåran.  

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

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

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

Utformningen av nya Hållsdammsbäcken har redovisats i tidigare ingivna handlingar 
(WSP, 2014; Enetjärn 2015B). SMHI (2015) bedömer att utformningen av nya 
Hållsdammsbäcken kommer att förändra flödesvariationerna marginellt, med något 
högre flödestoppar. Årstidsvariationen och lågvattenflödet påverkas inte. 

3.3 Natura 2000-områdets vattenförsörjning 
Området förses med vatten från flera olika håll: från Våmbsbäcken, från 
Hållsdammsbäcken, från bäck längs Sydbillingens sluttning, från direkt nederbörd över 
området och med grundvatten från den övre akviferen som sipprar ut i källor längs 
Sydbillingens nordsluttning i anslutning till uppföljningsområdet. Våmbsbäcken utgör 
den största delen av vattenförsörjningen. 

Svämlövskogen är framförallt beroende av tillförsel av vatten från Våmbsbäcken, 
Hållsdammsbäcken och bäcken från Sydbillingens sluttning. Naturtypen gynnas av 
regelbundna översvämningar som mättar jorden med vatten under en period på våren. 
Att de övre jordlagren utgörs av material med goda vattenhållande egenskaper gör att 
marken kan hålla kvar vatten relativt länge efter översvämningarna.  Även det täta 
krontaket bidrar till att fuktigheten bibehålls. 

Längs nämnda bäckar är det jordens egenskaper och bäckens vattendynamik som är 
avgörande för naturtypen. Vid höga flöden bräddar bäckarna och förser en större yta än 
den direkta bäckfåran med vatten. Stora översvämningar är som tidigare nämnts en 
ovanlig företeelse i svämlövskogen idag, men även mindre svämföreteelser är av stor 
vikt för naturtypen. Även under perioder med lägre flöden i bäckarna sker en viss 
infiltration i marken så att vatten från bäckarna förser den intilliggande marken med 
markvatten (Golder 2015). Markvatten är det vatten som finns i den omättade zonen i 
jordlagren ovanför grundvattenytan (Grip & Rodhe, 1994). 

SGU (2006) beskriver att Klasborgs och Våmbs ängar (hela Natura 2000-området) 
erhåller sitt vatten från lerskifferakviferen och från direkt nederbörd. SGU:s bedömning 
bygger sannolikt på att Våmbsbäcken bara rinner genom en mindre del 
(svämlövskogen) av Klasborgs och Våmbs ängar för att sedan passera ut ur Natura 
2000-området. Vid en mer specifik studie av svämlövskogsområdet är det troligt att 
svämlövskogen i första hand förses med vatten från Våmbsbäcken, och i viss mån 
anslutande bäckar. Att svämlövskogen vid Våmb i första hand förses med vatten från 
Våmbsbäcken styrks av att dess utbredning i stort sett överensstämmer med det 
område där det finns svämsediment och att det under lång tid har förekommit 
översvämningar. 

Där Sydbillingens nordsluttning planar ut är Våmbsbäckens vattenflöden inte av samma 
betydelse. Det ytliga markvattnet här kommer från direkt nederbörd och tillrinning från 
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Sydbillingens nordsluttning. Tillrinning från Sydbillingens nordsluttning härrör både från 
vatten som fallit som nederbörd längs sluttningen och det grundvatten som sipprar fram 
som källor med ursprung i den övre akviferen. Flödesriktningen är vinkelrät mot 
höjdkurvorna ner mot Våmbsbäcken som i området utgör en lägsta punkt (se figur 6). 
Källor har under 2014 och 2015 observerats i sluttningens nederkant. Området vid 
sluttningens nederkant är generellt blötare än området där topografin är plan. Att 
området är blötare styrks av att utförda naturinventeringar klassificerar området vid 
sluttningens nedkant som lövsumpskog (Enetjärn, 2015A).  

 

Figur 6. Flödesriktningar för ytligt grundvatten och markvatten. 

 

3.4 Erfarenheter från befintlig täkt 
Genom den verksamhet som bedrivits inom gällande tillstånd har täkten kommit cirka 
80 meter ifrån svämlövskogen i Natura 2000-området. Avståndet till lövsumpskogen är 
cirka 170 meter. Täkten har kommit ca 10 meter ifrån Hållsdammsbäcken. Detta har 
inneburit en grundvattenavsänkning i kalkstenen och i jordlagren. Hur långt in i Natura 
2000-området som grundvattenavsänkningen i kalkstenen sträcker sig är oklart. 
Grundvattenavsänkningen i kalkstenen har av SGU (2005) bedömts ske på ett avstånd 
av 200–400 m från kalkbrottskanten där kalkstenen är ytbergart och ca 500 m där 
kalkstenen överlagras av bentonit och lerskiffer, d.v.s i huvudsak i den norra delen. 
Golder har i sin grundvattenmodellering beräknat att påverkansområdet vid utökad 
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brytning kommer att sträcka sig 2 000–3 000 meter från brytfront (Golder, 2012B). Det 
är stora skillnader mellan bedömningarna men Golders bedömning får anses vara 
försiktig. Sannolikt sträcker sig grundvattenavsänkningen i dagsläget minst 200 m in i 
Natura 2000-området.  

Mätningar av grundvattennivåer i jordlagren visar att grundvattennivån är påverkad av 
befintlig täktverksamhet, avsänkningen i jordlagren sträcker sig en bit in i Natura 2000-
området. Genomförda grundvattennivåmätningar visar att grundvattenytan i stort följer 
markytans nivåvariationer. Generellt är grundvattennivån ca 2,5-3,5 m under markytan i 
områden längre bort från täkten. SGU (1977) anger också att grundvattenytan följer 
markytans variationer och att grundvattennivån i medeltal är 3,4 m under markytan. Det 
stämmer således överens med genomförda grundvattennivåmätningar. Närmare täkten 
har större avstånd mellan markyta och grundvattenyta uppmätts vilket indikerar en 
påverkan från täktverksamheten. I mätpunkter som är belägna ca 10 respektive 30 m 
norr om Våmbsbäcken, inom Natura 2000-området i riktning mot täkten, har 
grundvattennivåer som ligger ca 5,4 respektive 2,8 m under markytan uppmätts. 
Avståndet mellan grundvattenytan och markytan ökar i riktning mot täkten. 
Genomförda vattenståndsmätningar i Våmbsbäcken i höjd med dessa mätpunkter visar 
att grundvattenytan vid mätpunkterna ligger ca 2,8-4,7 m under vattenytan i 
Våmbsbäcken. Detta förhållande indikerar att befintlig täktverksamhet har ett 
påverkansområde i jord som minst sträcker sig fram till Våmbsbäcken. Förhållandet 
säger också att Våmbsbäcken i detta område är ett inströmningsområde och inte ett 
utströmningsområde, dvs. Våmbsbäckens vatten har förutsättningar att infiltrera ned i 
jordlagren och bilda markvatten och grundvatten.   

Att täktverksamhet har bedrivits en lång tid i området betyder att svämlövskogen i 
Klasborgs och Våmbs ängar har genomgått en grundvattenavsänkning under en längre 
tid. Exakt hur lång tid det handlar om är svårt att säga. Brytfronten och avbaningen av 
ovanliggande jordmassor har successivt kommit närmare svämlövskogen ända sen 
kalkbrytningen började i Skövde för över 100 år sedan. Den grundvattenavsänkning som 
kalkbrytningen medfört har därmed också skett successivt under det senaste seklet. När 
grundvattenavsänkningen påbörjades inom svämlövskogen kan endast uppskattas 
grovt. Utifrån brytfrontens historiska förflyttning uppskattas att 
grundvattenavsänkningen i kalkstenslagret inom Natura 2000-området har pågått 
under ca 20 år. Grundvattenavsänkningen i jordlagret inom Natura 2000-området 
uppskattas ha pågått under ca 5-7 år.  

Då det inte genomförts några detaljerade studier av vegetationen i Natura 2000-
området förrän nu, kan vi inte med säkerhet säga att vegetationen i svämlövskogen 
och/eller lövsumpskogen inte hittills påverkats av grundvattenavsänkningen. Den 
naturliga grundvattenytan ligger dock i medeltal kring 2,5-3,5 m under markytan vilket 
antyder att de växter som lever här inte heller historiskt har försörjts av grundvatten. 
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4 Påverkan på Natura 2000-området 
Det område vid Våmbsbäcken som kan vara känsligt för kvantitativa förändringar i 
geohydrologin har bedömts genom inventering vara dels utvecklingsmark med potential 
för svämlövskog, och dels utvecklingsmark med potential för lövsumpskog (se figur 2). 
Svämlövskogen är den skog som ligger i anslutning till Våmbsbäcken på det egentliga 
svämplanet. Lövsumpskogen är belägen i sydväst, längs med Sydbillingens fot. Området 
finns detaljerat beskrivet i rapporten Biologiskt uppföljningsprogram - Natura 2000-
området Klasborgs och Våmbs ängar (Entjärn Natur, 2015A). 

Svämlövskogen utgörs av en fuktig skog med tätt träd och buskskikt och ett frodigt 
fältskikt. De kärlväxtarter som dominerar är arter som trivs på fuktig, men inte blöt mark. 
De klarar inte av att stå i vatten under en längre tid, då deras rötter behöver syre (se figur 
7). Många av de dominerande arterna gynnas av det kväverika sediment som 
Våmbsbäcken för med sig. Utifrån denna information är det tydligt att svämlövskogen 
vid Våmbsbäcken inte är beroende av en konstant hög grundvattennivå.  

De andra källor som försörjer kärlväxterna i svämlövskogen med vatten är direkt 
nederbörd och vatten som härrör från Våmbsbäcken, Hållsdammsbäcken och den 
mindre bäck som rinner ner längs Sydbillingens sluttning. Den direkta nederbörden 
påverkas inte av en utökad täktverksamhet. Våmbsbäckens flöde utgör den största 
delen av det ytvatten som rinner genom svämlövskogen. Svämlövskogen är därför 
framförallt beroende av tillförsel av vatten från Våmbsbäcken och dess 
flödesförhållanden inte förändras. 

Naturtypen svämlövskog gynnas av regelbundna översvämningar som mättar jorden 
med vatten under en period på våren. Kalkstenstäkten påverkar inte hydrologiska 
förhållanden på Sydbillingen så den mindre bäck som rinner ned längs Sydbillingens 
nordsluttning påverkas inte. En mindre del av Våmbsbäckens avrinningsområde kommer 
att ianspråktas av ansökt verksamhet. Det som kan påverka vattenföringen i 
Våmbsbäcken genom Natura-2000 området är dels en minskad tillrinning på grund av 
att mer nederbördsvatten hamnar i den utökade täkten, dels inläckaget till täkten via 
jordlagren.  
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Figur 7. Generaliserad bild av markhydrologin i svämlövskog och lövsumpskog i Natura 2000-området 
Klasborgs Våmbs ängar. I svämlövskogen dominerar arter (från vänster till höger: vitsippa, älgört och 
skogsbingel) som inte klarar att stå med rötterna i vattenmättad jord, då de behöver syre. Under största 
delen av året ligger grundvattenytan långt ner, och har ingen eller liten kontakt med växterna. Under 
vårflödet däremot är grundvattennivån hög, men bara under en kort tid. Översvämningen för med sig 
näringsrikt svämsediment som förser växterna med näring. I lövsumpskogen hittar man växter som kan 
tolerera mer eller mindre konstant höga grundvattennivåer (från vänster till höger: kärrfibbla, skogssäv 
och kabbleka). De klarar att delvis stå i syrefattiga miljöer, och har speciallösningar för detta.  

 

Golder (2015) har i sin kompletterande modellering av påverkan på grundvattennivåer 
beräknat att vattenföringen i Våmbsbäcken reduceras med maximalt 4 l/s varav 2 l/s 
utgörs av vattenförluster pga täktens ökade areal och 2 l/s av vattenförluster pga 
inläckage via jordlagren till följd av utökad täktverksamhet. Den maximala 
vattenförlusten på 4 l/s på årsbasis utgör cirka 3 % av Våmbsbäckens 
medelvattenföring. Denna förändring ligger inom felmarginalen för beräkning eller 
mätning av flödet i Våmbsbäcken. Golder (2015) beskriver vidare att om 
medelhögvattenföringen i Våmbsbäcken får representera en situation då översvämning 
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sker i svämlövskogen, kan denna komma att reduceras från 1150 l/s till 1120 l/s 
(sannolikt ännu mindre reduktion). Räknat på att Våmbsbäcken genom svämlövskogen 
är cirka 4 m bred, den vattenförande arean är 2,3 m2 och vattenhastigheten är 0,5 m/s 
vid medelhögvattenföring betyder minskningen från 1150 l/s till 1120 l/s en 
nivåförändring på cirka 1-2 cm, dvs vattenståndet i bäcken skulle bli cirka 1-2 cm lägre vid 
en översvämningssituation (medelhögvattenföring). Denna förändring i 
medelhögvattenföring kan anses vara försumbar för Natura 2000-områdets 
vattenbalans. Våmbsbäckens höjdprofil kommer att vara densamma och därmed 
kommer förutsättningarna för vattnet att brädda över just i det område där 
svämlövskogen befinner sig även fortsättningsvis att finnas. Svämlövskogens övre 
jordlager som består av material med goda vattenhållande egenskaper som gör att 
marken kan hålla kvar vatten relativt länge efter översvämningarna samt det täta 
krontaket som bidrar till att fuktigheten bibehålls kommer heller inte att förändras. 

Den samlade bedömningen är att den planerade utökningen av kalkstenstäkten inte 
kommer att innebära någon mätbar påverkan på Våmbsbäckens vattenflöde (Golder, 
2012A; Golder, 2012B; Golder, 2015; Bergab, 2014). Utformningen av Nya 
Hållsdammsbäcken (Enetjärn Natur 2015B) skulle kunna påverka flödet om bäckfåran 
fördröjer vattnets rörelse och kapar flödestopparna. SMHI (2015) bedömer dock att 
utformningen av nya Hållsdammsbäcken kommer att ske på ett sådant sätt att 
flödestopparna blir något större, men att årstidsvariationen och lågvattenflödet inte 
förändras. Högre flödestoppar bedöms endast vara av positiv betydelse för 
svämlövskogen, då de fysiska förutsättningar som formar naturtypen förstärks. Den 
senaste avtäckningen som lett till att en del av Hållsdammsbäckens vatten infiltrerar 
ner i marken istället för att rinna ut i Våmbsbäcken utfördes under 2013-2014. Även 
under dessa förutsättningar uppkom översvämningar i svämlövskogen under vårfloden 
2015. Genom att flytta bäcken och skapa en ny tätare bäckfåra kan Cementa garantera 
att flödet i Hållsdammsbäckens bibehålls förbi det utökade täktområdet. 
Hållsdammsbäcken kommer att ansluta till Våmbsbäcken på samma plats som idag.  

Lövsumpskogen är till skillnad från svämlövskogen beroende av konstant höga 
grundvattennivåer. Den ligger som ett smalt band där Sydbillingens branta nordsluttning 
planar ut. I sluttningsbrytet blir marken naturligt blöt. Här syns källflöden med 
grundvatten som trycks upp till ytan från de akviferer som ligger ovanför betonitlagret. 
Små bäckar med ytvatten från nederbörd rinner längs med sluttningen och bildar små 
pölar och kärr där terrängen flackar ut. Vegetationen här är i mångt och mycket lik den i 
svämlövskogen men med en högre koncentration av växter som tolererar konstant höga 
nivåer av grund- och markvatten (se figur 7). Den planerade utökningen av täkten ligger 
norr om Våmbsbäcken och den huvudsakliga tillrinningen av ytvatten, markvatten och 
grundvatten till lövsumpskogen sker från Sydbillingens nordsluttning. Även direkt 
nederbörd försörjer lövsumpskogen med vatten. Kalkstenstäkten påverkar inte 
ytvattnet, markvattnet eller grundvattnet i den övre akviferen på Sydbillingen och därför 
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kommer täkten inte att ge upphov till en minskad tillrinning av ytvatten, markvatten och 
grundvatten till lövsumpskogen. Utströmningsområdet i Sydbillingens nordsluttning 
kommer alltså att bestå. Inte heller markens vattenhållande egenskaper i anslutning till 
lövsumpskogen kommer att påverkas av en utökad täktverksamhet.  

Det finns därmed inget som tyder på att varken naturtypen lövsumpskog eller 
svämlövskog i Natura 2000-området kommer att påverkas av den planerade täkten.  
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