
 

 

Förslag på examensarbete, Cementa i Skövde. 
 
 
Exempel 1: Projekt om efterbehandling med fokus på kulturhistoria, biologisk 
mångfald och friluftsliv vid Skattegården. 
 
Projektidé:  
Cementas verksamhet i Skövde ligger precis vid Våmbs by. Byn har en historia som sträcker sig långt 
bak i tiden med en kyrka från 1100-talet som ligger centralt i byn. På Cementas område ligger 
Skattegården, som är det äldsta bostadshuset i byn. Skattegården har en kulturhistoria som skulle kunna 
kopplas samman till de marker som ansluter till täktverksamheten för att gynna biologisk mångfald, 
friluftsliv och kulturhistoria.  
 
Projektuppgift och mål:  

 Ta fram konkreta förslag på åtgärder för att stärka markens värde ur de tre angivna 
perspektiven.  

 Förslagen ska ta hänsyn till både kommunens mål för Skövdes utveckling och till Cementas 
verksamhet på platsen. 

 
Exempel 2: Projekt om stambyggande fåglar i samarbete med skolklass. Riktar sig till 
en lärarstudent. 
 
Projektidé: I samarbete med en skolklass i årskurserna 1-3 genomföra ett projekt för att gynna 
stambyggande fåglar på efterbehandlad mark. Det är bostadsbrist även för vissa fågelarter, då det inte 
finns tillräckligt med gamla ihåliga träd.  
 
Projektuppgift och mål:  

 Ta fram en metod och material för att undervisa skolklassen om stambyggande fåglar och vad vi 
som människor kan göra i vår vardag.  

 Hjälp fåglarna att hitta nya hus med fågelholkar.  
 Målet är att pröva teori och praktik i verkligheten och lära av detta. 

 
Exempel 3: Projekt om backsvalor och/eller vildbin. Lämpar sig för en biologi- eller 
ekologistudent.  
 
Projektidé: Ta fram praktiska förslag på åtgärder för att gynna backsvalor och vildbin inom 
efterbehandlat område vid Cementas täkt i Skövde. Här finns bland annat en moränkulle som skulle 
kunna utgöra boplats.  
 
Projektuppgift och mål:  

 Beskriva vilka förutsättningar som krävs för att dessa djur ska trivas.  

 Kan täkten i Skövde lära av andra likande projekt som genomförts i andra täkter?  
 Skiljer sig förutsättningarna för djuren beroende på typen av mark och förutsättningar på den 

specifika platsen? 


