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Om dokumentet

Cementa Heidelberg Cement Group

Naturvärdesinventering och bottenfaunaprovtagning.

Våmb öster om Hållsdammsbäcken 

Planerad utökning av täktområde i Skövde kommun, Västra Götalands län. 

Utredningen har genomförts under tiden maj 2012 till augusti 2012.

Detta dokument utgör en bilaga till miljökonsekvensbeskrivningen för projektet.

Följande personer har medverkat i inventeringen: 

Cajsa Nilsson – naturinventering, bedömningar, kartor och rapportering 

Sofia Lund – naturinventering, bedömningar och kvalitetsgranskning

Anders Granér — bottenfaunaprovtagning, bedömningar, rapportering

Samtliga är verksamma vid Enetjärn Natur AB.

Omslagsbild: Skogsmarken inom inventeringsområdet med sina många stigar är ett välbesökt mo-

tions- och vandringsområde.

Samtliga foton i rapporten är tagna av Cajsa Nilsson, Sofia Lund och Anders Granér

För bakgrundskartorna gäller Lantmäteriets copyright.
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Sammanfattning

Området för den planerade utökningen av täktverksamhet har inventerats i två delar. Under 2010 och 

2011 utfördes bottenfaunaprovtagning i Hållsdammsbäcken och området väster om denna bäck natur-

värdesinventerades. Under 2012 inventerades området öster om Hållsdammsbäcken på naturvärden 

och bottenfaunaprovtagning utfördes i Våmbsbäcken. Fältbesök gjordes vid två olika tillfällen under 

2012, bottenfaunaprovtagningen genomfördes i april och naturinventeringen i maj. Den här rapporten 

avser 2012 års inventeringar.

Inventeringsområdet vid Våmb ligger på platåberget Billingen i Västergötland. Inventeringsområdet 

utgörs av framför allt skogsmark och odlingsmark i en syd- till sydostsluttning.  Skogsmarken utgörs 

av ädellövkosg, blandskog med ädellöv, triviallöv och barrträd samt granplanteringar. Odlingsmarken 

domineras av kvävepåverkade vallodlingar. 

De områden som befanns hysa höga naturvärden utgjordes av en gårdsmiljö i södra delen av inven-

teringsområdet och ett hässle i den östra delen av området. Naturvärdena i gårdsmiljön var främst 

kopplade till blomrika träd och buskar samt hålträd. I hässlet var förekomsten av en del grova ädellöv-

träd, en rik lundartad kärlväxtflora samt ett flertal tidigare påträffade rödlistade svamparter de främsta 

naturvärdena. 

Övriga områden bedömdes hysa ordinära naturvärden, dock med inslag av vissa mer värdefulla 

element. Exempel på områden som har vissa naturvärden men inte tillräckligt för att nå upp till klass 

2 (höga naturvärden) är blandskogen på Billingens sydsluttning (objekt nr 2) samt den igenväxande 

betesmarken med grova ädellövträd (objekt nr 9).

Inom inventeringsområdet finns ett fåtal stenmurar och odlingsrösen. Dessa omfattas av det generella 

biotopskyddet.  

Bottenfaunan i Vombsbäcken befanns vara helt naturlig och artrikare än genomsnittet i syd- och mel-

lansvenska vattendrag. Inga rödlistade arter eller särskilt sällsynta arter hittades. De två nedströmslo-

kalerna var både artrikare och individrikare än uppströmslokalen, uppströms Inflödet av Hållsdamms-

bäcken, vilket tyder på att kalkbrytningsverksamheten i området med största sannolikhet inte har haft 

någon negativ inverkan på bäckens djurliv.
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Den kalkrika berg-
grunden vid Våmb 
leder till en rik mark-
flora i skogsmiljö-
erna. Här ses bland 

annat myskmadra 
och skogsbingel.
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1 Inledning

Cementa AB har täkttillstånd för kalkbrytning i ett område 

norr och väster om Våmbs by vid Skövde, Västra Göta-

lands län. Cementa planerar att ansöka om utökning av 

det befintliga täkttillståndet västerut med en yta om ca 

60 ha. Det planerade täktområdet har inventerats i två 

delar med avseende på naturvärden och bottenfauna. 

Området för den planerade utökningen av täktverksamhet 

har inventerats i två delar. Under 2010 och 2011 utför-

des bottenfaunaprovtagning i Hållsdammsbäcken och 

området väster om denna bäck naturvärdesinventerades 

(Våmb västra). Under 2012 utfördes bottenfaunaprovtag-

ning i Våmbsbäcken och området öster om Hållsdamms-

bäcken naturvärdesinventerades (Våmb östra). 

Den här rapporten avser inventeringen av Våmb östra 

samt bottenfaunaprovtagningen av Våmbsbäcken. Utred-

ningen ingår som en del i en miljökonsekvensbeskrivning, 

som ska ligga till grund för tillståndsprövningen av en 

utökad täktverksamhet. 

Fältbesök gjordes i april (bottenfauna) och maj (naturin-

ventering) 2012. Resultaten av dessa samt annan kun-

skapssammanställning presenteras i denna rapport. 

Genom att göra en naturvärdesinventering i ett tidigt 

skede i planeringsprocesen finns det större möjligheter att 

utforma täkten utifrån de naturvärden som förekommer 

och därmed minimera projektets påverkan på naturmiljön. 

Syfte

Syftet med naturvärdesinventeringen är att 
lokalisera och redovisa värdefulla naturmil-
jöer inom det inventeringsområde som är 
aktuellt för utökningen av kalkbrottet. 

Naturinventeringen ska således vara en 
utgångspunkt för fortsatt planering och 
projektering av den planerade täkten.
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22 Metodik

I detta kapitel beskrivs hur inventeringen genomförts och vad som ligger till grund för de bedöm-

ningar som redovisas. 

2.1 Naturvärdesinventering

Naturvärdesbedömning
Enetjärn Natur AB har utarbetat en metodik för naturinventeringar och naturvärdesbedömningar. Me-

todiken bygger på bedömningsgrunder i olika nationella inventeringar så som t.ex. nyckelbiotopsinven-

teringen och våtmarksinventeringen. De vedertagna inventeringsmetoder som finns idag är ofta ganska 

smala och endast anpassade till en viss naturtyp.  Vi har anpassat dessa till att omfatta alla i landet 

förekommande naturtyper. Metoden innebär att alla i landet förekommande naturtyper bedöms på ett 

så likartat sätt som möjligt.  

Vi gör en samlad bedömning av varje objekts naturvärde. Objekten bedöms utifrån vedertagna och 

definierade naturvärdesskriterier för olika naturtyper. Värderingen är delvis en relativ jämförelse med 

liknande objektstyper/biotoper i regionen. 

De bedömningsgrunder som används för naturvärdesklassningen är mångformighet, historik, natur-

lighet, raritet (sällsynta arter och naturtyper), artinnehåll, påverkansgrad och utvecklingspotential. 

Objektets storlek kan vägas in i bedömningen av naturvärde. Storleken har dock olika betydelse i olika 

typer av naturmiljöer och för olika organismer. Resultatet av inventeringen sätts även in i ett större sam-

manhang och ett större rumsligt perspektiv.  

Tabell 1.  Naturvärde och känslighet har bedömts för varje objekt enligt tabellen nedan. Redovisningen av inventeringen tydliggörs på 
en naturvärdeskarta, se bild 10 på sidan 21.

Naturvärdesklass Bedömning Innebörd

1 Mycket höga naturvärden Opåverkade naturmiljöer med ett stort inslag av värdefulla struktu-
rer och/eller arter, alternativt delvis påverkade miljöer med ett stort 
inslag av värdefulla strukturer och/eller arter. 

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

3 Ordinära naturvärden Låga naturvärden och starkt påverkad mark. 
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2Syftet är att inom ett utpekat område redovisa alla objekt som hyser höga naturvärden. Dessa objekt 

bedöms till klass 1 och 2 enligt tabellen ovan. 

Eftersom de nationella inventeringsmetoderna för olika naturtyper skiljer sig ganska markant mellan 

de olika naturtyperna, och vi har valt att använda en metod där alla naturtyper bedöms enligt ett och 

samma klassningssystem, så kan våra klassningar skilja sig från de som t.ex. gjorts t.ex. i länsstyrelser-

nas våtmarksinventeringar. Detta beror till viss del på att vi har lagt olika vikt vid de olika värderings-

grunderna men även på att vår inventering i många fall är mer detaljerad än tidigare gjorda invente-

ringar där fältbesök inte alltid har utförts.  

Inventeringen vid Våmb
Den här naturvärdesinventeringen av utredningsområdet vid Våmb omfattar inventering i fält och sam-

manställning av annat relevant kunskapsunderlag. Området besöktes i fält under en dag i slutet av maj 

2012. Bedömningarna grundar sig på slutsatserna från fältbesöken samt annan kunskapssamman-

ställning, bl a resultaten från 2011 års inventering av området vid Våmb.

Inventeringen inleddes med en tolkning av flygbilder, satellitbilder och topografiska kartor. Flyg-

bildstolkningen har fokuserat på att lokalisera särskilt värdefulla, äldre skogsbestånd, bergbranter, 

betesmarker, bäckar och andra intressanta naturmiljöer. Flygbildstolkningen har också utgjort grund för 

den objektsindelning som redovisas i kapitel 4.2, i vilken hela inventeringsområdet har delats in i olika 

delområden.

Flygbildstolkningen följdes upp med en fältinventering för att bedöma naturvärdena i de avgränsade 

objekten samt att identifiera ytterligare områden med potentiellt höga naturvärden. Alla delar av in-

venteringsområdet, d.v.s. alla objekt och bestånd, har besökts i fält. Delområden med potential att hysa 

högre naturvärden har studerats mer noggrant. Inventeringen har dock varit översiktlig och inriktad på 

att identifiera storskaliga naturvärden. Mindre objekt med höga naturvärden kan därför ha förbisetts. In-

ventering och eftersök av arter hade låg prioritet på grund av att det är mycket resurskrävande. Speciell 

uppsikt hölls dock efter rödlistade arter, signalarter, arter som omfattas av artskyddsförordningen och 

andra intressanta arter. 

Vidare har befintligt kunskapsunderlag sammanställts. Kunskap om området har inhämtats från Läns-

styrelsen i Västra Götalands län, ArtDatabanken och Artportalen, samt från en inventering utförd av 

Naturskyddsföreningen i Skövde och Pro Natura 2007. Dessutom har underlag hämtats från Skogens 

Pärlor, Naturvårdsverkets karttjänster för Natura 2000-områden och riksintressen, länsstyrelsens våt-

marksinventering, Statens geologiska undersökningar, SMHI och Viltskadecenter.
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22.2 Bottenfauna

Provtagning och analys
Bottenfaunan i Vombsbäcken undersöktes genom provtagning av tre olika lokaler från tre olika del-

sträckor av bäcken, en uppströms kalkbrottet och en nedströms utloppet från Hållsdammsbäcken och 

nederst en lokal nedströms utflödet (avrinningen) från kalkbrottet, se karta  fig 3 sidan 10 för de tre 

lokalernas centrumpunkter.

Provtagningen genomfördes i slutet av april 2012. Resultaten av bottenfaunaprovtagningen redovisas i 

avsnitt 5.2. 

Metoden som användes vid provtagningen benämns ”M 42-inventering av bottenfauna i sjöars strand-

zon och vattendrag med riktat urval (mikrobiotoper)” och syftar till att undersöka: 

1. förekomst av indikatortaxa

2. förekomst av rödlistade arter 

3. göra en bedömning av biologisk mångfald/artrikedom utifrån referensdata

Metoden ger en god uppfattning om  alla förekommande taxa. Med bottenfauna avses i den här 

metodiken all makroskopisk fauna, framför allt kräftdjur, insektslarver,  snäckor, maskar och iglar som 

kvarhålls i ett såll med maskstorleken 1,5 mm. 

M 42 med riktat urval skiljer sig från den vanliga M 42-metoden (Naturvårdsverket 2008) genom att de 

30 delproverna vid varje undersökningslokal/sträcka fördelas på olika mikrobiotoper istället för att för-

delas schematiskt utmed hela provtagningslokalen. Genom att provtagningen görs inom ett större och 

mer varierat provtagningsområde ökar möjligheten att finna rödlistade arter och indikatorarter. Antalet 

taxa är beroende av antalet mikrobiotoper. Det är således viktigt att så många mikrobiotoper som möj-

ligt undersöks för att erhålla en mer representativ och mer komplett artbild. Den använda metodiken är 

en helt kvalitativ metod.

I Naturvårdsverkets handbok ges en tydlig rekommendation att bottenfaunaprover ska tas på hösten. 

Detta för att fånga så många arter/taxa som möjligt. Provtagning under senvår eller försommar däre-

mot innebär att vissa ettåriga arter missas för att de redan kläckt och därför enbart förekommer som 

ägg under en tid. Att denna provtagning utfördes under våren gör att enstaka bäcksländearter kan ha 

missats för att de redan kläckt. Det rör sig i så fall om enstaka arter. 

Biologiska index
Det finns olika biologiska index som kan bedömas med hjälp av provtagen bottenfauna. Flera behand-

lar näringsstatus/näringsbelastning och några behandlar vattnets surhetsstatus. Dessa index bedöms 

normalt enbart från bottenfauna provtagen på hösten. De prover som tagits i samband med denna 

vårundersökning kan ändå användas för en grov utvärdering enligt de index som nämnts ovan, men de 

resultaten utvärderas inte här utan sparas så att de kan användas för en senare utvärdering om det blir 

aktuellt.



10

2Syftet med denna undersökning var främst att bedöma  bäckens status i form av artrikedom och diver-

sitet dvs sammansättningen av olika arter och artgrupper. Här presenteras  ett index med koppling till 
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2artrikedom och diversitet samt ett index som belyser antalet sländlarver (EPT-indexet), se vidare på 

följande sida.

Shannons Diversitetsindex

Indexet beskriver ekosystemets totala mångfald eller diversitet av fångade bottenfaunadjur. Värdet är 

ett integrerat mått av artrikedom och arternas relativa abundans på provlokalen. Ett högt index erhålls 

om det är hög diversitet (många arter) men främst att ingen eller få av arterna dominerar stort i antal. 

Indexet är alltså beroende av art- och individantalet för varje art.

EPT-index

EPT står för de vetenskapliga namnen för dagsländor (Ephemeroptera), bäcksländor (Plecoptera) och 

nattsländor (Trichoptera) och summan av antalet arter/taxa för dessa tre ordningar. E+P+T utgör nor-

malt den största andelen av faunan i opåverkade vattendrag och bedömningen enligt EPT-indexet ger 

ett värde på vattendragens funktion och naturlighet. Många av bottenfaunans känsliga grupper finns 

också i dessa tre insektsordningar. 

Bedömningen av EPT-index är främst utvecklat för vattendrag i Syd- och Mellansverige. Generellt mins-

kar artantalen i vattendragen från söder till norr, vilket motiverar att klassgränserna vad gäller artantal 

bör ligga något lägre för vattendrag i norra Sverige, se vidare under resultatdelen i kap 5.2.

2.3 Ingen lokaliseringsbedömning
Det är viktigt att understryka att de bedömningar av naturvärden som görs inte innebär några ställ-

ningstaganden om inventeringsområdet är lämpligt för kalkbrytningsverksamhet eller ej. Denna lokali-

seringsbedömning görs av bolaget i samband med fortsatt projektering och senare vid en kommande 

tillståndsprövning av projektet.
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33 Omgivande landskap

I detta kapitel beskrivs det omgivande landskapet kring det område som kan bli aktuellt för 

täktverksamhet. Avsikten är att ge ett vidare perspektiv till de beskrivningar som görs av själva 

inventeringsområdet i nästa kapitel. Med det omgivande landskapet avses i första hand ett om-

råde med ca 10 km radie kring inventeringsområdet.

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

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

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

Götalands centrala slättbygder (se faktarutor). 

Marken är till stor del uppodlad och Västgötaslät-

ten är en av Sveriges äldsta kulturbygder, med anor 

från istidens avsmältning och framåt.

Det område vid Våmb som inventerats ligger på 

Billingens sluttning, ett av Västergötlands platå-

berg. Billingen utgörs av olika sedimentäta berg-

arter under ett täcke av diabas. Platån ligger på ca 

300 m över havet vilket är ungefär 200 m högre 

än omgivande slättlandskap. Uppe på berget är 

bebyggelsen sparsam. Nedanför dess branter och 

på den rika slätten runtomkring är bebyggelsen dä-

remot tät. Just öster om Billingens sluttning ligger 

Skövde tätort. För mer information om Billingen, se 

avsnittet ”Särskilt skyddsvärda områden”.

Vattendrag

Inventeringsområdet ligger i Tidans avrinningsom-

råde. Tidan har sitt ursprung vid Strängseredssjön 

mellan Bottnaryd och Ulricehamn. Ån följer sedan 

en krokig väg norrut och mynnar i Vänern vid Ma-

riestad. Vattendraget är ca 19 mil långt och har ett 

avrinningsområde på 2200 km².

Vattenkvaliten präglas av omgivande jordbruks-

mark, tätorternas reningsverk och enskilda avloppsanläggningar, vilket medför höga fosfor- och kväve-

halter. Ett flertal vattenkraftverk reglerar åns flöde.

Naturgeografisk region 22

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

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

Boreonemorala vegetationszonen

Sveriges vegetation brukar delas in i ett antal ve-
getationszoner baserat framför allt på de domi-
nerande trädslagen. De olika vegetationszonerna 
ingår i ett system som sträcker sig över hela norra 
halvklotet.

Våmb ingår i det som kallas den boreonemorala 
zonen. Den boreonemorala zonen domineras av 
blandskogar där 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 nordgräns. Zo-
nen täcker stora delar av södra Sverige, från Gävle i 
norr till Karlskrona i söder.
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3Fiskfaunan i systemet är artrik med bland annat öring, aspNT och färna. Reproducerande bestånd av 

öring finns i stort sett inom hela vattensystemet. Innan kräftpesten drabbade ån i början av 1970-talet 

var Tidan rik på flodkräftaCR. Man har senare planterat in signalkräfta i ån, som nu åter igen är rik på 

kräftor. Särskilt längs forsar och strömsträckor finns en artrik bottenfauna med ett antal hotade och 

sällsynta arter, bl a flodpärlmusslaEN. Strömstare och kungsfiskareVU häckar regelbundet längs ån.

Särskilt skyddsvärda områden

I det omgivande landskapet finns det gott om skyddsvärda områden (se kartor i figur 3 och 4). Hela 

Billingen är av riksintresse för naturvård. Därmed omfattas även det inventerade området av detta 

riksintresse. 

Billingen är ett platåberg med diabastäckta kambrosiluravlagringar. Nordbillingen, dvs området norr 

om vägen mellan Skara och Skövde, har stora naturvärden 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 gam-

mal ädellövskog. Nordbillingen har stora naturvärden genom en mosaik av naturtyper. Området är ett 

välbesökt utflyktsmål.

Sydbillingen, dvs området söder om vägen mellan Skara och Skövde, utgörs av diabasplatåer 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 orörda. Om-

kringliggande skog utgörs 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 värde-

fulla extremrikkärrsmiljöer. I branterna växer ädellövskog med lång kontinuitet och rik flora.

Inom 1 km
Inom ca 1 km radie från det inventerade området återfinns tre biotopskyddade nyckelbiotoper och två 

naturreservat (se figur 3). Vidare pekar Skövde kommun ut Norra brottet och Billingensluttningen som 

intressanta naturområden i sin naturguide.

 • Klasborgs och Våmbs ängar, naturreservat och Natura 2000-område ca 1 km söder 

om inventeringsområdet (figur 5). Varierande natur med Billingens barrskogsklädda 

diabasplatå, storblockiga rasbranter med lövskog, ädellövskog längs sluttningarna, 

små bäckar och beteshagar. Floran är rik. I beteshagarna kan man finna gullviva, slåt-

tergubbeNT, solvända och backtimjan. 

 • Sydbillingens platå, naturreservat och Natura 2000-område ca 1 km sydväst om 

inventeringsområdet. Ett av södra Sveriges största sammanhängande vildmarksom-

råden, orört sedan mitten av 1800-talet, med en yta på ca 2000 hektar. Mosaikland-
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3skap med myrar och torrare skogsmark. Älg, tjäder, pärluggla samt nötkråkaNT finns i 

gammelskogen. Orre och ljungpipare kan höras på mossarna. 

 • Hålldammsravinen norr om inventeringsområdet är en av Skogsstyrelsen utpekad 

nyckelbiotop som omfattas av biotopskydd. Ravinen är blockrik med branta lodytor 

och diabasberggrund. Luftfuktigheten är hög och jämn. Trädskiktet domineras av 

gran och här finns en del död ved i anslutning till bäcken. Bäckbräsma, springkorn, 

gammelgranslav och en lång rad olika mossarter har rapporterats härifrån.

 • Längs Hjälpadalen, nordväst om utredningsområdet, finns två intilliggande områden 

som av Skogsstyrelsen pekats ut som nyckelbiotoper och omfattas av biotopskydd. 

En blockrik ravin med där trädskiktet utgörs av gran och nedströms denna en bäck-

dal där trädskiktet domineras av gran med inslag av asp och hassel. Här finns rikligt 

med död ved i form av torrträd, högstubbar och lågor. Det mesta av den döda veden 

utgörs av relativt nydöd gran. Marken är kalkhaltig och översilas. I markvegetationen 

märks myskmåraNT, vispstarr och bergslok. Även gullpudra, springkorn, trolldruva och 

ormbär har rapporterats härifrån. Här finns ett ymnigt mosstäcke och rikligt med 

ormbunkar.

 • Längs Billingsluttningen invid Skövde stad finns berg- och rasbranter, ädellöv och 

blandskog med inslag av barr, sprickdalar, en fin lundflora och mycket fina utsikter. I 

rasbranterna finns gamla träd och en intressant moss- och lavflora.

 • Väster om Cementas kalkbrott finns en utsiktsplats med en geologisk utställning. I 

brottet finns stora mängder fossil. I bergsspringorna häckar skogsduvor. 

Inom 5 km
De naturreservat och Natura 2000-områden som har inrättats inom ca 5 km radie är följande (se även 

karta i figur 4): 

 • Getaryggen, naturreservat ca 2 km söder om inventeringsområdet. Ädellövskog med 

rik flora.

 • Ulveksbackarna, naturreservat ca 2,5 km nordost om inventeringsområdet. Tydliga 

spår efter inlandsisen. Strövområde nära Skövde tätort. 

 • Blängsmossen, naturreservat och Natura 2000-område ca 3 km norr om invente-

ringsområdet. Högmosse med spelande orre och häckande ljungpipare.

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

odlingslandskap.

 • Rånna-Ryd, naturreservat och Natura 2000-område ca 3,5 km norr om inventerings-

området. Stup och rasbranter vid Billingen. Brantskogar med rik svampflora.

 • Hene-Skultorp, naturreservat och Natura 2000-område ca 4 km söder om invente-

ringsområdet. Lövskog och ålderdomligt odlingslandskap.

 • Källdalsbäcken, Natura 2000-område ca 4 km sydost om inventeringsområdet. 

Meandrande bäck i alsumpskog.



16

3

Inventeringsområde Våmb Östra 
Riksintresse för naturvården
Naturreservat

Natura 2000
Våtmarksinv klass 1
Våtmarksinv klass 2

0 1 2 km

5

4

Översiktskarta med 
skyddad natur och 
andra områden med 
höga naturvärden i 
landskapet runt in-
venteringsområdet.



17

3 • Tovatorpsbäcken, Natura 2000-område ca 4 km sydost om inventeringsområdet. 

Bäckravin med källor och blandskog.

 • Skåningstorpskärret, naturreservat och Natura 2000-område ca 4,5 km nordost om 

inventeringsområdet. Extremrikkärr med rik orkidéflora.

 • Sätuna utmark, naturreservat ca 4,5 km nordväst om inventeringsområdet. Äldre 

blandskog på fuktig mark.

 • Kullabolet, naturreservat och Natura 2000-område ca 5 km söder om inventerings-

området. Naturbetesmark med rik torrängsflora.

Utöver ovanstående områden nämner Skövde kommun även Norra och Södra brottet, Hallabroravinen, 

Havstenasjön samt Karstorpssjön med Aspöravinen i sin naturguide. Inom ca 3 km radie från inven-

teringsområdet finns vidare tre våtmarker som i länsstyrelsens våtmarksinventering har bedömts till 

klass 1 (mycket höga naturvärden). Inom detta område finns även tre våtmarker som i länsstyrelsens 

våtmarksinventering bedömts till klass 2 (höga naturvärden).  

6 

5

Naturreservatet 
Våmbs ängar ligger 
ca 1 km från invente-
ringsområdet.
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44  Inventeringsområdet

I detta kapitel ges en mer detaljerad beskrivning av själva inventeringsområdet. Inledningsvis 

beskrivs naturmiljöns karaktär och därefter redovisas de objekt som identifierats i samband med 

fältinventeringen.

4.1 Översiktlig beskrivning
Det område som varit föremål för naturinventering - hädanefter kallat inventeringsområdet - täcker en 

areal av ca 18 ha. Inventeringsområdet ligger på södra sluttningen av Nordbillingen. Höjden över havet 

inom inventeringsområdet varierar från 210 till 270 m. Att berggrunden är kalkrik och i övrigt är rik på 

mineraler märks på floran som delvis är artrik, främst i ädellövskogen.  

Inventeringsområdet utgörs av ett kultur-

präglat område med öppna marker och 

brukad skog. Ca två  tredjedelar av in-

venteringsområdet utgörs av skogsmark. 

Resterande del utgörs av åkermark och 

tomtmark. I södra delen finns en obebodd 

gård. Området ligger strax väster om be-

fintligt täktområde. 

Hållsdammsbäcken avgränsar invente-

ringsområdet västerut. Hålldammsbäcken 

håller vatten under en stor del av året.

Nya Brandstorpsvägen avgränsar området 

söderut och österut. En skogsbilväg leder 

in i området söderifrån upp till gården (se 

figur 5). I norra delen av inventeringsområ-

det finns ett nätverk av stigar för vandring, 

terrängcykling och ridning. Stigsystemet 

utgår från Billingehus och området verkar 

6

En rad med unga 
askarVU  växer längs 
med skogsbilvä-
gen som leder in i 
inventeringsområdet 
söderifrån.

7

Häradsekonomiska 
kartan från sent 
1870-tal visar att 
område historiskt 
nyttjats för odling 
och bete.

7 
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4

8 

användas flitigt. Vandringsleden Billingeleden går tvärs igenom norra delen av det  inventerade områ-

det. Billingeleden är en fyra mil lång vandringsled som går mellan Simsjön och Nolberget. 

Skog
Häradsekonomiska kartan från 1870-ta-

let visar att området främst använts för 

jordbruk samt som betesmark (se figur 

7). Endast de östra delarna av invente-

ringsområdet var skogsmark på den tiden. 

På 1960-talet var nästan hela invente-

ringsområdet uppodlat, förutom de norra 

delarna där Billingens branta sluttning tar 

vid.  

Idag utgörs ungefär två tredjedelar av 

inventeringsområdet av skogsmark.  Det 

rör sig främst om ovan nämnda betes- 

och odlingsmarker som tillåtits växa igen 

alternativt planterats igen med gran. I den 

nordligaste delen av området upp mot 

Billingen har betet historiskt sett troligen 

varit sparsamt då terrängen är brant och 

otillgänglig.

Skogen domineras idag av medelålders 

bestånd av blandad ädellövskog och granskog. Granskogen finns främst i norra delen av inventerings-

området. Skogen är gallrad och här finns tydliga spår efter skogsbruksmaskiner. I nordöstra hörnet finns 

blandad gran- och lövskog med något äldre träd. Mindre och större lövskogspartier finns både i södra, 

mittersta och norra delen av inventeringsområdet. Trädskiktet är varierat med främst björk, asp, ek, oxel 

och rönn. Inslaget av hassel i busk- och trädskikt är bitvis stort, och i området intill Nya Brandstorpsvä-

gen dominerar hassel helt. Buketterna är dock inte särskilt gamla eller välutvecklade. Den rödlistade 

askenVU finns här och var, i solexponerade lägen ofta grov och vidkronig. Enstaka grova och vidkroniga 

ekar finns också. Inga av träden har dock uppnått en särskilt hög ålder och generellt sett är lövträden 

unga och död ved saknas.

Markvegetationen i skogen är bitvis frodig och återspeglar den rika berggrunden. Floran varierar från 

vårblommande samhällen med vitsippor och skogsbingel till skuggiga miljöer med liljekonvalj och 

friska örtskogar med trolldruva, myskmadra, sårläka, vispstarr, backstarr och ekorrbär. En tidigare inven-

tering (Johansson och Carlsson, 2007, se även nedan) indikerar att marksvampsfloran är artrik.
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4Odlingsmark
Ungefär en tredjedel av det inventerade 

området utgörs av odlingsmark. Det rör 

sig främst om åkermark med vallod-

lingar som delvis håller på att växa igen. I 

vissa partier har buskar och granar börjat 

komma in. Vissa av odlingsmarkerna har 

dock plöjt relativt nyligen.

Även om markerna tidigare betats eller 

slåtts saknar de en hävdgynnad och/

eller artrik flora. De är kraftigt kvävegöds-

lade och har en mycket näringskrävande 

högörtsflora där ett fåtal arter dominerar. 

Brännnässlor, hudäxing, blomsterlupin, 

hundkex, häckvicker och midsommar-

blomster konkurrerar helt ut en eventuell 

tidigare betesgynnad flora. 

Vatten
Inventeringsområdet begränsas österut av Hållsdammnsbäcken. Denna bäck har beskrivits utförligt i 

tidigare inventeringar. I övrigt finns inga vattendrag, sjöar eller våtmarker i området.

Tidigare kända naturvärden i inventeringsområdet
En mycket detaljerad naturvärdesinventering av Billingens sydostsluttning genomfördes av Natur-

skyddsföreningen i Skövde och Pro Natura år under åren 2005-2007 (Johansson och Carlsson 2007). 

Området sträcker sig från Hållsdammen och söder-österut ner mot Nya Brandstorpsvägen och Billing-

ehus. Norra delen av Våmb Östra-området, dvs föreliggande inventering, ingår i området som invente-

rades 2007. I detta område hittades flera rödlistade marksvampar och naturvärdena bedömdes till stor 

del vara höga. 

Det mest anmärkningsvärda fyndet utgjordes av den hotade slöjröksvampenVU som är en art med 

mycket högt signalvärde (Nitare, 2000) och som dessutom har ett eget åtgärdsprogam i Sverige. An-

talet funna individer samt exakt lokalisering är inte preciserat och Johanssons och Carlssons objekts-

indelning skiljer sig från Enetjärn Natur AB:s. Det kan dock tolkas som att de flesta fynden gjordes strax 

utanför Inventeringsområdet Våmb Östra. Fynd av svampen gjordes i Johanssons och Carlssons objekt 

8

Odlingsmarkerna 
består av kraftigt 
kvävegödslad mark.

9 
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421, vilket ligger i sin helhet inom inventeringsområdet (se karta i figur 9). Här hittades även jättekam-

skivlingNT, skönkremlaVU, grentickaNT, lundvaxskivlingNT,  samt flera andra ovanliga svampar knutna till 

lövlundar. DystersoppNT, granrotsspindlingVU, tvåfärgsnoppingVU och gulpickaVU  hittades i objekt 23. Flera 

av dessa är även bra signalarter som indikerar varma ädellövskogar på kalkrik mark. I objekt 19 samt 

22 hittades de rödlistade svamparna dystersoppNT och koralltaggsvampNT. Ytterligare ett antal arter av 

gott signalvärde, men ej rödlistade, fanns i objekt 20 och 23 (bland annat igelkottsröksvamp, rutkremla 

och nätskölding). För mer information om de rödlistade svamparna, se kapitel 5.
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44.2 Objektsbeskrivningar

Nedan beskrivs samtliga objekt inom inventeringsområdet vid Våmb, se kartan i figur 9. Objekt 

med höga naturvärden kan ha betydelse för den fortsatta planeringen av täktverksamheten. 
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son och Carlsson 
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10
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av inventeringsom-
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Objekt 1 utgörs av 
ung, gallrad gran-
skog.
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41 Barrskog

Klass 3

Beskrivning: Denna före detta utmark utgörs idag av planterad granskog med visst lövinslag (figur 10). 

Lövinslaget utgörs av björk, ek och hassel. Fläckvis är inslaget av hassel stort. Granarna är yngre till 

medelålders. Beståndet är gallrat och här finns spår efter skogsbruksmaskiner. Markvegetationen är 

bitvis frodig med arter som gökärt, harsyra, vitsippa, skogsnäva, vårfryle, vårbrodd, smultron, ärenpris, 

blåsuga, ekorrbär, nästrot, blåsippa, skogsbingel och kranshakmossa. I området finns ett nätverk av 

cykelstigar och vandringsleder som används flitigt.

Bedömning: Pågående skogsbruk har eliminerat de naturvärden som en gång fanns här. Beståndet 

utgörs idag av produktionsskog. Naturvärdena bedöms som ordinära.

2 Blandskog

Klass 3

Beskrivning: Frisk, sluttande blandskog med både olika arter av löv samt gran (figur 11). Skogen utgörs 

av gammalt utmarksbete där man senare plockhuggit. Gran utgör uppskattningsvis 50 % av antalet 

träd och andelen ökar ju högre upp i sluttningen man kommer. Lövträden utgörs av framför allt asp, 

hassel, ek och rönn. Varken löv- eller barrträden är särskilt gamla eller grova. Enstaka lågor av gran 

eller lövträd finns, men andelen död ved är ändå försvinnande liten. Då objektet varierar från mycket 

12
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4tätt i de rena lövpartierna till mer luckigt där gran och löv samexisterar varierar markfloran från ett rent 

vårblommande örtsamhälle med vitsippor och skogsbingel till örter som blommar senare på säsongen 

såsom trolldruva, myskmadra, sårläka, vispstarr, backstarr och ekorrbär. 

Bedömning: Vissa naturvärden knutna till rik markflora och enstaka lågor, men i övrigt hyser denna 

blandskog ordinära naturvärden.

3 Röjd kraftledningsgata

Klass 3

Beskrivning: Nyligen röjd kraftledningsgata. Gatan är mycket bred, troligen bredare än nödvändigt. Mar-

ken är näringsrik vilket indikeras av rik förekomst av hallon och älgört. Små lövträdsplantor av hassel, 

björk, rönn, ek, askVU och oxel förekommer frekvent i kraftledningsgatan. 

Bedömning: Ordinära naturvärden.

4 Hygge

Klass 3

Beskrivning: På denna före detta utmark har en generation gran odlats och avverkats. Slyuppslaget är 

tätt och domineras av hassel och olika lövträd som björk, ek, rönn, olvon och sälg. Under lövet kommer 

unga granplantor upp. Vegetationen är tät och risig, på marken ligger avverkningsrester. I fältskiktet 

märks vitsippa, harsyra, blåbär, skogsbingel och ekbräken.

13
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4Bedömning: Pågående skogsbruk har eliminerat de naturvärden som en gång fanns här. Naturvärdena 

bedöms som ordinära.

5 Blandskog

Klass 3

Beskrivning: Blandskog med löv och gran som tidigare varit betesmark (figur 12). Troligen har igenväx-

ningen pågått längre i detta objekt än det närliggande hässlet (objekt 6). Skogen är mycket tät och 

består av hassel, björk, rönn, körsbär, gran och enstaka tall. Då träden stått så tätt är de klena och 

rakstammiga, Inga grova träd eller död ved finns. Markvegetationen består av liljekonvalj, skogsbingel, 

vitsippa och blåbär. 

Bedömning: Ordinära naturvärden då skogen är mycket tät och inga grova träd finns.

12

Blandskog med 
ca 50 % gran och 
resten ädellöv och 
triviallöv växer på 
sluttningen upp mot 
Billingen (objekt 2).

13

Ett nätverk av sti-
gar och vägar går 
genom norra delen 
av inventeringsom-
rådet. Här syns en 
vältrampad stig i 

den täta blandsko-
gen i objekt nr 5.

14
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46 Hässle

Klass 2

Beskrivning: Före detta betesmark med hassel, s.k. hässle, som nu består av tät lövskog (figur 13). Delar 

av objektet betades av får för ca 15 år sedan (Johansson och Carlsson, 2007). Unga och för det mesta 

klena hasselbuketter dominerar trädskiktet tillsammans med rakstammiga, ibland relativt grova ekar 

och oxlar. Här är även gott om björk och asp. Träden är generellt unga och mycket lite död ved finns. 

Markskiktet domineras av liljekonvalj, som i vissa partier helt tar över. I övrigt är markfloran rik och 

lundartad. Vårblommande lågörter som vitsippa, lungört, blåsippa, ormbär och skogsbingel är vanliga. 

Stenbär och olvon indikerar en näringsrik miljö. Marksvampsfloran är också mycket artrik. I invente-

ringen som genomfördes 2007 (Johansson och Carlsson, 2007) hittades de rödlistade svamparterna 

slöjröksvampVU, jättekamskivlingNT, skönkremlaVU, grentickaNT och lundvaxskivlingNT i objektet samt flera 

andra ovanliga svampar knutna till lövlundar. DystersoppNT, granrotsspindlingVU, tvåfärgsnoppingVU och 

gulpickaVU hittades i området eller strax intill (exakt lokalisering kan ej utläsas).

Bedömning: Höga naturvärden knutna till igenväxt betesmark med lång kontinuitet av lövträdsbärande 

mark. Naturvärdena är också knutna de till de grova ädellövträd som finns. samt den rika marksvamps-

floran. Bedömningarna är delvis baserade på resultaten från Johansson och Carlsson (2007).

15
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47 Gräsmark invid väg

Klass 3

Beskrivning: Tydligt kvävepåverkad gräsmark nära Nya Brandstorpsvägen som troligen är en gammal 

vallodling. Gräsmarken domineras av högörter som hallon, blomsterlupin, ängskavle, ryssgubbe och 

hundkex. 

Bedömning: Ordinära naturvärden till följd av kvävepåverkan och vallodling med låg artrikedom.

8 Igenväxande åkermark

Klass 3

Beskrivning: Tydligt kvävepåverkad 

igenväxande åkermark där man odlat 

vall. Marken har plöjts för inte särskilt 

länge sedan. Det västra objektet är 

fortfarande helt öppet, medan det östra 

har börjat växa igen (figur 14) och det 

finns en hel del spridda buskar och träd 

såsom gran, hagtorn, oxel och rönn. 

Markvegetationen är mycket frodig och 

utgörs av höga örter. Häckvicker, hallon, 

hundkex, hundäxing, blomsterlupin, 

vårbrodd och midsommarblomster 

dominerar. De båda åkermarkerna skiljs 

av en lövridå (objekt 10). 

Bedömning: Ordinära naturvärden  med 

låg artrikedom till följd av kvävepåver-

kan och vallodling.

16
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Det gamla hässlet 
i objekt nr 6 hyser 
höga naturvärden 
knutna till lång löv-
träd skontinuitet och 
rik marksvampsflora.

15

Objekt 8 består av 
två vallodlingar. Här 
syns den östra, som 
håller på att växa 
igen med gran och 
buskvegetation.
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49 Lövskog

Klass 3

Beskrivning: Före detta betesmark som numera består av lövskog (figur 15). Stenrösen vittnar om att 

marken är stenröjd. Trädskiktet består av unga, klena hasselbuketter och grova, men rakstammiga och 

inte särskilt gamla, ekar och askarVU. Askarna och ekarna har en fattig epifytflora. Här finns även en del 

unga granar och björkar. Lövskogen har inga riktigt gamla träd och andelen död ved är närmast obe-

fintlig. Markfloran är relativt artrik och utgörs av vårblommande arter som skogsbingel, vilken är den 

dominerande arten, vitsippa, gullviva, midsommarblomster och nästrot. I objektets norra del minskar 

andelen hassel och marken är mycket mer öppen. Här kommer kväveälskade högörter som hallon, 

midsommarblomster och humleblomster in.

Bedömning: Vissa naturvärden knutna till grova ädellövträd och artrik lundvegetation, dock ej tillräckligt 

höga naturvärden för att objektet ska föras till klass 2.

10 Smal lövskogsbård

Klass 3

Beskrivning: Smal bård av ungt löv mellan två gamla vallodlingar (figur 16). En stenmur löper genom 

objektet (beskrivs närmare under avsnittet biotopskydd). Lövskogen är artrik med både askVU, rönn, 

alm, olvon, björk, sälg och ek. Alla träd är unga och de flesta klena. Beståndet är mycket tätt.

Bedömning: Ordinära naturvärden då skogen fortfarande är mycket ung och klen.

17 18
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411 Igenväxande åkermark

Klass 3

Beskrivning: Mycket näringsrik och troligen tidigare gödslad igenväxande åkermark (figur 17). Marken 

är en gammal vallodling som har varit plöjd och eventuellt tidigare fårbetad. Objektet är öppet men 

spridda träd och buskar förekommer, främst hagtorn och sälg samt några mindre fruktträd. Åkermarken 

genomkorsas av en körväg, och längs med denna i objektets norra del växer unga askarVU på rad. Vege-

tationen utgörs framförallt av högörter som indikerar rik kvävehalt såsom brännässla, hundäxing och 

hundkex. Andra frekvent förekommande arter är blomsterlupin, midsommarblomster och häckvicker. 

Närmare huset växer pepparrot och parksallat. Väster om ekonomibyggnaderna som tillhör bostadshu-

set ligger ett gammalt potatisland som helt tagits över av pestskråp.

Bedömning: Ordinära naturvärden och låg artrikedom till följd av kvävepåverkan och vallodling.

16

Igenväxt betesmark 
som numera består 
av hassel, ek och 
askVU (objekt 9).

17

Trädridå med artrik 
lövskog och stenmur 
mellan de två vall-
odlingarna (objekt 
10). 

18

Objekt 11 består av 
en större vallodling 
med kväveälskande 
högörter.

19
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412 Gårdsmiljö

Klass 2

Beskrivning: En gårdsmiljö med huvudbyggnad och ett flertal ekonomibyggnader i trä (figur 19).  Går-

den är nyligen övergiven. Här finns en trädgård med gräsmatta, blomrabatter och blommande buskar 

såsom doftschersmin, rosenrips och syren. Trädgården omges av en trädridå av olika buskar, lövträd 

och enstaka granar. Här finns även en del 

döda träd. Längs uppfartsvägen står en 

rad med sedan långt tillbaka hamlade al-

mar och askarVU (figur 18). Några av dem 

hamlas fortfarande. Här finns även äldre 

fruktträd och oxel med håligheter och 

döda partier. Enstaka vedsvampar finns 

mem epifytfloran är annars inte särskilt rik 

på de hamlade träden. 

Bedömning: Denna typ av kulturmarker 

bidrar till mångfald i landskapet och 

erbjuder livsmiljöer för många olika arter. 

Många insekter trivs i den ganska blomrika 

miljön. Byggnader och hålträd kan fungera 

som boplats för fladdermöss. Naturvär-

dena bedöms därför som höga. Värdena 

är knutna främst till de äldre kulturträden 

och blomrikedomen och de livsmiljöer 

som det skapar för andra organismer.
20

21
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413 Trädbeväxt före detta betesmark

Klass 3

Beskrivning: Objektet utgörs av ett trädbeväxt område med frodig vegetation (figur 20). Området har 

tidigare ingått i en betesmark. I trädskiktet märks klibbal, hägg, hassel, sälg och körsbär. Trädskiktet är 

ganska tätt. Markvegetationen är högväxt. Här växer bland annat älggräs, hallon, brännässlor, nejlikrot 

parksallat och smörboll. Kulturväxter som krusbär och plommon noterades också.

Bedömning: Ordinära naturvärden.

14 Fruktträdgård

Klass 3

Beskrivning: En övergiven fruktträdgård med kvarstående, ganska storväxta äppelträd och päronträd 

(figur 21). Här finns även mindre plommonträd, krusbärsbuskar. Andra kulturväxter som noterades 

var iris, vallört och parksallat. Marken är annars tydligt kvävepåverkad och vegetationen domineras av 

brännässla, kirskål och hundäxing.

Bedömning: Denna typ av kulturmarker bidrar till mångfald i landskapet och erbjuder framför allt insek-

ter en livsmiljö i dagens annars blomfattiga landskap. Naturvärdena bedöms dock som ordinära.

22 23

19

Gammal, solbelyst 
ask med håligheter 
är en värdefull miljö 
för många organis-
mer (objekt 12).

29

Gårdsmiljön i objekt 
12 har en omväx-
lande och artrik 
flora med såväl 
trädgårdsarter som 
vilda växter.

21

Tät och frodig 
vegetation i den 
gamla betesmarken 
i objekt 13.

22

Fruktträdgården i 
objekt 14 har päron-, 
äpple- och plom-
monträd.
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44.3 Biotopskydd

Fyra objekt inom inventeringsområdet bedöms omfattas av det generella biotopskyddet (se fak-

taruta). Nedan beskrivs dessa objekt mer utförligt. Objekten visas separat på karta i figur 23.

A Stenmur

Beskrivning: Mellan två gamla åkermarker löper 

en stenmur. Längs denna växer idag en bred 

ridå av blandade lövträd och sly och muren är 

sedan länge skuggad. På flera håll växer det 

träd i själva muren. På den äldre handlagda 

stenmuren syns större block som lagts dit med 

traktor i modernare tid. 

Bedömning: Stenmuren är beskuggad vilket gör 

att syftet med biotopskyddet, dvs solbelysta 

strukturer som gynnar bl a insekter, lavar och 

kräldjur, delvis motverkas.

B Stenmur

Beskrivning: I kanten mellan en gammal åker-

mark och ett skogsbestånd (tidigare utmarks-

bete) löper en kort men bred stenmur. Eftersatt 

hävd och skötsel har gjort att skogen brett ut 

sig och idag växer på båda sidor om muren 

som sedan länge är skuggad av träd. Muren har 

byggts som en dubbelmur och utrymmet emel-

lan fyllts med småsten. 

Bedömning: Stenmuren är beskuggad vilket gör 

att syftet med biotopskyddet, dvs solbelysta 

strukturer som gynnar bl a insekter, lavar och 

kräldjur, delvis motverkas.

Generella biotopskyddet

Syftet med biotopskyddet är att bevara mindre biotoper 
som är livsnödvändiga för hotade djur- och växtarter, 
eller som på annat sätt är värda att bevaras. Dessa 
biotoper ska vara avgränsade och inom ett biotop-
skyddsområde får inte åtgärder utföras, som kan skada 
biotopen.

Det generella biotopskyddet gäller ett antal väl defi-
nierade småbiotoper i jordbrukslandskapet som anses 
värda att bevara. Dessa är: odlingsrösen, stenmurar, 
åkerholmar, pilevallar, alléer, öppna diken, våtmarker 
och småvatten samt källor med omgivande våtmark i 
jordbruksmark.

Dessa biotoper utgör viktiga livsmiljöer för många väx-
ter, djur och svampar.

24
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4

25

A

B

D

C

Inventeringsområde Våmb Östra 

Biotopskydd punkt

Biotopskydd linje 0 100 200 m

23

Beskuggad stenmur 
i objekt B.

24

Objekt som omfat-
tas av generellt 
biotopskydd.
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4C Odlingsröse

Beskrivning: I kanten av en gammal åkermark ligger ett odlingsröse med sten. Idag har skogen brett ut 

sig och röset ligger i skugga under krontaket. Några träd växer i själva röser och stenarna är delvis över-

växta med mossa.

Bedömning: Röset är beskuggat vilket gör att syftet med biotopskyddet, dvs solbelysta strukturer som 

gynnar bl a insekter, lavar och kräldjur, delvis motverkas.

D Odlingsröse

Beskrivning: I kanten av en gammal åkermark ligger ett odlingsröse med sten. Idag har skogen brett ut 

sig och röset ligger i skugga under krontaket. Stenarna är delvis överväxta med mossa och ett par has-

selbuketter växer i röset.

Bedömning: Röset är beskuggat vilket gör att syftet med biotopskyddet, dvs solbelysta strukturer som 

gynnar bl a insekter, lavar och kräldjur, delvis motverkas.

26

25

Odlingröse i objekt 
D.
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55 Arter

I det här kapitlet beskrivs områdets djurliv och de speciella arter som påträffats eller antas 

finnas i området. Djurlivet beskrivs dels utifrån vad som faktiskt noterats inom inventerings-

området och dels utifrån vad som förekommer i omgivande landskap. Områdets vegetation har 

beskrivits i tidigare kapitel under respektive naturmiljö. Här tas endast särskilt naturvårdsintres-

santa arter upp och arter som omfattas av artskyddsförordningen. Slutligen beskrivs vilka arter 

som påträffats under bottenfaunaprovtagningen.

5.1 Naturvärdesinventering
Fåglar

Ingen specifik fågelinventering har skett i området. 

Bedömningarna grundar sig på de observationer 

som gjorts under fältbesöket i år och i intilliggande 

område under 2010,  samt vilka naturmiljöer som 

finns i området. 

Under fältbesöken observerades ett antal skogs-

fåglar, alla mycket allmänna i det svenska skogs-

landskapet. Tidigare observationer från trakterna 

kring Våmb indikerar att området hyser en ordinär 

fågelfauna med allmänna arter som trivs i brukade 

skogar och öppna marker. Den låga förekomsten 

av speciella naturmiljöer såsom gammal skog, 

hålträd, död ved och vatten gör att fågellivet inte är 

så artrikt som det hade kunnat vara. 

Däggdjur

Vad gäller djurlivet i området så torde allmännare 

arter såsom räv, grävling, fälthare, småvessla och 

ekorre förekomma i området. Älg och rådjur pas-

serar troligen genom området ibland. Närheten till 

tätort och friluftsområde kan dock medföra en del 

störning så att skyggare arter håller sig härifrån. 

Någon fladdermusinventering har inte gjorts i 

området och det är därmed svårt att uttala sig 

Rödlistan

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

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

Den svenska rödlistan tas fram av Artdatabanken 
enligt internationella kriterier och revideras regel-
bundet. Den senaste rödlistan publicerades 2010.

Artskyddsförordningen

Artskyddsförordningen är en lagstiftning som inne-
bär fridlysning av ett antal arter och alla vilda fåglar, 
samt skydd av deras livsmiljöer. Artskyddsförd-
ningen införlivar EU:s art- och habitatdirektiv samt 
fågeldirektiv i svensk lagstiftning.

Till förordningen hör två listor med arter, bilaga 1 
och 2. Förenklat kan man säga att alla de listade 
arterna är fridlysta, dvs man får inte samla in, skada 
eller döda de listade arterna. För arterna i bilaga 1 är 
dessutom arternas livsmiljöer skyddade och får inte 
förstöras.
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5om artförekomst och individantal av fladdermöss vid Våmb. Generellt sett så är Västergötland rikt på 

fladdermöss och 15 av landets 19 arter finns här. Området nordväst och väst om Billingen och nedåt 

Hornborgasjön, är ett av Sveriges artrikaste områden med avseende på fladdermöss och såvitt känt 

det artrikaste i norra Götaland (Naturcentrum AB, 2009). Här har 13 arter av fladdermöss observerats, 

inklusive den starkt hotade barbastellenEN.

En del fladdermöss torde kunna trivas i det aktuella inventeringsområdet. Många fladdermusarter 

födosöker just i kantzonen mellan skog och öppet odlingslandskap. De vanligaste arterna i regionen är 

stor fladdermus och nordisk fladdermus. Även flera andra arter skulle kunna tänkas födosöka i  inven-

teringsområdet. Däremot finns det inom det inventerade området få bra koloniplatser för fladdermöss. 

De flesta arter bildar kolonier i byggnader eller hålträd, och den enda miljö som skulle kunna tänkas 

vara intressant för yngelkolonier är gårdsmiljön i objekt nr 12.

Artskyddsförordningen

Av de arter som tas upp i Artskyddsförordningens bilaga 1 finns förutom fåglar och fladdermöss inga 

förekomster varken i inventeringsområdet eller i dess närhet (enligt egna observationer och uppgifter 

från Artportalen). Den art som ändå kan förmodas förekomma här är åkergroda. Av de arter som finns 

i regionen (utter, större vattensalamander, pudrad kärrtrollslända, citronfläckad trollslända och bred 

kärrtrollslända) är det endast åkergroda som antas kunna finnas i inventeringsområdet eller dess nära 

omgivningar. Detta då det i inventeringsområdet och dess nära omgivningar saknas lämpliga livsmiljöer 

för de listade arterna. Åkergroda lever i såväl öppna marker som barrskogsmiljöer och är i en stor del av 

landet den vanligaste grodarten, men då det i stort saknas vatten i inventeringsområdet torde en sådan 

population vara mycket liten.  Även lodjur förekommer i regionen men det saknas uppgifter om att de 

skulle röra sig i det aktuella området. 

Av de arter som listas i Artskyddsförordningens bilaga 2 skulle huggorm, kopparödla, skogsödla, snok, 

vanlig groda och vanlig padda kunna finnas i omgivningarna. 

Av de växter som listas i förordningens bilaga 2 påträffades vid inventeringen blåsippa, gullviva och 

nästrot. Troligen finns även jungfru marie nycklar och grönvit nattviol inom området, då den första är 

en mycket allmän art och den senare påträffades i området intill under inventeringen 2010. Eventuellt 

skulle ytterligare någon orkidé kunna finna i området. Förekomsten av dessa arter är dock inte större än 

i landeskapet i övrigt. Ytterligare förekomster av listade arter i området bedöms osannolika.

Inga av de svampar som påträffats tidigare i området (Johansson och Carlsson, 2007) finns upptagna i 

artskyddsförordningens bilaga 1 eller 2. Svamparna beskrivs i faktarutor på följande sidor.
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5Följande rödlistade svamparter har påträffats i området (Johansson och Carlsson, 2007):

DystersoppNT Porphyrellus porphyrosporus

Dystersoppen bildar mykorrhiza med bl.a. bok, i ängsbokskog, lundar med ek och hassel samt mer sällan barrskog. Arten är 
knuten till kalkrik, varm mark. Total population i landet bedöms ha minskat, huvudsakligen p.g.a. slutavverkningar av äldre 
bokskog. Dystersoppen är tidigare känd från Kinnekulle, Vara kommun, Tidaholms kommun, Falköpings kommun och Bil-
lingen.

GranrotsspindelskivlingVU Cortinarius fraudulosus

Granrotsspindelskivlingen bildar mykorrhiza med gran. Den växer i djup barrförna, gärna i gamla myrstackar, i medelålders - 
äldre ängsgranskog på kalkrik mark. Total population i landet bedöms ha minskat p.g.a. slutavverkning av äldre skog. Den är 
tidigare känd från Kinnekulle och från Billingen och den har ytterligare några spridda förekomster i f.d. Skaraborgs län.

GrentickaNT Polyporus umbellatus

Grentickan är en nedbrytare i stubbar och levande stammar av gamla ekar och bokar, mer sällan andra trädslag. Den finns 
i ek- och bokskog samt i hagmark och parkmiljöer. Arten bildar iögonenfallande men kortlivade fruktkroppar. Det är osäkert 
huruvida arten minskar, men den missgynnas av brist på död ved av lämplig kvalitet. Grentickan är tidigare känd från Kin-
nekulle, Gullspångs kommun, Tidaholms kommun, Skara kommun och från Billingen.

GulpickaVU Lindtneria leucobryophila

Gulpicka växer mycket sällsynt på hasselved eller ved från ädellövträd på rik mark. Det är en vednedbrytare som lever i mur-
ken ved av alm och hassel och i ädellövskog på näringsrik, fuktig och kalkhaltig mark. Status och hotbild är oklar, men den är 
troligen en ytterst sällsynt art, funnen i exklusiv ädellövmiljö. Gulpickan är mycket sällsynt i hela Sverige och är i Skaraborg 
tidigare endast känd från Kinnekulle (Munkängarna 1973) och från Billingen (Nolberget 1997).

JättekamskivlingNT Amanita ceciliae

Jättekamskivling bildar mykorrhiza med lövträd, helst ek och bok, på lerig kalkrik mark. Den påträffas huvudsakligen i 
hagmarker, lövängar och parker. Arten förefaller trivas i ljusa, halvöppna trädbestånd och har sannolikt gynnats av äldre 
tiders markanvändning inom jordbruket. Total population i landet bedöms ha minskat p.g.a. igenväxning och omvandling till 
skogsmark. Arten är tidigare känd från Kinnekulle, Skara kommun (Drottningkullens och Brunnsbo ängars naturreservat), 
Karlsborgs kommun (Bölets naturreservat), Vara kommun (Levene äng) och från Billingen. Jättekamskivlingen är en bra 
signalart på alla sina växtplatser.

LundvaxskivlingNT Hygrophorus nemoreus 

Lundvaxskivlingen bildar mykorrhiza med ek, och ev. även med hassel och bok. Den växer i gles ek- och hasselblandskog 
samt i hagmark och på lövängar, på näringsrik, men inte nödvändigtvis kalkrik mark. En fortlöpande minskning misstänks 
pågå, i ädellövskog p.g.a. igenväxning, beskuggning och försämrat lokalklimat, i granskog p.g.a. att arealen äldre skog av 
lämplig kvalitet bedöms minska. Lundvaxskivlingen är tidigare känd från Kinnekulle, Mösseberg och Billingen, tidigare fynd 
även från Tidaholms, Tibro, Karlsborgs och Lidköpings kommuner, men den är ingenstans vanlig.

SkönkremlaVU Russula laeta

Skönkremla bildar mykorrhiza med bok och ek i varma lägen i gles bokskog och ekskog samt i hage, löväng och park med 
gamla träd. Arten är knuten till näringsrik, kalkrik mark. Total population i landet bedöms ha minskat, huvudsakligen p.g.a. 
igenväxning av tidigare halvöppna betade hagar, lövängar och parker. Skönkremlan är i Västergötland tidigare känd från Kin-
nekulle och Garparörs naturreservat i Skövde kommun. 
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5
5.2 Bottenfauna

Lokalbeskrivningar

Nedan följer en korta beskrivningar av 

de tre provtagna lokalerna i Våmbs-

bäcken.

Våmbsbäcken U  - uppströms gruvom-

rådet - 2012-04-27

Beskrivning: Lövskogsomgärdad lokal 

som är 2,5-5 meter bred på provtag-

ningssträckan och som har ett djup 

som varierar mellan 0,05 och 0,5 meter. 

Bäcken har ett slingrande lopp med 

ganska stor variation i strömhastighet 

och bottensubstrat. Bottenmaterialet 

domineras av sten, mindre block och 

grus men en del sand och större block 

förekommer också. Lokalen är belägen 

på den södra sidan vägen och löper 

delvis parallellt med vägen på en del 

SlöjröksvampVU Lycoperdon mammaeforme

Slöjröksvamp är en nedbrytare som växer i lövförna, och påträffas i varma lägen i ädellövskog, helst ek- och hasselbland-
skog, på kalkrik mark. Den är även funnen i granskog med inslag av hassel. Total population i landet bedöms ha minskat, 
framför allt p.g.a. igenväxning av träd- och buskrika fodermarker med mosaikstruktur. Artens överlevnadsmöjligheter kom-
mer förhoppningsvis förbättras genom det riktade åtgärdsprogram som tagits fram. Slöjröksvampen är tidigare känd från 
Kinnekulle och från några platser på Billingen. Slöjröksvampen är en bra signalart på alla sina växtplatser.

TvåfärgsnoppingVU Entoloma tjallingiorum

Tvåfärgsnopping växer på marken och på murken ved av lövträd, särskilt ek, i ekskog och blandad ädellövskog. Den är 
även påträffad i gråalskog på kalkrik mark. Total population i landet bedöms ha minskat, huvudsakligen p.g.a. upphörande 
extensiv hävd av träd- och buskbärande mosaikartade betesmarker. Tvåfärgsnoppingen har några få fynd från Kinnekulle, 
Drottningkullens naturreservat, Hjo stadspark och Billingen sedan tidigare.

27

27

Uppströmslokalen 
ligger strax ned-
ströms Vombskle-
ven och uppströms 
biflödet Hålls-
dammsbäckens 

utlopp i Vombs-
bäcken.
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5av sträckan. Strandzonen närmast vattnet är örtrik och där växer klibbal i bukettform, björk, asp och 

örterna gullpudra, vitsippa, kirskål, kabbleka och svärdslilja vilket indikerar att närmiljön är relativt 

näringsrik. Närheten till väg 49 gör att ganska mycket skräp hamnat i bäcken i form av bildäck, plåtbi-

tar mm plast- och järnföremål. Strax ovanför lokalen ligger en liten damm nedom en gård. Bäcköring 

noterades i bäcken.

Bedömning: Lokalen bedöms som en bra bottenfaunalokal till följd av varierad strömhastighet och där-

med en varierad bottenstuktur. Omgivande strandzon och trädridå är dock smal och lokalen är påver-

kad av den intilliggande vägen och en damm ovanför varför naturvärdet bedöms som ganska ordinärt.

Våmbsbäcken N1 - 2012-04-27

Beskrivning: Lokalen ligger ca 350 m nedström Hålldammsbäckens utlopp i Våmbsbäcken, just nedom 

gården Rödjan. Den provtagna 50 meterssträckan ligger strax nedströms stigen för vandringsleden in i 

naturreservatet. Lokalen är ganska näringspåverkad med en liten betesmark strax uppströms. Vegeta-

tionen på marken domineras så här i slutet av april av vitsippa, vårärt och skogsbingel. Den provtagna 

sträckan är 3,5-7 meter bred och mycket grund, från 0,05 m - 0,3 m. Loppet är svagt slingrande och 

naturligt, övre delen med lövskog på insidan betesmarken, några gamla ekar, klibbal och björk som 

dominerar, nedre delen omgärdas av yngre lövskogsvegetation medan den mellersta delen av sträckan 

ligger inom den mer öppna betesmarken. Sten och mindre block dominerar bottensubstratet men alla 

fraktioner från finsediment och 

uppåt förekommer. Vattnet är 

klart och i bottenmaterialet finns 

inslag av kalksten, små till medel-

stora skärvor som fläckvis är gan-

ska rikligt förekommande. Inga 

vattenmossor är synliga i någon 

större omfattning och eventuell 

vattenvegetation har ännu inte 

kommit upp för säsongen. Just 

ovanför provtagningslokalen har 

en naturlig damm bildats av flera 

större lövträd, grenar och kvistar 

vilket skapat flera efter varandra 

liggande dammhöljor ovanför 

dämmet.
28
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naturreservat.
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5Bedömning: Lokalen har ett naturligt lopp 

på sträckan, omgärdat av ömsom öppen 

mark och ömsom av trädbärande delar.  

Lokalen bedöms som strukturellt bra med 

goda förutsättningar för en naturlig bot-

tenfaunasammansättning och är därmed 

klart godkänd för bottenfaunaprovtag-

ning.

Våmbsbäcken N2 - 2012-04-27

Beskrivning: Lokalen är belägen ca 30 

meter nedströms väg 49 strax ovanför 

Våmbs ängar. Lokalen ligger nedanför 

Cementas utlopp från fabriksområdet 

dvs arinningen från kalkbrottet. Nedre 

delen av bäcken är omdragen runt en 

kalkstensklack. Loppet är slingrande med 

en ganska jämn ström på hela sträckan. 

Bäcksträckan är relativt öppen och äldre/

större träd saknas i strandzonen. Däremot 

finns mindre träd, främst sälg, asp och 

lönn. Botten är ganska homogen i den 

övre delen med variation i strömhastighet 

mellan ytter- och innerkurvor. Sten i olika 

storlek och mindre block dominerar bot-

tensubstratet men där finns även lite sand 

och grus. Botten är ganska kal och vatten-

mossor saknas i stor utsträckning, men däremot finns en del påväxt i form av grönalger. Nedersta delen 

av sträckan är mer lugnflytande med en del vattenvegetation i strandkanten med arter som kabbleka, 

kaveldun och högväxt starr.

Bedömning: En något öppen (större träd saknas) och naken sträcka och därmed ej med helt optimala 

betingelser för bottenfauna. Det tidiga provtagningsdatumet innan lövsprickningen bidrar också till att 

förstärka intrycket av att det är öppet. Omdragningen av sträckan ger också ett påverkat intryck där 
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Den nedersta av de 
provtagna lokalerna, 
lokal N2.
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5känslan är att lokalen behöver några decennier innan den utvecklats till ett mer naturligt tillstånd. Den 

anses ändå som en klart godkänd lokal för bottenfaunaprovtagning.

Resultat

Resultaten visar att Våmbsbäcken har mycket hög diversitet och det gäller alla tre lokalerna, dvs sam-

mansättningen en av bottenfaunan är jämnt fördelad mellan alla de förkommande arterna på respek-

tive lokal vilket ger ett högt indexvärde för diversitet vilket tyder på naturliga fysiska och miljömässiga  

förutsättningar. Antalet arter är totalt sett högre i Våmbsbäcken jämfört med Hållsdammsbäcken som 

provtogs 2011, se tabell 2 där resultaten från de båda bäckarna presenteras.  Artantalen är enligt de 

Tabell 2. Bedömningsgrunder för bottenfauna i vattendag utifrån utvärderade bottenfaunaindex. Indexen anger antal/värde i förhål-
lande till normalvärden från ett stort antal provtagna bäckar i Syd- och Mellan Sverige enligt fem klasser: █ Mycket högt, █ högt, █ 
måttligt högt, █ lågt och █ mycket lågt. Nedre delen av tabellen visar en sammanställning av bottenfaunaprovtagningen i Vombs-
bäcken 2012 och som jämförelse resultaten från Hållsdammsbäcken 2011.  Resultaten för diversitesindex, antal taxa, antal individer 
och sländindexet EPT (dagsländor - Ephemeroptera, bäcksländor - Plecoptera och nattsländor - Trichoptera) presenteras. EPT-index 
redovisar det totala antalet taxa av de  tre sländgrupperna omnämnda ovan.

Bedömning av vattendrag

Klass █ 1 █ 2 █ 3 █ 4 █ 5

Benämning Mycket högt Högt Måttligt högt Lågt Mycket lågt

Shannons diversitetsindex > 3,71 2,97-3,71 2,22-2,97 1,48-2,22 < 1,48

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

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

Resultat Vombsbäcken 2012

Lokal U N1 N2

Shannons diversitetsindex █  4,1 █  4,18 █  3,75

Antal arter/taxa █  33 █  42 █  40

Antal individer 382 655 612

EPT-index █  17 █  19 █  20

Resultat Hålldammsbäcken 2011

Delsträcka Övre Mellan Nedre

Shannons diversitetsindex █  4,03 █  3,85 █  3,62

Antal arter/taxa █ 29 █ 29 █  28

EPT-index █  17 █  18 █  17
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5presenterade bedömningsgrunderna överst i tabell 2 högt i de två nedströmslokalerna och  måttligt 

högt för uppströmslokalen. 

Undersökningen av bottenfaunan i Våmbsbäcken visar att de två nedre lokalerna som ligger nedströms 

sammanflödet med Hållsdammsbäcken är såväl art- och individrikare än uppströmslokalen. De två 

nedtrömslokalerna är båda lite större flödesmässigt men i övrigt bedöms de inte som så mycket större 

att storleken skulle spela en avgörande roll för artrikedomen. Ett större utbyte med faunan i Håll-

dammsbäcken kan vara en förklaring till att det finns fler arter i nedströmslokalerna.

Antalet sländor enligt EPT-index visar på likartade resultat för de tre provtagna bäcklokalerna. Antalet 

arter/taxa anger måttligt höga värden på alla tre lokalerna men nära gränsen mot högt värde. Sam-

mantaget för de tre lokalerna nås ett högt antal,  23 arter/taxa. Antalet dagsländearter är lågt med bara 

tre arter totalt i de tre lokalerna. Antalet arter/taxa av bäcksländor och nattsländor är väl represente-

rade med 8 respektive 12 olika arter/taxa på de tre lokalerna sammantaget.

Våmbsbäcken har en helt naturlig sammansättning av strömlevande bottenfauna, vilket också kon-

taterades för Hållsdammsbäcken vid undersökningarna där 2011 . Inga rödlistade eller sällsynta arter 

hittades i Våmbsbäcken vid undersökningen 2012.  Sammansättningen av bottenfaunan är mycket 

ordinär med många av de vanligast förekommande arterna. Metoden beskrevs som bra för att få ett 

mått på förekomsten av indikatortaxa och i det sammanhanget finns några arter som visar på neutrala 

till höga pH-värden, dvs inga sura förhållanden, t ex arten Ephemera danica på uppströmslokalen och 

Gammurus pulex på lokal N2. Där finns också flera arter som indikerar ett rent och klart vatten samti-

digt som de många arter/taxa av flugor och mygg som finns indikerar att det finns gott om finsediment 

i bottenmaterialet och att det är relativt näringsrikt i omgivningarna.
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66 Samlad bedömning

I detta kapitel redovisas en samlad bedömning av områdets naturvärden. 

Området utgörs av ett kulturlandskap med öppna marker och brukad skog. Två tredjedelar av inven-

teringsområdet utgörs av skogsmark. Det rör sig om före detta betesmarker som tillåtits växa igen 

alternativt planterats igen med gran. Skogen utgörs idag av medelålders bestånd som domineras av 

ädellövskog, bladskog med barrträd, ädellövträd och triviallövtröd samt granplanteringar. Blandskogen 

i objekt 2 och 5 och den igenväxta betesmarken i objekt 9 är relativt varierade med avseende på trädar-

ter och kärlväxter men hyser inga höga naturvärden i övrigt då skogen fortfarande är ung. Granplante-

ringarna är artfattiga och har låga naturvärden. Resterande del utgörs av odlingsmark och tomtmark. 

Det rör sig främst om åkermark med äldre vallodlingar men även igenväxande trädgårdsland och samt 

en fruktodling. Ingen mark betas idagsläget. Dessa marker är generellt artfattiga och hyser inga sär-

skilda naturvärden. 

I området finns ett gammalt hässle som troligen haft lång kontinuitet som lövträdsbärande mark. 

Skogen är ung och  de skogliga naturvärdena begränsade. Kärlväxtfloran är dock rik och lundartad och 

det har tidigare påträffats flera mycket ovanliga svamparter här, bland annat slöjröksvampenVU som har 

ett eget åtgärdsprogram. Området är inte unikt på lokal och regional nivå då det finns många liknande 

objekt i anslutning till t ex Billingen och Kinnekulle. På en nationell nivå är dock varma, lundartade ädel-

lövskogar ovanliga och bevarandevärda habitat. Gårdsmiljön i södra delen av inventeringsområdet är 

artrik och hyser en av mycket få miljöer inom inventeringsområdet som skulle kunna hålla en yngeko-

loni av fladdermöss i antingen ett hålträd eller i en byggnad. Hålträd och övergivna trädgårdsmiljöer är 

ovanliga i det omgivande landskapet, medan det finns gott om byggnader och artrika trädgårdar. 

Det finns gott om naturvärden i det omgivande landskapet i form av naturreservat, Natura 2000-områ-

den, nyckelbiotoper och värdefulla våtmarker.

Bottenfauna

Våmbsbäcken är en medelstor bäck med ett ganska naturligt lopp. Bäcken avvattnar delar av Billingen 

på ömse sidor om väg 49. Bäcken bedöms som helhet ha en strömvattenfauna av helt naturlig artsam-

mansättning. Sällsynta och rödlistade arter saknas. De två nedre lokalerna nedom sammanflödet med 

Hållsdammsbäcken är såväl artrikare som individrikare jämfört med uppströmslokalen. Ingen negativ 

påverkan av kalkbrytningen i området kan ses på bäckens bottenfauna.

Biotopskydd

Inom det inventerade området finns ett antal småbiotoper som omfattas av det generella biotopskyd-

det. Det är två stenmurar och två odlingsösen. Dessa är idag beskuggade och gör att syftet med det 
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6generella biotopskyddet motverkas. Det finns dock troligen fortfarande utrymme för en del arter av t ex 

kräldjur och insekter. 

Fåglar

Området utgör troligen ingen viktigt livsmiljö för sällsynta eller skyddsvärda fåglar då området främst 

utgörs av triviala naturmiljöer där vatten, våtmarker, död ved, hålträd och stora boträd saknas. De fåglar 

som antas bo och vistas i området är vanliga i regionen.

Övrigt djurliv

De arter som troligen bor och rör sig i området även är vanliga i omgivande landskap. 

Artskyddsförordningen

För de listade arter som finns i inventeringsområdet (förutom fåglar och fladdermöss även blåsippa, 

gullviva och nästrot) och de som kan antas finnas (grönvit nattviol, jungfru marier nycklar, åkergroda, 

lodjurNT, huggorm, kopparödla, skogsödla, snok, vanlig groda och vanlig padda och eventuellt ytter-

ligare någon orkidé) görs bedömningen att området inte är av stor vikt för arternas fortlevnad i stort. 

Vad gäller groddjur kan enstaka individer finnas men då bra reproduktionsområden saknas bedöms 

området inte vara av vikt för arternas fortlevnad. Förekomsten av nämnda växtarter är inte större än i 

landskapet i övrigt. Vad gäller lodjur finns heller inga uppgifter om bofasta djur utan endast om enstaka 

djur som passerar i regionen.
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