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Förord
På våren under mitt fjärde läsår bjöds studenter in till ett möte med
representanter från Sveriges Lantbruksuniversitet, Vägverket samt
Svensk Stenindustri angående uppslag till examensarbeten. En mängd
uppslag presenterades och bland dem var det några jag fastnade för
som verkade speciellt intressanta. Jag behöll dessa uppslag i minnet,
funderade vidare kring dem och fastnade tillslut för ett som jag tyckte
verkade speciellt intressant: Efterbehandling av bergtäkter. Att jag
fastnade för just detta ämne tror jag beror delvis på att jag i konceptet
efterbehandling av bergtäkter såg en potential att skapa intressanta
och värdefulla miljöer utifrån ett storskaligt ingrepp i naturen. Att skapa
något värdefullt utav det sår i naturen som en bergtäkt är. Dessutom
tror jag att när jag tänker tillbaka på mina erfarenheter av övergivna
bergtäkter (såväl efterbehandlade som tillfälligt oanvända) innan mitt
arbete med denna uppsats så har jag många fina minnen. Jag har flera
gångar badat i en bergtäkt som för tillfället inte användes. Det var
härligt, varmt klart vatten och massa klippor på olika nivåer som man
kunde hoppa ifrån. Jag och några vänner åkte upprepade gånger ut
och grillade vid stenbrottet på kvällarna, mitt ute i skogen. Jag hade
hört talas om andra bergtäkter som gjorts i ordning efter det att man
slutat bryta som just badplatser men hade aldrig upplevt något. Sedan
hade jag hört talas om Dalhalla, en före detta täkt i dalarna som har
gjorts om till en utomhusscen. Jag hade även hört talas om andra
platser och tillfällen då övergivna täkter har använts för uppträdande
och tycker att det verkar vara en utmärkt idé. Under min utbildning till
Landskapsarkitekt har jag också kommit i kontakt med täkter av olika
slag. Såväl täkter som fortfarande är i bruk som efterbehandlade täkter.
De efterbehandlade täkterna har alltid varit mycket intressanta platser.
Även de täkter som jag har besökt som fortfarande varit i bruk har varit
fascinerande, och jag minns att jag flera gånger i samband med besök
vid sådana täkter har funderat kring vad man skulle kunna göra av
dem när man inte längre använder dem för täktverksamhet och vilken
potential de har. I det här arbetet hoppades jag få möjlighet att lära mig
mer om just det.

Tack till min handledare, Ann Bergsjö, för hennes stöd under
arbetet. Tack till Kurt Johansson som bidragit med mycket värdefulla
kontakter, tips på litteratur och stöd i samband med studieresor. Tack
också till Mariette Karlsson på Emmaboda Granit AB, Göran Falk på
Naturstenskompaniet och Leif-Göran Johnsson på Jonab Annläggnings
AB samt övriga personer som tagit sig tid till att ta emot och guida mig i
deras täkter, svara på frågor och bidra med material.

Magnus Lövdahl
Alnarp
2010-09-02
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Sammandrag
Bergstäkter medför stora ingrepp i naturen men det finns kanske
också en möjlighet att skapa något nytt och konstruktivt av dessa
efter verksamhetens slut. Det finns flera möjliga sätt på vilka man kan
utnyttja en avslutad bergstäkt. Genom fallstudier och litteraturstudier
undersöks i detta arbete syfte och mål samt viktiga aspekter att
beakta vid efterbehandlingsprojekt i samband med bergstäkter. Det
finns många aspekter att ta hänsyn till då man skall efterbehandla
en bergstäkt. Säkerhet, biologiska värden, historia, markanvändning,
fysiska förutsättningar samt estetik och landskapsbild är några av
dessa aspekter som behandlas i arbetet. Ett flertal bergstäkter i södra
Sverige av varierande karaktär har studerats och analyserats med
avseende på dessa aspekter. Utifrån fallstudier och litteratur diskuteras
möjligheter och värden som kan finnas eller skapas i bergstäkter. Fokus
ligger på möjliga användningsområden för och utformning av avslutade
bergstäkter.

Abstract
Stone quarries are large-scale intrusions in the natural environment
but there may also be a possibility to create something new and
constructive from these intrusions. There are several possible uses of
former Stone quarries. Through case-studies and literature studies the
purpose and aim, and important aspects to consider in after-treatment
projects of stone quarries are explored. There are several important
aspects to consider. Safety, biological values, history, land use, physical
conditions, aesthetics and landscape image are some of these that are
discussed in this work. Several stone quarries in the south of Sweden
have been studied and analyzed with regard to these aspects. With the
case-studies and literature as a base possibilities and values existing or
possible to create in stone quarries are discussed. Focus is on possible
uses and design of closed stone quarries.
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Inledning
Bakgrund

Avgränsningar

Den här rapporten är slutprodukten av ett
examensarbete inom landskapsarkitektprogrammet vid
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp. Arbetet har
genomförts under våren och sommaren 2010 av Magnus
Lövdahl.

Av praktiska skäl har jag valt att göra en geografisk
begränsning för täkter att studera som fallstudier.
Endast täkter inom rimligt avstånd för dagsutflykt från
Alnarp har valts. Detta innebär i princip att jag har hållit
mig till Skåne och angränsande landskap. Fokus under
mitt arbete har hela tiden legat på alternativa, och
kanske något spektakulära, användningsområden och
efterbehandlingsmetoder för avslutade bergtäkter.

Mål och syfte
Huvudsyftet med arbetet är att söka svar på och
diskutera vilka faktorer och aspekter som är viktiga att
ha i åtanke när man arbetar med efterbehandling av
bergtäkter samt hur man kan eller bör förhålla sig till
dessa.
Jag avser även behandla vilka syftena och målen kan vara
i samband med efterbehandlingsprojekt av bergtäkter
samt hur man genom planering kan skapa bättre
förutsättningar för efterbehandlingen.

Metod och rapportens upplägg
Jag har valt att lägga upp mitt arbete huvudsakligen som
en serie fallstudier. Att använda fallstudier som metod
för detta projekt kändes spontant som ett bra val och
det tror jag även i efterhand att det var. Fallstudierna
har givit goda möjligheter att använda och sammanställa
många olika typer av källor. Tillgången på relevant
övergripande litteratur har vid litteratursökning visat
sig vara ganska begränsad. Den övergripande litteratur
som har studerats har dock varit mycket viktig inte minst
för att styra arbetet med fallstudierna i rätt riktning,
väcka frågor och ge struktur åt arbetet. Inom ramen
för fallstudierna har jag genom studier av olika typer av
dokumentation rörande de specifika täkterna, samtal
med involverade personer och observationer på plats
kunnat tillgodogöra mig en hel del insikter inte enbart
om de specifika täkterna som studerats utan även
rörande efterbehandling i ett större sammanhang.
Den här rapportens två första avsnitt, är huvudsakligen
litteraturstudier där jag utifrån studerad litteratur
diskuterar mål och syfte med efterbehandling av
bergtäkter samt försöker identifiera och redogöra för
viktiga aspekter som är av betydelse vid planering och
genomförande av efterbehandlingsprojekt. Rapportens
tredje avsnitt är en redogörelse av ett flertal fallstudier
som har genomförts under arbetets gång med
utgångspunkt i litteraturstudierna samt diskussioner
och reflektioner i samband med dessa. Det fjärde och
sista avsnittet är en avslutande diskussion där jag utifrån
fallstudierna och litteraturstudierna diskuterar mina
erfarenheter och försöker formulera slutsatser.

Termer, begrepp och definitioner
Avbaningsmassor
Det överliggande markskikt som måste schaktas bort
för att komma åt det brytningsvärda materialet. Dessa
massor kan vara av intresse vid efterbehandlingen som
fyllnadsmassor, matjord och dylikt. Det översta skiktet
innehåller ofta frön och växtdelar som kan användas för
etablering av vegetation.

Reststen
På grund av sprickor i berget eller andra typer av
bristande kvalité bildas vid blockstensbrytning stora
mängder sten som inte håller för kvalitetskraven. Denna
”reststen” blir ofta kvar i stora upplag kring täkterna.

Pall
Pall är som en hylla som skurits ut ur berget och som
begränsas av närliggande plana ytor. Vid brytning av
blocksten bryts berget i pallar. Höjden mellan två pallar
kallas pallhöjd.

Landskapsbild
Begreppet landskapsbild innefattar inte enbart
landskapets rent fysiska utseende utan är snarare
människans syn på landskapet vilket innefattar
historiska aspekter liksom de känslor vi förknippar
med ett landskap. Man skulle kanske kunna säga att
en landskapsbild är den bild de flesta människor får
för ögonen om de blundar och tänker på ett specifikt
landskap. I boken Det nya landskapet uttrycks det så här:
”Uttrycket landskapsbild sammanfattar värden och
egenskaper som är knutna till människors känslomässiga
förhållande till landskap, dvs. skönhetsvärden eller andra
reaktioner på olika formegenskaper. /…/ Landskapets
historia, påvisbar genom förekomsten av inslag som kan
tolkas som s.k. traditionsbärare, har visat sig vara viktig
för hur människor uppfattar sitt landskap.”1

1

Gustavsson Et.al., 1994, S. 34
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Varför efterbehandling av bergstäkter?
För att kunna göra kvalificerade och välgrundade
beslut i någon fråga är det alltid viktigt att ha en tydlig
uppfattning om vad som är målet och syftet. Det är
med andra ord viktigt att fundera över varför man
gör något. Jag har därför valt att börja med att kort
reflektera över varför man över huvud taget arbetar med
efterbehandling av bergtäkter. Det kan tyckas ganska
självklart men kan likväl vara värt en kort reflektion.
Ett enkelt svar kan vara att det är lagstadgat att för att
bedriva täktverksamhet måste man ansöka om tillstånd
och för att få tillstånd krävs av länsstyrelsen att man
på ett tillfredsställande vis redovisar hur täkten skall
efterbehandlas. Det är dock ett ganska otillfredsställande
svar. En bergtäkt är ett stort mänskligt ingrepp i naturen
och som lämnar tydliga spår och påverkar miljön
på och omkring den berörda platsen. Det är därför
inte mer än rätt att vi efter att vi utnyttjat naturens
resurser ser till att det ingrepp som är nödvändigt för
att göra så inte orsakar allt för stora negativa effekter.
Vilka negativa effekter är det då man vill undvika?
Det finns en mängd möjliga negativa effekter som kan
uppstå till följd av en bergtäkt, vilka skall beskrivas i en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) i samband med att
täkttillstånd söks. Jag tänker inte försöka lista dessa här.
Är det då detta som är huvudsyftet med efterbehandling
av täkter? Att minimera negativa effekter av
verksamheten?
I en rapport från Stad och land menar författarna att
Naturvårdens uppgifter i samband med industriella
ingrepp i landskapet är av två slag. För det första skall
man skydda områden som är särskilt värdefulla ur
bevarandesynpunkt mot ingrepp. För det andra skall
man se till att de industriella ingreppen anpassas på ett
sådant sätt att minsta möjliga skada uppkommer i miljön.
Den andra uppgiften är minst lika viktig som den första.
Om inte den fullföljdes skulle vi få ett starkt polariserat
landskap med å ena sidan exklusiva områden med
orörd natur och däremellan hänsynslöst exploaterade
industrilandskap.2

Mål och syfte för efterbehandlingen av en specifik
täkt kan variera mycket beroende på situationen. Kjell
Nilsson vid SLU i Alnarp säger i sin rapport från 1989 om
efterbehandling av täkter och tippar att följande mål kan
anses gälla för all efterbehandling: 3
1. att skapa tillräcklig biologisk produktivitet för att
försörja ett relativt komplext ekosystem
2. att skapa förutsättningar för en markanvändning av
socialt ekonomiskt värde
3. att åstadkomma ett acceptabelt utseende
Att en av utgångspunkterna vid efterbehandling av täkter
bör vara att gynna den biologiska mångfalden styrks
också av en rapport av Miljösamverkan Sverige. Att
säkerställa en tillfredställande säkerhet i den avslutade
täkten för att minimera risken för olyckor är ett annat
viktigt ändamål som behandlas i rapporten. Liksom att
se till så att täktverksamheten inte får för stor negativ
inverkan på landskapsbilden. 4
Ett viktigt syfte med efterbehandlingen är ofta att
försäkra tillgänglighet till området. Bergtäkter kan ta
stora ytor i anspråk och det är då ofta av intresse att
göra så stor del av dessa ytor som möjligt tillgängliga
igen efter avslutad verksamhet, såväl för människan som
för djur och naturlivet. Tillgängligheten (eller i vissa fall
kanske frånvaron av tillgänglighet) kan vara avgörande
för att möjliggöra någon typ av framtida markanvändning
samt för utvecklingen av biologisk aktivitet i området.
Detta summerar knappast alla anledningar till varför man
ska arbeta med efterbehandling av bergtäkter eller vad
som bör vara målet med efterbehandlingsarbeten. Det
tjänar dock som en introduktion till att fundera över den
i sammanhanget mycket grundläggande frågan om mål
och syfte med efterbehandlingsarbeten.

Efterbehandlingsprojekt bör i så fall kunna placeras
under den andra uppgiftspunkten, vilket skulle betyda
att det enligt naturvården är mycket riktigt ett av
huvudsyftena just att minimera negativa effekter.

2

Bergsjö Et.al., 1983, S. 19

3
4

Nilsson, 1986, S. 9
Miljösamverkan Sverige, 2006, S. 8-9
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Lagar och regler
Det finns en mängd lagar och regler kring
täktverksamhet som är av betydelse för
efterbehandlingsarbeten. Jag avser inte att gå in
djupare på de juridiska omständigheterna som
gäller för efterbehandlingsarbeten i samband med
bergtäkter men ska här kort redogöra för vad som
gäller för täkttillstånd och ta upp några grundläggande
bestämmelser från miljöbalken som kan vara av vikt.
För att bedriva bergtäkt krävs enligt miljöbalken kapitel
9 tillstånd som utfärdas av Länsstyrelsen eller i vissa
fall miljödomstolen. Bedrivandet av bergtäkt kan även
vara tillståndspliktigt enligt andra lagar. Ansökan om
täkttillstånd skall innehålla en mängd uppgifter däribland
en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) samt ritningar
och tekniska beskrivningar som gör det möjligt att
bedöma verksamhetens omfattning och miljöpåverkan.
Ofta redovisas dessa uppgifter i en så kallad täktplan.
Saknas täktplan i ansökan kan länsstyrelsen begära att
ansökan kompletteras med en. En täktplan är ett samlat
dokument som bland annat innehåller ritningar över
täktområdet före, under och efter avslutad verksamhet.
I vissa fall krävs ingen täktplan men ritningar och
beskrivningar som lämnas in i samband med ansökan
måste likväl vara tillräckliga för att länsstyrelsen skall
kunna göra en bedömning. För att få täkttillstånd krävs
alltså att exploatören redovisar vad som händer med
täktområdet efter avslutad täkt. Såväl uppgifter om när
och hur efterbehandlingen skall genomföras bör ingå
i beskrivningen. Länsstyrelsen skall utifrån täktplanen
eller ritningar och beskrivningar kunna bedöma
verksamhetens effekter på miljön under brytningens
gång såväl som efter avlutad efterbehandling.5

I miljöbalkens andra kapitel ställs ett antal allmänna
hänsynsregler upp som gäller för alla som vill bedriva
någon typ av verksamhet, exempelvis täktverksamhet.
I § 2 under detta kapitel ställs krav på att alla som
bedriver någon typ av verksamhet skall skaffa sig den
kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens
art och omfattning för att skydda människors hälsa och
miljön mot skada eller olägenhet. Detta innebära att
ifall nödvändig kunskap saknas är verksamhetsutövaren
skyldig att genom egna utredningar och undersökningar
tillskaffa sig kunskapen. I § 3 står att alla som bedriver
en verksamhet också är skyldig att ”utföra de
skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra
eller motverka att verksamheten medför skada eller
olägenhet för människors hälsa eller miljön”. Det står
också att ”Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart
det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan
medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller
miljön”. Dessutom säger samma paragraf att för detta
ändamål skall vid yrkesmässig verksamhet bästa möjliga
teknik användas. I § 6 i samma kapitel i miljöbalken ställs
krav på att platsen för verksamheten skall väljas för att
ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och
olägenhet för människors hälsa och miljön. Enligt § 7
slås det fast att ovanstående regler gäller så länge det
inte kan anses orimligt att följa dem. I bedömningen
om det är orimligt eller ej skall hänsyn tas till den nytta
som skyddsåtgärder och försiktighetsmått kan anses
ha i förhållande till kostnaderna för sådana åtgärder. I
§ 8 fastställs att ifall skada eller olägenhet uppstår som
följd av en verksamhet är det verksamhetsutövarens
skyldighet att se till att det avhjälps.6

5

6

Naturvårdsverket, 2003, S. 7-11, 24-25

Miljöbalken (1998:808)
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Aspekter att beakta vid efterbehandling av bergstäkter
Det finns många aspekter att beakta då man skall
planera en efterbehandling av en bergtäkt. Redan när
länsstyrelsen fattar beslut om tillstånd för täkten ska
villkor för efterbehandlingen fastställas. I det läget kan
det vara svårt att inse alla de värden som kan finnas
i täktområdet när brytningen lider mot sitt slut. Vilka
värden som ska prioriteras avgörs från fall till fall. I en
rapport av Miljösamverkan Sverige diskuteras följande
aspekter som viktiga att beakta vid efterbehandling av
täkter: 7
•

Risk och säkerhet

•

Biologiska värden

•

Geologiska värden

•

Grundvatten

•

Estetiska värden/landskapsbild

•

Förorening och nedskräpning

I en tidigare nämnd rapport från Stad och land pekas åtta
faktorer ut som speciellt avgörande för att lyckas med
efterbehandlingsprojekt. Dessa åtta faktorer är:8
•

Omhändertagande av avbaningsmassor

•

Exponering under verksamhetsperioden

•

Successiv efterbehandling

•

Framtida markanvändning

•

Terrängutformning

•

Jordförbättring

•

Hydrologi

•

Vegetationsetablering

Andra aspekter som jag under detta projekts gång har
erfarit kan ha stor inverkan på hur efterbehandlingen
av en bergtäkt kan och bör genomföras är vilken typ
av bergtäkt det rör sig om, täktens läge, graden av
tillgänglighet samt markägarförhållanden. Det finns
säkerligen även andra aspekter som kan vara värda att
beakta men som inte tas upp i denna rapport. I det
följande avsnittet avser jag redogöra för varför dessa
aspekter är av vikt och hur de kan komma att påverka
efterbehandlingsarbetet.

7
8

Miljösamverkan Sverige, 2006, S. 7-20
Bergsjö Et.al., 1983, S. 12

Risk och säkerhet
Enligt miljöbalkens grundföresatser ska
efterbehandlingen förebygga skador på såväl miljön som
människors hälsa. Det är därför länsstyrelsens uppgift att
se till så att lösningen blir lämplig med hänsyn till själva
platsen, den omgivande terrängen, om det rör sig mycket
folk i området m.m. I en bergtäkt där höga bergssidor
kommer att finnas kvar efter efterbehandlingen finns
ett antal varianter för att minimera riskerna. En variant
är att spränga ut en skyddshylla ca 2-3 meter nedanför
krönet som bör vara ca 5 meter bred för att minimera
risken för att människor och djur som ramlar omkommer.
Alternativt kan olika typer av varningar skapas ovanför
krönet. Dessa varningar kan t.ex. bestå av stora stenblock
som lämnats som en barriär eller att marken närmast
fallet skrapas ren så att bergshällen blottas. Dessa
alternativ kan kombineras. Denna typ avåtgärder kanske
inte alltid är nödvändigt om täkten är vattenfylld. Andra
alternativ är att flacka ut stupet till en sluttning. Detta
kan göras genom olika typer av sprängning och det kan
också vara möjligt att använda avbaningsmassor eller
restmassor om sådana finns för att fylla upp med.9
9

Miljösamverkan Sverige, 2006, S. 7, 14-17

Figur 1: Illustration över säkerhetsåtgärder i olika
kombinationer.

Figur 2: Stenblock upplagda längs krönet av ett
stup i Imbramåla.
9

Biologiska värden

Geologiska värden

Som nämnts tidigare anses ofta en av utgångspunkterna
vid efterbehandling vara att gynna den biologiska
mångfalden i området.

Bergtäkter är en utmärkt möjlighet för geologiska studier.
Ur en geologisk synpunkt, för exempelvis forskning och
utbildningssyften, kan det därför vara intressant att
bevara vissa geologiskt intressanta värden i åskådbart
skick. Det kan därför vara intressant att lämna delar utan
åtgärd, synliga och tillgängliga, vid efterbehandling av
täkten.17

Det moderna jord- och skogsbruket har medfört att
landskapet blivit fattigare på habitat för djur och växter
och utgrävda områden, som exempelvis täkter, kan bidra
med miljöer som hjälper arter som är på tillbakagång
att överleva10. Efterbehandlade täkter är inte enbart
av betydelse som livsmiljö för ett litet antal rödlistade
eller sällsynta arter utan kan även vara värdefulla för
ett stort antal andra arter11. Därför kan en täkt utan
sällsynta och rödlistade arter ändå vara värdefull för den
biologiska mångfalden. Det är oftast lättare att bedöma
förekomsten av viktiga strukturer än förekomsten av
specifika arter.12
Följande strukturer kan anses vara särskilt värdefulla från
ett biologiskt perspektiv13:
•

Blottad mineraljord av olika kornstorlek, fuktighet
och exponering.

•

Tidiga successionstadier, ytor med sparsam
pionjärvegetation.

•

Artrika växtsamhällen i något senare successionsfas.

•

Näringsfattig mark.

•

Rasbranter.

•

Varierande topografi.

•

Grunda vattensamlingar.

•

Fuktig mark nära grundvattenytan.

•

Extremt torr, lättdränerad mark.

Då det inte är ovanligt att bergtäkter vattenfylls (se
avsnittet om hydrologi och grundvatten i nästa spalt) är
de ofta lämpliga viltvatten. Viltvatten bör innehålla såväl
grunda som djupa partier och öar är mycket värdefulla
liksom skyddade vikar med lugnt vatten14. I täkter med
brytning nära grundvattenytan kan det vara lämpligt
att skapa våtmarker som är värdefulla för bland annat
groddjur15. Täkter kan också bidra med habitat för fåglar
i exempelvis rasbranter och skyddade klipphyllor. Ett
exempel är Limhamns kalkbrott i utkanten av Malmö
som delvis utsetts till natura 2000 område och där
bland annat berguv, kärrhök, pilgrimsfalk och backsvala
förekommer16. Där finns också den utrotningshotade
grönfläckiga paddan.
10
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Hydrologi och grundvatten
Det är inte ovanligt i bergtäkter att man bryter till en
nivå som ligger under grundvattenytan vilket innebär
att man hela tiden måste pumpa ut vatten som sipprar
in i täkten. Om man slutar pumpa vattenfylls täkten så
småningom. Detta innebär att många bergtäkter naturligt
blir sjöar efter avslutad verksamhet. Efterbehandlingen
kan därför i flera fall komma att kretsa kring att
göra i ordning runt själva täkten, hantera eventuella
reststensupplag och eventuellt utforma mötet mellan
vattnet och omgivningen. Vart vattennivån hamnar beror
på täktens läge samt geologiska förhållanden. I vissa fall
fylls mer eller mindre hela täkten med vatten och det
blir då kanske bara en eller ett par meter kant ovanför
vattenytan runt täkten. I andra fall kan det bli mycket
höga stup ner mot vattnet. Det finns dock alltid en väg
ner i täkten som använts vid brytningen och som kan
användas för att nå ner till vattenytan.
Närheten till grundvatten kan vara en tillgång vid
efterbehandlingen. Vattenfyllda täkter är ofta utmärkta
badplatser. Vattnet i täkterna är ofta mycket klart och
rent i de fall det står i direkt kontakt med grundvattnet.
Täktsjöarna kan förutom badplatser tjäna syften som
exempelvis fiskodling, fiskevatten, viltvatten, båt- och
vattensport med mer18. De lämpar sig också bra för
dykning då de inte sällan är mycket djupa.
Kontakten med grundvattnet medför dock också ökade
krav på försiktighet i efterbehandlingen. Speciellt vid
efterbehandling av täkter i närheten av skyddsområden
för vattentäkt eller där det kan finnas framtida behov av
dricksvattenuttag.19
Även då brytning inte sker under grundvattennivån är
det vanligt med en viss försumpning. Denna försumpning
kan medföra positiva effekter ur ett biologiskt perspektiv
genom att ge förutsättningar för ett spännande växt och
djurliv.20

17
18

19
20
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Förorening och nedskräpning
Förutom att allt materiel som hör till verksamheten
skall städas undan och eventuella föroreningar som
upptäcks kan behöva saneras bör man också beakta
risken för att täkten används för att tippa avfall efter att
efterbehandlingen genomförts. Speciellt om stup eller
branta sluttningar lämnats kvar efter efterbehandlingen
och det finns möjlighet att köra med bil fram till krönet.21

Typ av bergstäkt
Vilken typ av sten som bryts och vad den används till
har viss betydelse även för efterbehandlingen av täkten.
Om stenen bryts i block eller om den krossas är en
faktor som kan få stor påverkan på förutsättningarna för
efterbehandlingen. Även vilken typ av sten som bryts kan
i viss mån påverka förutsättningarna.

Figur 4: Raka och regelbundna former efter
blockstensbrytning i Fliviks granit täkt.

Blockstensbrott eller krosstensbrott
I täkter där stenen används för krossning bildas i regel
ingen eller endast små reststensupplag. Om stenen
däremot bryts i block blir det ofta stora mängder reststen
över som läggs upp på lager i stora högar.
Att stora mängder reststen bildas kommer sig av de höga
krav som ställs på blockstenens kvalité. Sprickor och
andra defekter gör att stenen inte duger för förädling
och det blir då reststen. Reststenen är egentligen fullt
användbar sten som skulle kunna användas för t.ex.
krossning eller vid vattenbyggnadskonstruktioner. Det är
därför möjligt att använda sig av all reststen och på så vis
inte få något upplag. Det finns dock hinder. Vid brytning
av blocksten är man ute efter så stora block som möjligt.
Även den reststen som bildas blir därför i stora block
vilket kan medföra problem vid krossningen. Blocken
är ofta för stora för att få plats i krossen och måste
då först spräckas eller sprängas sönder. Detta är dyrt
vilket medför att det ofta är billigare att öppna speciella
krosstensbrott där man redan från början spränger
stenen i lagom storlek.22
21
22

Miljösamverkan Sverige, 2006, S. 14
Stenindustrins forskningsinstitut, 2001, S. 26, 68-69

Figur 3: Äldre oordnade reststensupplag vid
Hägghult.

Figur 5: Ojämn brottyta efter krossverksamhet i
Skrylle.

Figur 6: Relativt grund och vidsträckt
kalkstenstäkt i Gillberga.

Figur 7: Mycket djup och smal diabastäkt i
Hägghult.
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Vid äldre blockstensbrott kan dessa reststensupplag vara
upplagda lite hur som helst utan något direkt system.
Dessa upplag kan utgöra en säkerhetsrisk då de inte är
upplagda på något ordnat sätt och kan därför vara svåra
att handskas med. Nyare upplag är ofta lagda i den så
kallade sandwich metoden. Detta innebär att reststenen
läggs i lager ca 5-6 meter höga. Mellan lagren läggs ett
bärlager av finare fraktion för att göra det möjligt att köra
på upplaget. Detta underlättar för eventuell framtida
uthämtning av material. Sandwich metoden ger upphov
till terrasserade upplag som ser än mer artificiella och
strikta ut än de upplag där stenen lagts oordnat.23
I och med att sprängtekniken skiljer sig åt då man bryter
blocksten och då man bryter för att krossa får själva
täkterna också lite olika form. Blockstensbrott får ofta
mer raka och regelbundna former eftersom de bryts i
stora fyrkantiga block. Brottytorna blir också väldigt raka
och släta med smala lodräta skåror från borrningen.
Krosstenbrotten däremot kan ha mjukare och mer
oregelbundna former. Brottytorna blir ofta mer ojämna
och skrovliga.

Typ av sten
Vilken typ av sten som bryts påverkar täktens utseende.
Såväl täktens form som färg och mängden av reststen i
ett blockstensbrott kan påverkas av vilken typ av stensort
som bryts. Vissa stensorter ger oftare upphov till grunda
men breda brott medan andra ger djupa men smala.
Kalksten, till exempel, ger ofta upphov till relativt grunda
men breda brott. Färgen på de frilagda stenytorna
beror givetvis på vilken färg det är på stenen som bryts.
Mängden reststen i ett blockstensbrott påverkas av
kvalitén på stenen. Vissa stensorter är också mindre
lämpliga att krossa och det är då svårare att göra sig av
med reststenen. Skiffer, till exempel, lämpar sig dåligt för
krossning.

Estetiska värden och landskapsbild
Det går att ha många olika synpunkter på hur det bör
se ut efter en lyckad efterbehandling. Förenklat kan det
sägas att det finns två motsatta principer att förhålla sig
till. Antingen har man som utgångspunkt att området
skall smälta in i det omgivande landskapet eller så tillåter
man att området får sticka ut och kontrastera mot
omgivningarna och bidrar med variation till landskapet.24
I det första fallet kan man försöka dölja själva ingreppet
genom att skapa ett nytt landskap som passar så bra in
i omgivningen att det är näst intill omöjligt att se att det
skett något ingrepp överhuvudtaget. Alternativt så kan
23
24
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man låta ingreppet vara skönjbart men likväl försöka
skapa former som är anpassade till och harmoniserar
med landskapet runt omkring. Terrängutformning, val
och utformning av vegetation m.m. får då avgöras av
det kringliggande landskapet. Det kan i detta fall vara
nödvändigt att skapa slänter istället för de branta stup
som ofta blir resultatet av en bergtäkt. I en kuperad
och bergig terräng kanske branta stup och blottade
bergshällar smälter in väl medan det i ett slättlandskap
kan krävas svaga släntlutningar och böljande former.
I det andra fallet har man goda möjligheter att använda
sig av de ofta dramatiska formerna som en bergtäkt
ger upphov till. Branta klippor med rena bergsytor kan
utgöra en stark kontrast framförallt i slättbyggd. De ofta
stora reststensupplag som ibland blir kvar i området
kan utgöra mycket starka och tydiga inslag i landskapet.
Mötet mellan de horisontella ytorna som vattenytan
i de ofta vattenfyllda täkterna eller täktbotten i icke
vattenfyllda täkter och de branta bergskärningarna och
branterna kan ge upphov till mycket dramatiska inslag
i landskapet. Utsiktsplatser kan kanske skapas och vara
av stort värde i ett landskap som kanske annars saknar
dessa.
Det går kanske inte att generellt förespråka det ena
eller det andra förhållningssättet utan det krävs att man
tar ställning i varje enskilt fall. Enligt författarna till en
tidigare nämnd rapport från Stad och land är det som
utmärker en skicklig gestaltare ”att han/hon förmår
hantera spelet mellan kontrastverkan och anpassning”25.
I en rapport från Naturvårdsverket26 beskrivs olika
aspekter och fenomen som är av betydelse för
landskapsutformning. Form, färg, skala och textur
anses vara klassiska kriterier för beskrivning av
estetiska samband och även rörelse och rytm beskrivs
ibland som egna kriterier27. Harmoni åstadkommes
genom en blandning av enhet och variation och för
att uppnå ett harmoniskt landskap är det viktigt att
dess beståndsdelar organiseras rumsligt så att de
bildar en sammanhängande och välordnad enhet28.
Enhet kan skapas genom upprepning eller dominans
av grundläggande element men för mycket av dessa
kan resultera i monotoni och därmed ett tråkigare och
mindre spännande landskap29. Variation åstadkommes
genom kontraster men alltför mycket variation kan
medföra kaos och en känsla av oro30. Färger kan variera
beroende på olika aspekter som exempelvis tidpunkten
på dygnet, årstiden, avståndet samt väderlek och kan
förstärka eller mildra kontraster, likhet i färg mildrar
medan olikhet ökar kontrasterna31. Texturen varierar
25
26
27
28
29
30
31

Bergsjö Et.al., 1983, S. 99
Statens Naturvårdsverk, 1989, S. 14
Nilsson, 1986, S. 38-48
Nilsson, 1986, S. 38
Nilsson, 1986, S. 38
Nilsson, 1986, S. 38
Nilsson, 1986, S. 38
Nilsson, 1986, S. 46

12

från mjuka, finkorniga ytor till grova och skrovliga.
Upplevelsen av textur varierar med avståndet, på
tillräckligt långt avstånd upplevs även storskaliga objekt
som en del av mönstret32.

Terrängutformning
Hur själva terrängen utformas är naturligtvis av stor
betydelse för en plats uttryck och hur den uppfattas.
Enligt en tidigare nämnd rapport från Naturvårdsverket33
kan gestaltningen av nya terrängformer anses
bero på i första hand fyra aspekter: landskapets
karaktär, mängd och kvalitet hos tillgängligt material,
den nya markanvändningen, samt driftsmässiga
begränsningar. I flera rapporter34 menar författarna att
landskapsutformning i grova drag kan beskrivas med
hjälp av en skala med organiska former i ena änden
och geometriska i den andra. Författarna menar att
huvudregeln, med reservation för en mängd undantag,
är att de organiska formerna är enklast att anpassa
till naturliga miljöer medan de geometriska formerna
är enklare att anpassa till människopräglade miljöer.
Slänters utformning är ofta av stor betydelse för
uttrycket35. Raka slänter med markerade släntkrön
och fot ger ett människopräglat intryck vilket ofta är
fallet exempelvis vid vägslänter36. Omvänt ger mer
oregelbundna slänter med mjuka övergångar ett
mer naturligt intryck. Författarna menar också att
”det mänskliga ögat är mer observant på vertikala
dimensioner än horisontala” och därför accepteras
lättare vidsträckta låga volymer än smala och höga
vilket är något man måste vara observant på vid
landskapsutformningen. Konturer som framträder
mot horisonten är således av stor betydelse i
landskapsgestaltningssammanhang37. Små detaljer
som t.ex. avrundade släntkrön gör stor inverkan på
helhetsintrycket38.
Enligt en av Naturvårdsverkets rapporter39 kan med
utgångspunkten i formaspekten följande terrängtyper
urskiljas: plan landform, konvex landform, höjdrygg,
konkav landform och dalgång. Öppna, plana landformer
förenar landskapet till skillnad från kulliga i och med
att de inte innehåller några slutna rum eller ger någon
känsla av avskildhet. Den ger heller inget skydd mot
störningar, buller sol och vind men kan på grund av sin
neutralitet karaktäriseras som lugn och fridfull. Konvexa
landformer är dynamiska, aggressiva och spännande
32
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och symboliserar ofta makt och styrka. De kan vara
dominanta i landskapet och fungera som landmärken.
De är av en utåtvänd karaktär då de ger goda möjligheter
till utblickar. En höjdrygg har en linjär utbredning till
skillnad från den konkava landformen och den har
därför en tydlig riktning. Den kan fånga blicken och leda
den vidare längs sin längdriktning och fungerar som
hinder för rörelser tvärs dess längdriktning. Konkava
landformer är inåtvända och självcenterade och riktar
uppmärksamheten mot centrum eller botten. De kan ge
en känsla av avskildhet, isolering, inspärrning och skydd
mot omvärlden. Dalgångar förenar höjdryggens riktning
med den konkava landformens inåtvända karaktär.40

Vegetation
Växtvalet har stor betydelse för landskapsgestaltningen41.
Vegetationen kan användas för att förstärka kontraster
eller tvärt om för att länka och harmonisera med
omgivningarna. Det kan vara en bra metod för att välja
arter att studera den befintliga vegetationen i området
och försöka identifiera vilken vegetationstyp platsen
skulle utvecklats mot innan exploateringen42. Därefter
kan man avgöra hur man vill förhålla sig till detta. Det
finns många olika metoder för att etablera vegetation.
Jord som lämnats öppen kommer så småningom
att koloniseras av växtlighet som vandrar in från
omgivningen43. Ibland kan det finnas befintlig vegetation
på platsen som man kan ta till vara på genom att låta den
stå kvar eller genom att flytta den till önskat ställe44. Sådd
och plantering kan genomföras på en mängd olika vis
och man kan använda sig av sparade avbaningsmassor
som ofta innehåller stora mängder fröer45. Det finns även
en mängd olika metoder för att förbereda och förbättra
växtbädden46. Vegetation kan användas för att förhindra
erosion i slänter och strandkanter47. Tillgången och
kvalitén på samt hanteringen av avbaningsmassor är av
stor betydelse för vegetationsetableringen48.
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Funktion och markanvändning vid
efterbehandling
Enligt en rapport från Naturvårdsverket49 är det viktigt
att i samband med all efterbehandling se till att marken
fyller en klar funktion. Naturliga förutsättningar som
geologi, klimat och hydrologi, läge och tillgänglighet
samt vilka anspråk som ställs på marken från olika håll är
enligt rapporten avgörande faktorer för val av framtida
markanvändning. Den nya markanvändningen måste
också inordnas i den övergripande fysiska planeringen.
Det är viktigt att framtida markanvändning fastställs
så tidigt som möjligt i planeringsprocessen för att
exploateringen skall kunna läggas upp så att den framtida
utformningen underlättas. Markanvändning som enligt
olika rapporter50 anses lämplig för efterbehandling av
täkter i allmänhet är:
•

Jordbruk

•

Skogsbruk

•

Industri och upplag

•

Rekreation

•

Park och Idrottsanläggningar

•

Biotopvård

•

Dammar för sport, fiske och biotopvård

Enligt rapporterna är jordbruk en möjlig markanvändning
främst efter utvinning av grunda vidsträckta
fyndigheter. Tillgången på odlingsbar jord är då en viktig
förutsättning. Skogsbruket har ungefär samma önskemål
som jordbruket men är framförallt lämpligt på magrare
jordar. Terrängformerna efter en täkt är ofta idealiska
för att dölja olika typer av anläggningar som t.ex.
industrier. Man får dock vara försiktig med miljöfarlig
industri så att inte grundvattnet förorenas. Täkter i
närheten av tätort är ofta lämpliga för att utvecklas till
idrotts- och/eller rekreationsområden. Terrängformerna
lämpar sig ofta för olika typer av scenframträdanden
eller arenaidrotter m.m. Skidbackar kan också vara
lämpligt. Utanför tätorterna kan mer extensiva
rekreationsområden vara ett alternativ. I Tyskland har
flera stora park- och trädgårdsutställningar anordnats i
täktområden. Det moderna jord- och skogsbruket har
gjort landskapet fattigare som boplats för vilda djur och
växter. Täktområden kan bli ett led i en aktiv naturvård
där arter som är på tillbakagång kan överleva. Vid
brytning under grundvattenytan bildas dammar som
49
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ger många intressanta användningsmöjligheter och kan
fylla en funktion som viltvatten. Bad, segling, kanotning,
vattenskidåkning, vindsurfing och fiske. Fiskodling, såväl
för sportfiske som konsumtionsodling är andra möjliga
användningsområden för dessa vattensamlingar.51

Successiv efterbehandling
Successiv efterbehandling innebär att efterbehandlingen
av färdigexploaterade delar av täktområdet påbörjas
innan verksamheten i sin helhet är avslutad. Detta kan
medföra förkortad exploateringstid, sänkta kostnader,
minimerad visuell påverkan och minska tiden som
marken är tagen ur produktion. Det kan också vara
ett sätt att förvissa sig om att ett acceptabelt resultat
uppnås även om verksamheten måste avbrytas och den
planerade exploateringen inte fullföljs. Alla markytor
som slutexploaterats bör snarast efterbehandlas och vid
större ingrepp bör en etappindelning göras om det är
tekniskt möjligt. Efterbehandlingen av den första etappen
bör då påbörjas samtidigt som nästa etapp exploateras
och bör vara färdig innan en eventuell tredje etapp
påbörjas.52
Successiv efterbehandling är framförallt tillämpbart
i samband med flacka, torra och relativt grunda
fyndigheter53. Det är således inte alltid möjligt i samband
med bergtäkter men bör i vissa fall kunna tillämpas
åtminstone i viss mån.

Täktens läge
Vart täkten är belägen är av avgörande betydelse för hur
efterbehandlingen kan och bör genomföras. Inte minst
styr det vilken framtida markanvändning som är lämplig.
En täkt belägen i ett stadsnära sammanhang kan ha helt
andra förutsättningar än en täkt belägen i glesbygd.
En stadsnära täkt har kanske ofta större möjlighet att
utnyttjas för rekreation, byggande av bostäder/industrier
och andra sociala arrangemang avsedda för mänskliga
aktiviteter. En täkt belägen i glesbygd kanske lämpar sig
bättre för naturvård, skogsbruk eller jordbruk. Läget är
också avgörande från en estetisk synvinkel och då man
talar om landskapsbild. Vilket sammanhang (landskap)
som täkten ingår i är avgörande för hur den kommer att
uppfattas.
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Tillgänglighet
Jag har erfarit att en viktig aspekt av betydelse för
efterbehandling av bergtäkter är täktens tillgänglighet,
det vill säga hur enkelt det är för människor och djur
att röra sig till och från täkten samt inom täktområdet.
Tillgängigheten är inte minst viktig för den framtida
markanvändningen. Täkter med bättre tillgänglighet
kan antas öppna för fler användningsområden. En täkt
med god tillgänglighet medger friare rörlighet vilket
kan göra den mer intressant för exempelvis rekreation
och friluftsliv. I de fall öppet vatten förekommer är
tillgängligheten till vattnet av stor betydelse för hur
vattnet kan användas och kommer att uppfattas. Vatten
med hög tillgänglighet kan vara lämpliga för bad, fiske
och andra vattenaktiviteter samt ge många djur bättre
tillgång till vattnet. Tillgängligheten kan också påverka
risken för nedskräpning och dumpning i täktområdet.
Hög tillgänglighet kan göra det enklare att dumpa och
skräpa ner i täkten men å andrasidan kan tillgängligheten
medföra att fler rör sig i området vilket kan motverka
dessa tendenser då risken för att bli upptäckt då ökar
och platsen kan få en bättre status vilket kan minska
benägenheten att skräpa ner. Tillgängligheten kan också
vara av betydelse ur en biologisk synvinkel. Många djur
är beroende av lugna, skyddade och ostörda platser och
det kan därför vara gynnsamt för dessa om åtminstone
delar av täkten är otillgängliga och skyddade. Tillgängligt
vatten kan också vara värdefullt för djurlivet liksom
skyddade vatten. Flacka slänter och gles vegetation
medför ofta större tillgänglighet medan stup, branter,
grova och ojämna ytor och tät vegetation är hindrande.

Historia
Många händelser lämnar spår i landskapet vilka kan
tydas och ge oss en inblick i en plats historia. Liksom
tidigare händelser har satt sina spår i landskapet av
vilka vi kan uppfatta historiens gång och påverkan på
landskapet lämnar vi idag spår efter oss för framtiden.
Det är således viktigt att beakta såväl vilka lämningar från
forna tider som kan komma att utplånas men också vilka
spår vi sätter i landskapet för framtiden.

Markägarförhållanden
Vem som äger marken på vilken verksamheten är
förlagd är av stor betydelse för efterbehandlingen.
Markägarens önskemål är viktiga och måste tillgodoses
vid en efterbehandling. I de fall marken är privatägd blir
markägaren sålunda en viktig person med inflytande
över hur efterbehandlingen kan komma att utformas. Då
bergtäkter ofta har en mycket lång exploateringstid så
kan marken byta ägare flera gånger under verksamhetens
gång och olika markägare kan ha olika uppfattningar om
hur efterbehandlingen bör genomföras. Det är därför
viktigt att ha bra kontakt med markägaren. Om marken
är kommunalt ägd kan det sålunda vara enklare att
planera efterbehandlingen och finnas större frihet i valet
av efterbehandling.
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Fallstudier
I detta avsnitt beskrivs 14 bergtäkter som har besökts
och studerats under arbetets gång. För varje täkt
beskrivs och analyseras den specifika situationen med
utgångspunkt i de aspekter som framställts i föregående
avsnitt.
Samtliga täkter som beskrivs här har besökts och
studerats på plats under arbetets gång. Utöver detta
har relevant dokumentation rörande täkterna samlats in
och studerats. Dokumentationen har samlats in genom
kommuner, länsstyrelser och verksamhetsutövare
samt eventuella andra organisationer och företag
med koppling till täkterna i fråga. Det handlar i första
hand om beskrivningar, planer och kartor angående
efterbehandling av täkterna, ofta ifrån täktplaner eller
täktansökningar. I samtliga fall har även orthofoton
och kartor över täkterna och dess omgivning studerats.
Tillgången på dokumentation och information har
varierat ganska mycket mellan de olika täkterna. Då det
gäller äldre täkter som exempelvis Lovéns täkten och
Billebjär har det varit mycket svårt att överhuvudtaget
hitta någon dokumentation. Då det gäller pågående
täkter som Hardeberga och den pågående delen av
Hägghult finns å andrasidan så mycket dokumenterad
information att det skulle ta en avsevärd tid att gå
igenom allt. I dessa fall har jag valt att koncentrera mig
på efterbehandlingsplanerna och sådant som direkt är
kopplat till efterbehandlingen. Detta medför att vissa
täkter här är mer detaljerat beskrivna än andra.
Vid studierna har speciell uppmärksamhet riktats
mot de aspekter som diskuterats i tidigare avsnitt.
Fokus har i första hand legat på aspekter rörande
markanvändning, utformning och estetik. Ledande
frågor har varit bland annat hur täkten samspelar
med sin omgivning, vilken betydelse täktens läge och
sammanhang har fått för efterbehandlingen, på vilket
sätt typen av täkt och de fysiska förutsättningarna har
påverkat efterbehandlingen samt hur administrativa
och planeringsaspekter har påverkat resultatet. Jag har
också försökt hitta information om ifall speciell hänsyn
tagits till biologiska och naturvårdsrelaterade värden
samt ifall några sådana värden noterats i samband med
efterbehandlingarna. Jag har dock inte lyckats hitta
några biologiska studier genomförda i samband med
någon av efterbehandlingarna utöver att det i några
av efterbehandlingsplanerna nämns åtgärder som är
avsedda för att eller kan komma att påverka sådana
värden. Alla illustrationer som är ritade av författaren
(se figurförteckning på sidan 57) har skapats genom
uppskattningar på plats kombinerat med mätningar
på kartor och orthofoton. Inga mätningar på plats har
genomförts.
Urvalet har gjorts med avsikt att hitta en stor bredd på
olika typer av täkter. En blandning av krosstenstäkter och
blockstenstäkter, olika typer av utvunnet material samt
en variation i efterbehandlingsmetod har eftersträvats
liksom en variation i täktens läge. Det har speciellt

eftersträvats att hitta täkter där efterbehandlingen
som genomförts varit något utöver det vanliga. Det
kan röra sig om sättet efterbehandlingen genomförts
på, att täkten getts en annorlunda funktion eller
markanvändning, speciellt intressant kontext eller något
annat som gör den unik. Det visade sig dock inte helt
enkelt att hitta sådana speciella bergtäkter inom det
avgränsade området och flera av de täkter som här
redovisas kan nog anses representera ganska vanliga
förhållanden. Samtliga beskrivna täkter är heller inte
efterbehandlade utan några är pågående täkter där den
planerade efterbehandlingen har studerats.
Täkterna som besöktes hittades genom samråd med
Kurt Johansson som är professor vid LTJ-fakulteten,
SLU Alnarp, område Landskapsutveckling och har lång
erfarenhet av stenindustrin. Han kunde peka ut många
intressanta täkter samt förmedla kontakt med företag
inom branschen. Kontakt med företag som driver
bergtäkter har varit viktig för att hitta lämpliga täkter och
har medfört många intressanta studiebesök. Kontakt har
även tagits med Länsstyrelsen i Skåne, Halland, Blekinge
och Kalmar län och de har bidragit med information om
täkter inom respektive län. Flera av de täkter som här
beskrivs har tidigare behandlats i andra rapporter. Detta
gäller bland annat täkterna utanför Lund som beskrivits
i ett examensarbete inom landskapsarkitektprogrammet
vid SLU i Alnarp från 199654. Täkten i Stjärnarp beskrivs
i en rapport från 1983 skriven av Ann Bergsjö och Kjell
Nilsson vid SLU i Alnarp55. Ängeholms täkten finns med i
en rapport från Miljösamverkan Sverige från 200656.
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Runeke, 1996, S. 8-40
Bergsjö Et.al., 1983, S. 10, 16, 70-75
Miljösamverkan Sverige, 2006, S. 50-51
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Figur 8: Karta över södra Sverige som visar var de studerade
täkterna är belägna.
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Svart diabas i Hägghult - Svarta
Bergens naturmuseum
Bakgrund och läge
Hägghult är beläget i Osby kommun i nordöstra Skåne.
Det är ett lätt kuperat och skogsdominerat landskap
med vidsträckta skogar. Området är glesbefolkat
och täkten är belägen ca 5 km från närmaste tätort,
Lönsboda. Hägghult ligger i en region där stenindustrin
har en långvarig historia sedan 1800 talets slut. Det
är den värdefulla svarta diabasen som bryts. Under
emigrationsperioden hade stenindustrin en mycket
viktig roll för att motverka utflyttningen från regionen.
I Hägghult har brytningen pågått sedan 1899 och pågår
än idag. På platsen finns tre täkter varav en är i bruk.
Ingen egentlig efterbehandling har genomförts vid någon
av täkterna. Täkterna ligger på rad i nord sydlig riktning
och har en mycket avlång form. Den pågående täkten
är den som är belägen längst norrut och man kan här se
att täkterna är mycket djupa och smala. 1994 invigdes
Svarta Bergens naturmuseum på platsen. Området har
gjorts tillgängligt för besökare genom finansiering från
länsstyrelse, kommun och ideella insatser från styrelsen
i Svarta Bergen. Emmaboda Granit AB som är exploatör
inom området bidrar med fortlöpande stöd.57

Figur 9: Lokaliseringskarta som visar var
Hägghults bergstäkt är belägen.

Vid brytningen produceras stora mängder reststen som
har lagts upp i enorma, delvis terrasserade, höga upplag
I anslutning till täkterna. En del av dessa upplag har i
anslutning till Naturmuseet gjorts tillgängliga via enkla
metalltrappor och de gamla uppkörsramperna.
Naturmuseet som är beläget vid den mittersta täkten
består förutom en byggnad innehållande utställningar
och servering av en slinga längs en bit av den gamla
täkten och upp på reststensupplagen. Längs slingan
finns en mängd olika ”attraktioner” i form av bevarade
lämningar från täktverksamheten blandat med stenkonst.
Vid några tillfällen har konserter anordnats uppe på
reststensupplagen. Museet har blivit en av traktens
större turistattraktioner.

Utformning, landskapsanpassning och
markanvändning
De två äldre täkterna är båda vattenfyllda och utgörs
idag av grundvattensjöar. Vattennivån ligger några meter
under kringliggande marknivå men det finns inga särskilt
höga stup över vattenytan. Tillgängligheten till vattnet
är låg då täkterna är omgärdade av tät vegetation samt
då mötet med vattnet utgörs av branter och låga stup.
En modern kran finns vid den södra täkten och sticker
ut mycket ur omgivningarna med sina starka färger.
Den är dock något dold av omgärdande vegetation. På
de ställen, framförallt kring museet, där det är möjligt
att ta sig ända fram till vattenbrynet med bil har stora
stenblock placerats som barriär. Reststensupplagen
57
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Figur 10: Orthofoto som visar Hägghults
bergstäkt.
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Svarta Bergens Naturmuseum
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utgör en betydligt mer påtaglig inverkan på platsen
än vad de vattenfyllda täkterna gör. Med sin stora
utbredning och ansenliga höjd har de stor påverkan
på upplevelsen av platsen. Upplagen utgör ett eget
kargt och stenigt landskap av steniga branter, terrasser,
sluttningar och oordnade stenhögar. På sina ställen har
vegetation etablerat sig i spridda enstaka exemplar men
också bildat små dungar. Det rör sig i första hand om
pionjärarter som björk och tall samt ett glest örtskikt
i den karga steniga marken. Upplagen döljs dock till
viss mån av de uppvuxna skogsmarkerna. Uppe från
toppen av de tillgängliga reststensupplagen har man
en hyfsad utsikt ut över trädtopparna. Tyvärr kommer
man bara precis över trädtopparna och läget är inte
optimalt för en utsiktsplats då det inte finns mycket
annat än tät skog att blicka ut över bortsett från en
bit intilliggande jordbruksmark och en liten våtmark.
Förutom reststensupplagens rent visuella påverkan på
platsen utgör de också effektiva barriärer och påverkar
därmed rörelsemöjligheterna inom området. Upplagen
är placerade i landskapet så att de bildar höjdryggar med
en utsträckning längs med täkterna. Detta i kombination
med täkternas långsmala utbredning medför att en
tydlig riktning av landskapet uppstår där rörelse tvärs
över täktområdet begränsas kraftigt. Det är dock troligen
ganska liten rörelse i området då platsen är belägen
så pass avlägset från tätbebyggt område. Den täta
vegetationen och reststensupplagen medför att det är
svårt att få en översiktlig uppfattning av området. Rörelse
i området är till stor del begränsad till vägarna och
området kring museet.
Den pågående täkten är även den planerad att
efterbehandlas till en sjö. Enligt efterbehandlingsplanen
beräknas vattennivån hamna omkring 125 meter över
havet och omkringliggande landskap ligger på mellan ca
126-130 meter över havet vilket innebär att inga större
stup kommer att finnas utan mötet mellan täkten och
omgivningen kommer att utgöras av branta sluttningar

Figur 13: Utsikt från reststenshögarna vid
Hägghult.

Figur 11: Hägghults mellersta täkt. Museet
skymtar till höger.

Figur 12: Hägghults mellersta täkt med rester från
verksamheten och museet till vänster.

Figur 14: Trappor har byggts som ökar
tillgängligheten till reststensupplagen i
bakgrunden.
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och på sina ställen kommer vattenytan att ansluta
väl till befintlig marknivå. Tre stycken mycket stora
reststensupplag har markerats på planen i anslutning till
täkten. 152, 152 och 140 meter över havet har angetts
som föreslagna höjder på dessa upplag vilket innebär
att de reser sig ca 15-25 meter över marknivån. Högsta
närbelägna naturliga höjd ligger på ca 138 meter över
havet vilket innebär att reststensupplagen antagligen
kommer att utgöra dominanta inslag i landskapet. Inga
terrasseringar av dessa upplag har visats på planen utan
upplagen verkar vara uppbyggda som en enda brant.

Biologiska och geologiska värden
Täktsjöarna kan antas fungera som viltvatten och
då de är relativt otillgängliga kan de nog bidra med
skyddade platser vilka kan vara av värde för djurlivet.
Då täkterna är mer eller mindre helt vattenfyllda är
eventuella geologiska studier i området antagligen svåra
men museet bidrar med information om traditionell
täktverksamhet och områdets historia.

Figur 15: Foto från reststensupplag vid museet
taget ned mot den mellersta täkten

Figur 16: Äldre reststensupplag i Hägghult

Figur 17: Uppe på reststensupplag bakom
museet

Figur 18: Den södra täkten i Hägghult

Figur 19: Uppe på reststensupplag bakom
museet
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Kalkstensbrott på Öland
Gillberga
Bakgrund och läge
Längs norra Ölands västra strand har stenbrytning
varit en viktig näring under lång tid. Längs hela kusten
kan man se tydliga spår efter brytningen. Vid Sandvik i
Bornholms kommun, ca 3 mil norr om Borgholm, ligger
Gillberga kalkstensbrott. Här har kalkstens brytning
pågått under mycket lång tid och i området finns flera
brott men endast ett är för tillfället i bruk. Detta är
sammanbundet med en serie äldre täkter som är belägna
längs kusten. Det är troligt att brytningen kommer att
fortsätta i området även en lång tid framöver. Området
runt Sandvik och Gillberga domineras av karg, flack och
öppen alvarsmark. Sandvik är ett mycket litet samhälle
och området är glest befolkat. Denna del av Öland reser
sig ganska brant ur havet och kalkstenen bryts från havet
in i klippsidorna. Under den långa tid som stenbrytning
pågått har reststen lagts ut i havet och bildat en utfylld
strand av reststen. I närheten till täkterna finns några
välbevarade konstruktioner och redskap som använts
av tidigare generationers stenindustri. I de Öländska
kalkstenstäkterna sker inte brytningen på så stora djup
under markytan och de brott som bildas blir därför inte
så djupa. Alldeles i närheten av stenbrotten finns också
några raukar. Täkten ligger alldeles vid havet med de
blottade bergskäringarna vettandes ut mot sundet. Detta
innebär att täkten är tydligt synbar från vattnet men
inte lika skönjbar från inåt land. Äldre reststensupplag
som har skett vid stranden bildar stora utfyllda uddar ut
i vattnet. Det finns en enkel grusväg som leder mellan
havet och täkten och som används för täktverksamheten
såväl som för den lilla genomfartstrafik som förekommer.
Vid mitt besök på platsen arbetades det med att anlägga
en ny väg på andra sidan täkten.

Figur 20: Lokaliseringskarta som visar var
Gillberga och Hornshudden är belägna.

Utformning, landskapsanpassning och
markanvändning
Endast en mycket liten del av området har
efterbehandlats. Det rör sig om en täkt norr om den
pågående täkten som fyllts igen med reststen och täckts
med avbaningsmassor. Det är nu en helt jämn och lätt
sluttande yta som ansluter så väl till den omgivande
steniga och karga alvarsmarken att det är svårt att tänka
sig att det tidigare brutits kalksten här. Söder om den
pågående täkten finns en mindre och äldre täkt som
har legat orörd under en längre tid och som det finns
tankar om att göra naturreservat av. I botten av täkten
har det bildats några små pölar som utgör habitat för
salamandrar och andra vattenlevande organismer. Vid
mitt besök rann en rännil från en högre liggande bassäng
ner i en lägre och skapade ett behagligt porlande ljud.

Figur 21: Rester från långvarig stenindustri längs
norra Ölands västra kust
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I den pågående täkten pågår brytning ner till en nivå
ca 3 meter under havet. Högsta omkringliggande höjd
ligger mellan 12 och 14 meter över havet vilket medför
ett stup på ca 15-17 meter. Reststenen krossas och
det verkar som om all reststen kommer att utnyttjas.
Landskapet kring täkten består av öppen alvarsmark med
spridda enbuskar. Alvarsmarkens råa, steniga och karga
karaktär gör att täktens ingrepp inte uppfattas så väldigt
främmande. Då mötet med havet naturligt är brant
och dramatiskt i detta område och äldre generationers
stenindustri har satt sina tydliga spår i landskapet
uppfattas inte heller det branta stup som på tre sidor
omgärdar täkten som allt för främmande.
Då det är troligt att brytning kommer att fortsätta
i området även en lång tid framöver så har
efterbehandlingsplanerna anpassats för att det ska
vara enkelt att vid ett senare tillfälle återuppta arbetet
i täkten. Tanken är att täkten skall lämnas öppen och
pumpas så att den inte vattenfylls. Täktbotten kommer
att utgöras av en enda stor plan yta. Ingen terrassering
eller släntning av stupen är planerad. En mjuk slänt skall
i väster leda ner i täkten från vägen längs vattnet. Ingen
vegetationsetablering finns planerad. Förhoppningen
är att all reststen skall krossas så att det inte blir några
reststensupplag. Det finns även tankar om att eventuellt
kunna utnyttja de äldre reststensmassorna som lagts
ut i Kalmar sund och som idag bildar uddar ut i vattnet
och på så vis återskapa en mer ursprunglig havslinje. De
släta och raka bergväggarna som blottats samt de mycket
skarpa fyrkantiga geometriska formerna ger täkten ett
mycket tydligt människopräglat utseende. Täkten har
en mycket tydlig rumsbildning i form av ett stort rum i
och med att den på tre sidor omgärdas av höga lodräta
väggar. Tillgängligheten i täkten får antas bli mycket god
då den planeras vara en helt öppen plan yta med en flack
slänt som leder ned från vägen. De stup som omgärdar
täkten på tre sidor fungerar dock som effektiva barriärer
och medför att täkten enbart är tillgänglig från väster.
Troligen rör det sig vanligen inte så mycket människor i
området med tanke på det avlägsna läget. Längs krönen
av stupen har stora stenblock placerats vilka fungerar
som varning men vilket också markerar täktens läge i
landskapet.
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Figur 22: Orthofoto som visar Gillberga täkten.

Figur 23: Illustrations sektion över topografin i
Gillberga täkten

Ett ”Geoturism” projekt pågår i Gillberga och
”Stenens Dag” anordnas med geologi vandringar
och konstutställningar. Även andra arrangemang har
anordnats i täkten.

Biologiska och geologiska värden
Det nämndes vid mitt besök på platsen att förekomst
av groddjur och ödlor hade noterats i en äldre täkt med
grunda vattensamlingar belägen i området vilken det
nu fanns tankar om att utse till naturreservat. Eftersom
skärningsytorna genom berget kommer vara väl synliga
kan täkten nog lämpa sig väl för geologiska studier vilket
kanske kan utnyttjas av exempelvis högskolan i Kalmar.

Figur 24: Rester av äldre täktverksamhet i
Gillberga.
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Figur 25: Pågående täkt i Gillberga.

Figur 26: Reststensutfyllnad i Kalmarsund vid
Gillberga.

Figur 27: Alvarslandskapet vid Gillberga med den
nya vägen som håller på att anläggas i anslutning
till täkten

Figur 28: Tidigare täkt i Gillberga som fyllts igen
med reststen.

Figur 29: Äldre båtstugor vid Gillberga

Figur 30: Äldre täkt vid Gillberga där biologiska
värden hittats
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Hornsudden södra
Bakgrund och läge
Några mil längre norrut på Ölands västkust ligger ett
annat kalkstensbrott som kallas Hornsudden. Söder om
den här pågående täkten finns en äldre täkt som har
efterbehandlats. Brytningen i denna äldre täkt har skett
på samma sätt som i Gillberga, d.v.s. att brytningen har
skett från havet och man har arbetat sig in i berget från
sidan. Täkten ligger således i direkt anslutning till havet.
Landskapet kring täkten skiljer sig dock ifrån Gillberga.
Här är täkten belägen i ett skogsbevuxet område med
buskvegetation ner mot havet och det finns några
enstaka stugor i närheten. En väg leder förbi täkten på
östra sidan.

Utformning, landskapsanpassning och
markanvändning
Efterbehandlingen har här inneburit att man har fyllt
igen täkten med reststen så att en lätt terrasserad
sluttning har skapats ner mot havet från vägen i öster.
Stupen har lämnats i norr och i söder. Ett äldre oordnat
reststensupplag har lämnats orört i sydvästra delen
av täkten på länsstyrelsens begäran. Fyllnaden har
täkts med grov kross som ger en skrovlig men relativt
jämn yta. Mycket lite vegetation har etablerat sig i
fyllnadsmassorna vilket ger ett stenigt och kargt intryck
med en karaktär som liknar alvarsmarkerna en aning. Då
denna täkt inte ligger i anslutning till något alvar utan
är omgärdad av skog kontrasterar det dock betydligt
mer mot sin omgivning än vad som är fallet i Gillberga.
Täkten består till stor del av relativt plana ytor och flacka
slänter vilket ger en god tillgänglighet i området och
terrängformerna ansluter väl till den befintliga vägen
i öster. Mötet med vattnet i väster utgörs dock av en
brant av stora stenblock vilket gör att vattnet till stora
delar är mycket otillgängligt med undantag för en plats
i nordväst där branten är lägre. Att stupen sparats i
norr och i söder medför att rörelse i nord-sydlig riktning
längs med kusten begränsas. Platsens karaktär skiljer sig
tydligt från omgivningen och definierar platsen som ett
enhetligt rum. Den relativt flacka terrängutformningen,
ytans vidträckthet i förhållande till de relativt låga
stupen medför en ganska svag känsla av rumslighet.
Platsens överskådliga utformning med huvudsakligen
horisontella linjer och ganska monotona karaktär gör
att den uppfattas som en ganska harmonisk plats. Norr
om täkten finns en liten buskbevuxen kulle som sluttar
brant ner mot havet. Kullen sluttar lätt ned mot täkten
och skapar ett spännande möte då slänten möter
täktens norra stup. Då man betraktar stupet från täkten
tydliggörs landformerna på ett spännande vis med havet
i bakgrunden.
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Figur 31: Orthofoto som visar Hornsudde. Den
pågeående täkten syns i övre mitten av bilden
och den äldre efterbehandlade täkten syns i
nedre mitten.

Figur 32: Illustrations sektioner över topografin i
den efterbehandlade täkten vid Hornsudden.
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Biologiska och geologiska värden
Det bevarade, oordnade och glest bevuxna
reststensupplaget kan antas vara värdefullt för en del
insekter och andra djur. De bevarade stupen är väl
tillgängliga och åskådbara och kan eventuellt vara av visst
intresse för geologiska studier.

Figur 33: Den efterbehandlade täkten vid
Hornsudden. Foto mot söder.

Figur 34: Bevarade äldre reststensupplag vid den
efterbehandlade täkten vid Hornsudden

Figur 35: Den efterbehandlade täkten vid
Hornsudden. Foto mot norr.

Figur 36: Stenigt och brant möte med havet vid
den efterbehandlade täkten vid Hornsudden

Figur 37: Den efterbehandlade täkten vid
Hornsudden. Foto mot norr.
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Bergstäkter utanför Halmstad
Tiarp
Bakgrund och läge
Ca 8 km nordväst om Halmstad ligger Tiarps bergtäkt.
Här har Emmaboda Granit brutit blocksten men
verksamheten är nu avslutad. Det är nu planerat att
en ny entreprenör, Halmstad Kross och Berg, skall
ta över och bedriva krossverksamhet samt göra
efterbehandlingen. Tanken är att krossverksamheten
skall genomföras så att stup släntas ut och den lilla
täktsjö som bildats i botten av täkten görs större. De
stora och höga reststensupplag som finns upplagda
kring täkten avses bevaras som bullerskydd under tiden
som krossverksamheten pågår men på sikt avses även
dessa krossas. Täkten är belägen på en sluttning av en
skogsbeklädd ås i ett varierat kustlandskap dominerat av
jordbruk med inslag av skogsområden. Från de högsta
punkterna i täktområdet kan man över och mellan
träden få fina utblickar över landskapet. Själva täkten är
utsprängd ur bergssidan och de högsta höjdskillnaderna
finns i söder och väster. Då täkten är belägen i ett
område som visat sig vara populärt att bosätta sig i finns
en tanke med stöd från markägaren om att marken
efter efterbehandlingen kan komma att utnyttjas som
tomtmark.

Figur 38: Lokaliseringskarta som visar var Tiarpsoch Stjärnarps bergstäkter är belägna.

Utformning, landskapsanpassning och
markanvändning
Högsta markhöjd på orörd mark söder om täkten ligger
omkring 98 meter över havet och väster om täkten
omkring 95 meter över havet. Den lägsta plana ytan över
vatten i täkten ligger omkring 73-75 meter över havet.
Höjdskillnaden tas upp av branta stup som är uppdelade
i 2-3 små mellanplan vilka bildar osammanhängande
hyllor. Höjden på pallarna är ca 7-8 meter och högsta
fallhöjden kan uppskattas till någonstans omkring 16
meter. Täkten är sålunda uppbyggd som ett landskap
av ett antal platåer av varierande storlek som bildar
en oregelbundet terrasserad sänka med en relativt
låg höjdskillnad mot omgivningen i nordost och en
betydligt högre i sydväst. Nedanför stupen har en liten
grundvattensjö bildats i den djupaste delen av täkten.
Vattennivån låg den 10 nov 2009 ca 71 meter över
havet vilket är ca 0.5-2 meter under kringliggande plan58.
Längs de översta stupens krön finns stora stenblock
utplacerade som varning. En knalle som lämnats orörd
troligen på grund av bristande kvalité på berget sticker
upp mitt i täkten och är beklädd med lite blandad
vegetation. Stora reststensupplag finns öster om täkten,
vissa delvis överväxta av ung björk och tall.
Planerna för efterbehandlingen är att alla stup släntas
ut och täktsjön förstoras så att man får en större sjö
belägen i en sänka med mjuka slänter. Avsikten är att
58
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Figur 39: Orthofoto som visar Tiarps bergstäkt.

Figur 40: Efterbehandlings karta för Tiarp. Se
bilaga 2 för större bild.

Bilaga 1: Inmätning av befintligt berg i Tiarp
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all reststen skall krossas liksom den orörda knallen mitt
i täkten. Om marken kring täkten sedan styckas av och
säljs som tomtmark kan sjön bli ett attraktivt inslag i
miljön och användas som badsjö med mer. Närheten
till Halmstad, ett fint läge på en sluttning i en naturskön
och attraktiv bygd samt med täktsjön runt hörnet bör
medföra ett attraktivt läge för tomter.
Denna planerade terrängutformning innebär antagligen
ett mjukt möte mellan täktområdet och omgivningarna.
Att alla stup släntas bör medföra en hög grad av
tillgänglighet och god möjlighet att röra fritt sig i
området. Om man öppnar upp lite i skogen nedanför
täkten kan fina utblickar över landskapet skapas. Den
konkava formen med täktsjön i mitten innebär troligen
att sjön kommer få en mycket central betydelse för
upplevelsen av platsen. Mötet med vattnet är tänkt att
bli mjukt vilket gör att vattnet antagligen kommer vara
i hög grad tillgängligt. Sänkan kommer troligen att bilda
ett tydligt rum i landskapet. Hur eventuell vegetation
i området utformas kommer att få betydelse för hur
platsen upplevs och kan utformas för att smälta in i
omgivningarna och ytterliga förstärka det mjuka mötet
som terrängutformningen kan antas ge eller kontrastera
och särskilja platsen mer. Vegetationen kan också spela
en viktig roll om man vill skapa olika rum på platsen.

Figur 41: Tiarps bergstäkt. Foto mot nordost.

Biologiska och geologiska värden
Den tillgängliga täktsjön kan dock antas komma
att fylla en funktion som viltvatten. Efter planerad
efterbehandling lär platsen inte erbjuda några större
värden för geologiska studier.

Figur 43: Illustrations sektion 1 för den framtida
efterbehandlingen av Tiarp.

Figur 44: Illustrations sektion 2 för den framtida
efterbehandlingen av Tiarp.

Figur 42: Tiarps Bergstäkt. Foto mot väster.

Figur 45: Illustrations sektion 3 för den framtida
efterbehandlingen av Tiarp.
27

Stjärnarp
Bakgrund och läge
Strax söder om den lilla byn Stjärnarp belägen ca
10 km sydost om Halmstad ligger en bergtäkt som
efterbehandlades i slutet av 70-talet. Täkten är
belägen i skogsmark på gränsen mellan det kustnära
jordbrukslandskapet och det skogsdominerade
landskapet längre inåt land. I norr och öster gränsar
täkten till åker och öppen mark men är i övrigt helt
omgärdad av skog. Täkten ligger ganska avskiljt och
otillgängligt till. Täkten har efterbehandlats för att återgå
till produktionsskog och gran har planterats över hela
täktområdet. En enkel grusväg, troligen den gamla
tillfartsvägen till täkten, leder mellan två närliggande
gårdar förbi täkten och är enda vägen som leder fram till
täkten.
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Utformning, landskapsanpassning och
markanvändning
Täkten beskrivs i rapporten Efterbehandling av täkter
och tippar – del 1 exempelsamling skriven av Ann
Bergsjö och Kjell Nilsson vid SLU i Alnarp59. I detta stycke
sammanfattas vad rapporten säger om täkten. Tillstånd
för täktverksamhet i området gavs av Länsstyrelsen 1969
och gällde till 1979. 1974 ansöktes det om utvidgning
av täkten som beviljades. Samma tillståndstid gällde
även för utvidgningen. Med utvidgningen medräknad
omfattades ett område av ca 4,9 ha och volymen uttagen
sten uppgick till omkring 200 000m3. Det utvunna
materialet bestod av gnejs och användes huvudsakligen
till utbyggnadsarbeten vid hamnen i Halmstad. Enligt
täkttillståndet skulle brytningen ske i två etapper och den
ena etappen skulle vara i huvudsak efterbehandlad innan
brytning påbörjades i nästa del. Denna etappindelning
blev dock ej genomförd då exploateringen blev
mycket snabb och täkten redan var avslutad och
efterbehandlingen påbörjad vid en besiktning av
länsstyrelsen i maj 1975. Då stenmaterialet bröts i
den storlek och form som krävdes har ingen krossning
bedrivits och ingen reststen blivit kvar på platsen. Före
täktverksamheten var platsen bevuxen med blandskog
förutom den norra delen vilken var öppen hagmark.
Efterbehandlingen godkändes av länsstyrelsen 1977-0112. Tillståndsvillkoren föreskrev att det efter avslutad
täkt skulle vidtas de åtgärder som skogsvårdsstyrelsen
ansåg nödvändiga för erhållande av tillfredställande
skogsbestånd. Terrängutformningen genomfördes relativt
enkelt med raka slänter med en lutning på 1:2,5 och
med knapphändig avrundning av fot och krön. Området
fick en tydlig skålform. Stora mängder avbaningsmassor
fanns och dessa fördes ut över slänterna vilket medförde
en växtbädd med tillräckligt djup för plantering. Området
planterades direkt efter markarbetet med gran. Man
planterade direkt för att man ville undvika spontan
invandring av växter som kunde försämra granplantornas
59
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Figur 46: Orthofoto som visar Stjärnarps bergstäkt. Täkten kan skymtas som en cirkel mitt i
bilden.

Figur 47: Rest av vad som troligen var nedfarten
till Stjärnarp täkten.

Bergsjö Et.al., 1983, S. 10, 16, 70-75
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etablering. Ett år senare kompletterades det med
plantering i uppkomna luckor. Plantering skedde direkt i
avbaningsmassorna utan någon jordförbättring vilket på
grund av massornas skiftande kvalité gett upphov till en
ojämn utveckling av plantorna.
Vid besök av täkten 2010-05-21 ser platsen på avstånd
ut som vilken ung produktionsgranskog som helst. Vad
som verkar vara resterna av nedfartsrampen till täkten
finns fortfarande kvar och bildar en väg ner i täkten
vilket uppfattas som lite underligt då den leder rakt ner
i skogen. Den ganska täta skogen begränsar rörligheten
i området något och det finns ingen särskilt inbjudande
eller tydlig entré ner i täkten. Granplanteringen döljer
effektivt alla markformer. När man rör sig genom
täktområdet upptäcker man dock de branta och steniga
sluttningarna med tvära släntkrön och släntfot. På flera
ställen finns bergskanter som sticker ut vid släntkrönen.
Skålformen är inte påtaglig eftersom man inte kan
få någon överblick över området men blir tydlig om
man följer slänterna. Längs foten av slänten finns
en korridor fri från träd med en bredd som ungefär
motsvarar ett traktorspår vilken antagligen är till för
skogsförvaltningsmaskiner. Detta medför att slänten
manifesteras och att röra sig längs med slänten blir
ett naturligt val och cirkelformen blir då uppenbar.
Granplanteringen har en typisk produktionsskogskaraktär
och är tydligt planterad i rader. Ett antal gläntor har
dock bildats såväl nere i täkten som på sluttningarna. I
gläntorna nere i täkten har ett antal björkar och tallar
etablerat sig och på sluttningarna växer fläder. Fältskiktet
är fattigt, marken är täckt av barr och där det är ljust nog
mossa. Vid gläntorna finns en del fuktiga partier vilket
kan vara en av anledningarna till att gläntorna uppstått.

Biologiska och geologiska värden

Figur 48: Glänta i Stjärnarp täkten

Figur 49: Bergskanter finns fortfarande synliga på
några ställen vid släntkrönen i Stjärnarp.

Såväl gläntorna som fuktpartierna kan antas vara
berikande med avseende på biologisk mångfald och
bidrar med en aning variation i den annars mycket
monotona planteringen. Man kan dock anta att de
innebär en försämring för skogsproduktionen. Platsen
erbjuder knappast några större värden för geologiska
studier.

Figur 50: Illustrations sektion över Stjärnarps
täkten.
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Krosstensbrott öster om Lund
Öster om Lund i området omkring Dalby och Södra
Sandby finns ett naturskönt lätt kuperat område med
åsar, skogsområden och hedmarker. Här finns flera
naturreservat samlade. Skrylle naturreservat är ett av
de större i området och har som främsta syfte att främja
rekreation och friluftsliv. Här finns en välbesökt motions
och rekreations anläggning, Skryllegården. Området
skiljer sig markant från det omkringliggande flacka
jordbrukslandskapet med sin skog och sina åsar och är
det enda sammanhängande skogsområdet i närheten
till Lund. I detta område finns också ett flertal bergtäkter
i anslutning till och mer eller mindre integrerade med
naturskyddsområdena. Några av dessa är gamla, relativt
små och sedan länge nedlagda täkter men det finns
fortfarande några stora krosstenstäkter som är i drift.
Nedan beskrivs fyra av täkterna inom området. Dessa
fyra täkter har beskrivits i ett examensarbete inom
landskapsarkitektprogrammet vid SLU i Alnarp från 1996
60
. Täkternas läge i anslutning till naturskyddsområden
och ett välbesökt rekreationsområde samt i en relativt
tätbefolkad region gör att de blir speciellt intressanta. Vid
besöken av täkterna var det flera grupper skolbarn samt
studenter från Lunds Universitet som rörde sig i området.

Figur 51: Lokaliseringskarta som visar var de
studerade täkterna omkring Lund är belägna.

Skryllesjön - Bergqvistska täkten
Bakgrund och läge
Denna bergtäkt är belägen i Skrylle naturreservat i
anslutning till Skryllegården vilket är huvudanläggningen
för rekreationsaktiviteterna i området. I närområdet
väster om täkten pågår fortfarande brytning och
krossning i en stor täkt. Denna mindre täkt har dock
avslutats och efterbehandlats. Området kring täkten
domineras av skogsmark men med inslag av småskaliga
betesmarker. Det är relativt högt beläget jämfört med
kringliggande landskap och är lätt kuperat. Täkten har
funnits sedan någon i början av 1900-talet men har
länge legat övergiven. Under 1970-talet förvärvades
marken av Lunds kommun. Då hade K Bergqvist & co
Stenindustri nyttjanderätten vilka senare omformades till
K Bergqvist & co Stenindustri i Södra Sandby AB. Deras
nyttjanderätt upphörde i slutet av 1982 och då de 35000
kr som avsatts som säkerhet för efterbehandlingen visats
sig långt otillräckliga genomfördes ingen efterbehandling
utan ett nytt avtal upprättades vilket gick ut på att Ballast
Syd AB som bedriver täkt i närheten fick tillstånd att
bryta ytterligare 500 000-600 000 ton berg och därefter
ansvara för att täkten efterbehandlas enligt nyupprättade
efterbehandlingsplaner.
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Figur 52: Orthofoto som visar Skryllesjön.
Skryllegården skymtar nere till vänster och den
stora täkten uppe till vänster.

Utformning, landskapsanpassning och
markanvändning
Täkten har efterbehandlats med målet att integrera den
med rekreationsområdet. Den har anpassats till det
60

Figur 53: Illustrationsplan för efterbehandlingen
av Skryllesjön. Se bilaga 3 för större bild.

Runeke, 1996, S. 8-40
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omgivande landskapet genom att böljande slänter har
skapats. På botten av täkten har det skapats en liten sjö.
Brytningen har här ej skett under grundvattennivån och
det rör sig således inte om någon grundvattensjö utan
är snarare en damm. Det uppstod vissa problem med att
sjön inte höll tätt och vattenytan således inte hamnade
på planerad nivå men efter att ha tätats håller den nu
vattnet. Större delen av täkten har formats till böljande
slänter bevuxna med enstaka träd och trädklungor. På
några ställen har stup sparats i olika nivåer vilka binds
samman av de böljande slänterna. En stenränna som
ser ut att vara tänkt som en bäck har skapats från ett
av stupen och leder ner till vattenspegeln. Den var
emellertid torr vid ett besök på platsen i maj 2010.
Rännan mynnar ut i en stenkantad sänka som verkar vara
tänkt att ligga i strandzonen men ligger några meter ifrån
vattnet vilket kan tyda på att vattennivån är något lägre
än avsett. Kring sjön finns en några meter bred flackt
sluttande yta som gör att mötet med vattnet är mjukt
kring hela sjön. Kring den norra delen av täkten har ett
halvcirkelformat stup sparats som ramar in sjön. Ett
flertal stenblock har placerats ut för att markera krönet
på stupet samt på några spridda ställen i täkten. Täktens
böljande slänter möter mjukt det omgivande landskapet
på alla sidor utom ett ställe i den västra delen av täkten
där mötet utgörs av ett högt stup där de omgivande
skogen växer ända inpå stupet. Ett stängsel har satts upp
på krönet. Längs med täktens södra krön leder en bred
grusgång som är förbunden med Skryllegården och det
övriga gångsystemet och leder vidare in i naturområdet.
På andra sidan gången finns ett skogsområde och
stigen leder precis i brynet men skogen spiller ut
lite på täktsidan så att gången inte riktigt lika tydligt
markerar gränsen. Täktens tydliga konkava form och
överblickbarhet gör trots allt att platsen tydligt skiljer ut
sig från omgivningarna även om mötet har mjukats upp
genom de böljande formerna och vegetationen. Platsen
upplevs trots de organiska formerna som uppenbart
artificiellt utformad och människoskapad. Detta är dock
inte nödvändigtvis något negativt utan det intressanta
och dramatiska böljande landskapet i täkten utgör
en attraktion i sig. Formerna med vilka slänterna har
utformats ger platsen en blandad känsla av ett gammalt
beteslandskap och ett fantasilandskap. De bevarade
stupen och utformningen på slänterna gör platsen
variationsrik och ger den en viss dramatik. De relativt
flacka slänterna gör att täkten är mycket tillgänglig och
det är lätt att röra sig fritt i täkten liksom mellan täkten
och omgivningen. Slänterna har betats för att hålla
vegetationen i schack.
Läget vid Skryllegården har givit ett utmärkt tillfälle att
integrera täkten med rekreationsområdet. Täktsjön
kan nog tänkas användas för bad i viss utsträckning och
är troligtvis också av värde för djurlivet. De böljande
slänterna måste lämpa sig väl för pulkaåkning på
vintrarna vilket kan vara av stort värde med tanke på det
annars mycket flacka landskapet.

Biologiska och geologiska värden
Täktsjön kan nog vara av värde som viltvatten. Flera
bergsskärningar har lämnats tillgängliga och kan vara av
intresse för geologiska studier för exempelvis studenter
från Lund.

Figur 54: Skryllesjön. Översiktsfoto mot norr.

Figur 55: Skryllesjön med böljande slänter.

Figur 56: Skryllesjön. Foto mot sydväst.
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Lovéns stenbrott
Bakgrund och läge
Lovéns stenbrott, eller Dalby stenbrott som det ibland
har kallats, är en gammal täkt belägen öster om Dalby i
Lunds kommun. Täkten är troligtvis från mitten av 1900
talet och brytningen av kvartsitisk sandsten har här
pågått till mitten av 60 talet61. Enligt tidigare nämnda
examensarbete62 har ingen egentlig efterbehandling
genomförts men trots detta har täkten utvecklats till
en mycket intressant och dramatiskt plats som på
ett tilltalande sätt kontrasterar med det omgivande
landskapet. Täkten är belägen precis i brynet mellan en
gles och varierad uppvuxen bokskog och ett vidsträckt
lätt böljande slättland delvis bevuxet med spridda enar.
Läget i brynet och kontrasten mellan de råa stupen
kring den grundvattenfyllda täkten och de lätt böljande
omgivningarna har varit avgörande för att täkten har
blivit en så pass intressant och tilltalande plats som den
är idag. Täktens varierade topografi är en annan viktig
faktor liksom dess något oregelbundna form som gör att
det endast är enstaka platser från vilka man har uppsikt
över hela täkten.
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Figur 57: Orthofoto som visar Lovéns stenbrott.

Utformning, landskapsanpassning och
markanvändning
Större delen av täkten är vattenfylld men i sydväst
finns ett område ovan vattenytan som är uppbyggt som
terrasser med lägre branter och breda flacka ytor mellan.
Här är tillgängligheten till vattnet god liksom vid ett par
andra platser kring täkten. I övrigt utgörs mötet med
vattnet mestadels av höga stup. I En brant slänt leder
ned i täkten från en parkeringsplats väster om täkten.
Nedanför slänten finns en stor plan yta där man kommer
Figur 58: Illustrations sektioner över Lovéns
nära vattnet. Öster om täkten leder en mycket brant
stenbrott.
trappa ner till en liten avsats vid vattnet omgärdad av
branta och höga stup. I norra delarna av täkten sluttar
den omgivande terrängen ned så att ett mjukt möte
med vattnet bildats på ett ställe. Det finns stigar runt
hela täkten och den glesa vegetationen och mestadels
relativt flacka marken gör det enkelt att röra sig fritt i
området. Kring täkten har ett fåtal bänkar och rastplatser
iordningställts. En rad med stenblock som placerats
utmed krönet av en av branterna i anslutning till vad
som troligen är en tidigare infartsväg till täkten kan vara
en rest från brytningstiden eller ett tecken på att viss
efterbehandling trots allt gjorts. I vilket fall fungerar
den som ett hinder mot eventuell dumpning i täkten
och som en varning för branten. Naturen har på egen
hand återerövrat marken kring täkten men det verkar
troligt att någon typ av skötselåtgärd som till exempel
gallring genomförts. På ena sidan breder bokskogen
ut sig och går ända ut till kanten av täkten. En gles
skog dominerad av björk har vuxit upp på södra sidan.
Österut, mot slättlandskapet, pryds kanten av täkten
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Figur 59: Lovéns bergstäkt. Översikt åt öster
taget från nedfarten vid parkeringen.
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med ett lätt böljande kulligt parti bevuxet med enbuskar
som på ett naturligt men dramatiskt vis ansluter mot
det omgivande slättlandskapet. Att inga reststensupplag
finns inom området tyder på att materialet använts för
krossning eller brutits i de storlekar som behövts. Den
grova oregelbundna strukturen i brottytorna skiljer sig
markant från dagens blockstenstäkters jämna ytor och
har efter att ha präglats av naturens krafter utvecklat
en fin patina. Täkten är tydligt uppdelad i partier med
mycket olika karaktär men lyckas ändå hänga samman
på ett sätt som uppfattas som naturligt i sammanhanget
och bildar en tydligt avgränsad plats kring täktsjön. Då
täkten till stor del är omgärdad av skogsvegetation är
den inte väl synlig i landskapet. Täkten är högre belägen
än det öppna landskapet i öster och det lätt böljande
enbevuxna partiet i direkt anslutning till täkten hjälper
till att dölja den.

Figur 60: Lovéns bergstäkt. Foto mot väster.

Täkten används för bad och har antagligen värden
som en plats för rekreation, naturupplevelse och för
naturvården och utgör helt klart ett positivt inslag
i det natur- och rekreations område som den ligger
i anslutning till. Platsens historia som täkt är tydligt
skönjbar vilket är positivt ur ett kulturhistoriskt
perspektiv då det ger området historisk prägel.

Biologiska och geologiska värden
Vattenspegeln troligen värdefullt för djurlivet.
Platsens variationsrikedom är troligen positivt ur
naturvårdssynpunkt och kan antas främja biologisk
mångfald liksom de flertaliga steniga och jordiga
rasbranter som finns på platsen. Skyddade klipphyllor
saknas dock och hade antagligen kunnat förhöja värdet
ytterligare.

Figur 61: Lovéns bergstäkt. Foto mot sydost.

Figur 62: Lovéns bergstäkt. Foto mot norr.

Figur 63: Lovéns bergstäkt.Terrasser mot vägen i
söder.
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Billebjär
Bakgrund och läge
Mitt emellan och lite väster om Dalby och Södra Sandby
i Lunds kommun ligger naturreservatet Billebjär som
består av en liten mestadels skogsbevuxen ås omgärdad
av en skogsdunge. Kring åsen breder ett relativt varierat
slättlandskap ut sig och i nordost finns mer utsträckta
skogsmarker kring Skrylle naturreservat. Från den
högsta toppen på åsen har man en otrolig utsikt över
slättlandskapet. I skogsdungen nordväst om åsen ligger
en bergtäkt som öppnades i början av 1940 talet och
där brytningen pågick fram till 194663. Ingen egentlig
efterbehandling har genomförts men resultatet har likväl
blivit intressant.

Utformning, landskapsanpassning och
markanvändning
Själva täkten är relativt liten och tycks ha grävts ut ur en
kulle så att det från söder är en flack sluttning ner mot
täkten medan mötet i norr är betydligt mer dramatiskt
med branta, om dock inte så höga, stup. Täkten är på
alla sidor omgärdad av en varierad och på vissa ställen
mycket tät skogsvegetation. Täkten är vattenfylld och
har bildat en liten grundvattensjö. Kontrasten mellan de
mer organiska formerna i det flacka mötet i söder där
små vikar och uddar har bildats och den raka strandlinjen
med de dramatiska stupen i norr bidrar till att göra
platsen intressant. Det flacka mötet med vattnet i söder
gör också att vattnet är i hög grad tillgängligt här. I det
södra vattenbrynet har några fuktiga partier bildats som
bidrar till variationen på platsen. Förutom i söder består
mötet med vattnet av mycket branta och otillgängliga
branter. En stig leder kring hela täkten och gör det
möjligt att röra sig runt täkten. Vegetationen är annars
på många ställen så tät att rörelse i området till stor
del måste ske på stigen. Platsen har en intressant och
varierad blandning av kontraster och harmoni. Liksom i
Lovéns täkten finns inga spår efter reststensupplag vilket
tyder på att krossverksamhet kan ha pågått eller att
materialet brutits i lagom storlek från början. Täktsjön
används troligen i viss utsträckning för bad.
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Figur 64: Orthofoto som visar Billebjär.

Figur 65: Illustrations sektioner över Billebjär
täkten.

Biologiska och geologiska värden
Vattenspegeln är troligen mycket värdefull för djurlivet
i området och bidrar till den biologiska mångfalden.
Vid besök av täkten i en vacker dag i maj 2010 sorlade
skogsdungen av fågelsång. De sanka partierna i söder kan
antas vara speciellt värdefulla för djurlivet.

Figur 66: Billebjär. Foto mot väster.
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Figur 67: Billebjär. Flackt möte med vattnet i
söder.

Figur 68: Billebjär. Brant möte mot vattnet i norr.

Figur 69: Billebjär. Foto mot norr från en glänta
vid vattnet i söder.

Figur 70: Billebjär. Sankt område vid södra delen
av täktsjön.

Figur 71: Billebjär. Bitvis tät vegetation kring
täkten.

Figur 72: Utsikt från höjden vid Billebjär.
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Hardeberga
Bakgrund och läge
Öster om Lund, ungefär halvvägs till Södra Sandby, ligger
en liten by som heter Hardeberga. Norr om byn finns en
stor pågående krosstenstäkt som varit aktiv under lång
tid. Täkten ligger i ett starkt jordbruksdominerat och
mycket flackt landskap mitt ute bland åkrarna. I norra
delen av täktområdet finns ett antal byggnader som
används för verksamheten. Det finns två vägar fram till
täktområdet, en i norr och en genom Hardeberga by,
båda ansluter till en väg som går förbi ca 250-300 meter
öster om täkten och i sin tur ansluter till väg 941 mellan
Lund och Södra Sandby. I byn ligger Hardeberga kyrka
som är byggd någon gång under 1200 talet. I anslutning
till denna finns en väl tilltagen parkeringsplats som
endast skiljs från täktområdet av en yta bevuxen med
högt gräs. Täktområdet är avspärrat med stängsel men
man kan härifrån få en överblick över området.

Utformning, landskapsanpassning och
markanvändning
Då efterbehandlingen skall ske successivt under ett
längre tidsperspektiv och täkten antas vara aktiv en
lång tid framöver skisserar efterbehandlingsplanen
ett ”baslandskap” som skall medge stor flexibilitet
för framtiden. Oavsett framtida användning finns
vissa grundläggande åtgärder som skall vidtas. Enligt
efterbehandlingsplanen skall täkten efter avslutad
verksamhet vattenfyllas och bilda en stor grundvattensjö.
Täktbotten beräknas hamna på ca 9 meters höjd över
havet och vattenytan beräknas stabiliseras omkring 62
meter över havet med hjälp av ett breddavlopp. Kring
sjön avses höga stup sparas. En ”strandpall” skall skapas
kring hela täktsjön på en höjd ca 63 meter över havet
för att ansluta väl till den planerade vattenytan. På vissa
utvalda ställen skall standpallen utformas så att den
sluttar ned i vattnet till ca 2 meters djup för att göra
sjön tillgänglig för exempelvis bad. Strandpallen skall
påföras ett varierande tjockt lager avbaningsmassor som
lämnas öppna för spontan invandring av örtvegetation
eller besås glest med gräsfröblandning av typen ängsfrö.
Några ytor föreslås lämnas utan jordtäcke med berg i
dagen. I söder planeras sluttningar anläggas som leder
ner till täktsjön och i norr skall nedfartsrampen finnas
kvar. Vägledande begrepp anses vara ”variation” och
”tillgänglighet”. Detta skall uppnås genom att branta
bergytor varieras med de nämnda mjuka sluttningarna
i söder samt att den nämnda ”strandpallen” skapas
runt huvuddelen av sjön. Strandzonens bergytor skall
växla i höjd och form runt sjön och öppna markytor
skall varieras med dungar av för landskapet naturligt
förekommande vegetation. Högre vegetation föreslås
få spontant etablera sig men om stödplantering blir
aktuellt skall den utföras med för området naturligt
förekommande arter. I de högre partierna planeras
skärningen delas upp med minst en ”mellanpall” och
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Figur 73: Orthofoto som visar Hardeberga täkten.

Figur 74: Efterbehandlings karta för Hardeberga.
Se bilaga 4 för större bild.
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av säkerhetsskäl skall bergsytan friläggas minst 2 meter
in från kanten samt större ”skutstenar” placeras längs
kanten alternativt en varningspall utformas.
Enligt planerad efterbehandling kommer täktområdet
att vara tillgängligt från två håll, i norr och i söder. I söder
sammanfaller detta med den lilla byn Hardeberga där
det redan finns en väl tilltagen parkering och vilket kan
anses vara en naturlig väg för besökare till täktområdet.
I norr finns en samling byggnader som används till
verksamheten och det finns vägar som leder hit. I
övrigt är täkten omgärdad av jordbruksmark vilken får
anses vara mer eller mindre otillgänglig. Tillfarterna kan
därför antas vara lämpligt placerade. Strandpallen som
planeras kring sjön innebär att täktsjön blir mycket väl
tillgänglig. Att stup bevaras till stora delar kring hela sjön
lär medföra att platsen blir väl skyddad från vind i det
annars mycket öppna och vindutsatta landskapet vilket
kan göra platsen behaglig att vistas på även blåsiga dagar.
Stupen kommer också vara mycket starkt rumsbildande
och platsen kommer upplevas som ett tydligt och skarpt
definierat rum. Området kring täkten kommer med sina
vegetationsdungar troligen också att utmärka sig från det
annars monotona kringliggande jordbrukslandskapet. Då
inga reststensupplag kommer finnas kvar på platsen och
det därmed kan antas att inga markanta vertikala former
kommer finnas kan dock själva täkten antas synas relativt
lite i det flacka landskapet, i alla fall på avstånd. Täktsjön
kommer bli stor och lämpar sig nog väl för bad och andra
vattenaktiviteter.

Figur 75: Hardeberga. Foto mot norr från
Hardeberga by.

Biologiska och geologiska värden
Då skärningsytorna lämnas mer eller mindre orörda
antas täkten bli av värde för geologiska studier inte
minst med tanke på närheten till Lunds Universitet. För
att gynna den biologiska mångfalden föreslås skyddade
klipphyllor lämnas eller anordnas på strategiska ställen.

Figur 76: Hardeberga. Efterbehandlingen har
påbörjats i form av en sedementationsdam och
anlagda slänter i söder.

Figur 77: Hardeberga täkten.
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Granitblockstenbrott i Småland
Norr om Oskarshamn i Småland omkring samhället
Adriansnäs finns ett område med en mängd granittäkter
såväl gamla som nya. Landskapet är lätt kuperat och
starkt skogsdominerat med spridda och småskaliga
jordbruksmarker. Området är glest befolkat med enstaka
små samhällen och spridda gårdar. Väster om den
lilla byn Flivik ligger en stor pågående blockstenstäkt.
Här pågår också krossverksamhet. En hel del äldre
reststensupplag finns kring täkten och förhoppningen
är att all reststen skall komma till användning. Ett
långt transportband har anlagts som transporterar
krossmaterial från täkten ner till en närliggande hamn.
Efterbehandlingen är tänkt att täkten skall vattenfyllas
Figur 78: Lokaliseringskarta som visar var de
och bilda en sjö. Ett antal platser runt omkring täkten
studerade täkterna utanför Oskarshamn är
har pekats ut som möjliga boplatser, antagligen för
belägna.
sommarstugor. Planerad brytningsbotten i täkten ligger
på 17 meter under havet och kringliggande terräng
varierar mellan ca 10-17 meter över havet vilket innebär
stup på ca 27-32 meter. Vattenytan beräknas hamna ca 7
meter över havet vilket då skulle innebära ca 3-10 meters
stup ner till vattenytan. Nedkörsrampen i norra delen av
täkten som används vid brytningen kommer att leda ner
3a
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till vattnet.
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Gamla Arvidsmåla
Bakgrund och läge

2a

1a

En liten bit söder om Flivik ligger en äldre täkt som kallas
Gamla Arvidsmåla och som har efterbehandlats. Täkten
är belägen i ett skogsområde och är helt omgärdad av
skog men det finns en liten åker inte långt nordost om
0
300m
täkten. En liten väg leder in till täkten från sydväst och
ansluter till en större väg som leder förbi täktområdet
Figur 79: Orthofoto som visar Gamla Arvidsmåla
på dryga 100 meters avstånd och vidare mot Flivik och
täkten.
Arvidsmåla som är närmaste tätort och är belägna ca en
kilometer åt nordost.

Utformning, landskapsanpassning och
markanvändning
Enligt täktplanen skall täktbotten ligga på en nivå 5
meter över havet och omgivande terräng varierar mellan
ca 14-16 meter över havet. Brytning tycks dock inte
ha genomförts till tänkt nivå i hela täkten utan endast
en liten del har fyllts med vatten medan en ganska
stor platå som ligger strax över vattennivån finns kvar.
Stupen varierar i höjd från uppskattningsvis 5-6 meter
som högst till en eller 2 meter som lägst fri fallhöjd.
Bergshällen har skrapats ren närmast kanten för att
markera stupet men ingen annan säkerhetsanordning
har iordningställts. I ett hörn av täkten har reststen
och krossmaterial eller avbaningsmassor använts för
att skapa en blockrik sluttning ner i täkten. I ett annat
hörn finns den gamla nerfartsrampen kvar och gör
Figur 80: Illustrations sektioner över Gamla
täkten tillgänglig. Den kvarlämnade platån, som ligger
Arvidsmåla täkten.
strax ovanför vattennivån, gör att man lätt kan ta sig
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ner i täkten och ända fram till vattnet. En enkel grusväg
leder från en landsväg förbi tätt intill täkten och förbi
den gamla nedfarten. Frånvaron av skyddsanordningar
gör att man kommer nära inpå och får bra kontakt med
täkten även där stupen hindrar att man tar sig ner i den.
Det gör att täkten uppfattas som mindre avskärmad och
bättre integrerad med omgivningarna än när t.ex. stora
stenblock läggs upp som skydd. Det kan dock också
innebära en risk då det är relativt enkelt att köra fram
en bil ända fram till kanten för att dumpa avfall i täkten.
Den omgivande skogen sträcker sig ända fram till täkten
och slutar tvärt vid krönet. Ingen vegetationsetablering
har genomförts i täkten men naturen har på egen hand
börjat leta sig fram till och in i täkten. Det är dock mycket
sparsamt med vegetation i täkten. Täkten kontrasterar
tydligt med sin omgivning med sina raka och hårda
geometriska former och kala stenytor. Stupen och den
nedsänkta formen gör att täkten bildar ett mycket
starkt och tydligt rum. Täktens relativt ringa storlek
och omslutande form gör att rummet ger en något
intim och skyddande känsla. Tillgängligheten till täkten
är begränsad till nedfartsrampen i nordväst och den
anlagda slänten i sydväst. Den omgivande skogen medför
att täkten är väl dold från omgivningarna och man
upptäcker den först då man kommer nära. På täktplanen
finns ett stort område markerat som reststensupplag
men ingen reststen lades märke till vid besök på platsen.
Däremot kan man på orthofoto över täkten notera att
grusvägen leder vidare till ett område en bit väster om
täkten som skulle kunna vara ett reststensupplag. Denna
del besöktes inte då täkten studerades på plats.

Figur 81: Gamla Arvidsmåla. Foto mot sydväst.

Biologiska och geologiska värden
Täktsjön kan antas fungera som viltvatten.
Bergskärningarna är väl tillgängliga för geologiska studier
men det avlägsna läget innebär att det blir en längre
exkursion.

Figur 82: Gamla Arvidsmåla. Foto mot väster.

Figur 83: Gamla Arvidsmåla. Foto mot sydost.
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Imbramåla
Bakgrund och läge
Sydost om Adriansnäs ligger en annan gammal bergtäkt,
ibland kallad Imbramåla täkten, som är efterbehandlad.
Täkten är belägen högt i landskapet i ett skogsområde
men kring täkten i nära anslutning finns även mindre
åkermarker. En liten grusväg leder in till täkten ifrån
nordväst och ansluter till en marginellt större väg som
leder förbi täktområdet på ca 100-200 meters avstånd.
Närmsta tätort är Adriansnäs beläget ca 1 km åt
nordväst.

Utformning, landskapsanpassning och
markanvändning
Täkten är idag till större delen vattenfylld och har bildat
en grundvattensjö. Omgivande terräng varierar enligt en
plan över täktområdet mellan 97-103 meter över havet.
Täktbottens nivå är ej angiven och ej heller vattennivån.
Sluttande bergshällar leder på flera ställen ända ner
till vattnet och gör vattenspegeln tillgänglig. På andra
ställen möter täkten omgivningen med höga och branta
stup uppskattningsvis ca 10 meter över vattenytan på
de högsta ställena. Stora stenblock har lagts upp längs
krönen som varning och hinder. Naturen har på egen
hand börjat leta sig ner i täkten och ett flertal unga träd
(mestadels tall och björk) samt gräs, mossa och lavar
har etablerat sig i sprickorna mellan hällarna. En eka
som ligger uppdragen på land vid vattnet vittnar om
att täkten används för fiske eller annan vattenaktivitet.
Norr om täkten finns ett reststensupplag som täkts
med avbaningsmassor och där skogen nu håller på att
återetablera sig. Reststenupplaget är inte någon stor hög
utan ansluter till omgivande höjder på ett naturligt vis
och den steniga marken skiljer sig inte nämnvärt från den
omgivande steniga skogsmarken.
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Figur 84: Orthofoto som visar Imbramåla täkten.

Figur 85: Illustrations sektioner över Imbramåla
täkten.

Den varierande topografin kring täkten med sluttande
kala, delvis lavbeklädda, berghällar där vegetationen
etablerat sig i skrevor gör platsen till variationsrik och
spännande liksom den något oregelbundna formen med
skarpa och raka linjer. Den lugna horisontella vattenytan
bidrar till att ge platsen harmoni. Berghällarna och den
glesa vegetationen möjliggör ganska fri rörelse i området
och man kan komma nära vattnet på flera ställen. Man
kan skymta den öppna åkermarken mellan träden
vilket bidrar till ytterligare variation. Täktens läge högt i
landskapet och omgärdad av skog bör medföra att den
inte är speciellt synlig i landskapet. Täkten lämpar sig
troligen väl för bad.

Biologiska och geologiska värden
Täktsjön kan antagligen vara av värde som viltvatten.
Bergsskärningarna är svårtillgängliga för geologiska
studier då de vetter direkt mot vattnet.

Figur 86: Imbramåla. Reststensupplag med
skogsplantering.
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Figur 87: Imbramåla. Foto mot söder.

Figur 88: Imbramåla. Foto mot söder.
Jordbruksmarken skymtar i bakgrunden.
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Ängeholm
Bakgrund och läge
Ytterligare en bit sydost från Imbramåla täkten, ca 2.5 km
fågelvägen från Adriansnäs finns ännu en efterbehandlad
bergtäkt som går under benämningen Ängeholms
täkten. Täkten har tagits upp som ett gott exempel i
Miljösamverkan Sveriges rapport om efterbehandling av
täkter64. Täkten är belägen i lätt kuperad skogsdominerad
terräng och är helt omgärdad av skog. Terrängen kring
täkten är relativt plan. En liten skogsväg leder in till
täkten från öster och ansluter till en liten skogsväg
som leder förbi ett hundratal meter söder och öster
om täkten. Vägen leder vidare till en liten by vid namn
Koviksnäs belägen drygt en halv kilometer norr om
täkten.
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Figur 89: Orthofoto som visar Ängeholms täkten.

Utformning, landskapsanpassning och
markanvändning
Enligt ritningar skall täktbotten ligga på en nivå 10 meter
över havet och omgivande landskap varierar mellan ca
16-20 meter över havet. Täkten är idag vattenfylld och
vattenytan ligger mellan ca 1-3 meter under omgivande
nivå vilket innebär att inga särskilt höga stup finns.
Kring delar av täkten har likväl stora stenblock lagts upp
som en säkerhetsåtgärd och som hinder för dumpning
i täkten och på ena sidan finns ett lågt gammalt rostigt
ståltrådsstängsel. Täkten var före efterbehandlingen
uppdelad i terrasser men de övre terrasserna har fyllts
igen med reststen. Stora områden kring vattenspegeln
har fyllts med reststen i lätt terrasserade och lätt
sluttande låga upplag. Grovt krossmaterial har lagts på
reststenen för att ge en något jämnare yta men det är
likväl en grov och blockig terräng i reststenupplagen.
Vattenspegeln är ganska tillgänglig då det endast
är låga kanter kring sjön och i ena hörnet leder en
sluttning ända ner i vattnet. En mindre vattenspegel har
bildats i en något högre belägen terrass intill den stora
vattenspegeln. Vid denna mindre vattenspegel har ett
något högre stup sparats på några sidor medan sidan
som vetter mot den större vattenspegeln är lätt sluttande
och ger ett mjukt möte. Vid ena sidan täkten har en
gammal rostig kran sparats som ett monument efter
verksamheten.
Platsen präglas av låga horisontala former vilket ger ett
ganska lugnt och harmoniskt intryck. Platsens öppenhet
ger en god översikt över hela området och ingen tydlig
rumsindelning finns. Mötet med omgivningen är skarpt
och abrupt och platsen skiljer mycket tydligt ut sig från
den omgivande skogsmarken. De blottlagda stenytorna
som präglar platsen och den mycket sparsamma
självetablerade vegetationen gör att platsen uppfattas
som mycket hård och karg.
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Figur 90: Illustrations sektioner över Ängeholms
täkten

Biologiska och geologiska värden
Täktsjön kan antagligen vara av värde som viltvatten och
de karga och steniga reststensupplagen kan nog vara
värdefulla för en del små djur och örter. Några större
värden för geologiska studier i området lär knappast
finnas.

Miljösamverkan Sverige, 2006, S. 50-51
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Figur 91: Ängeholm. Foto mot söder.

Figur 92: Ängeholm. Foto mot sydväst.
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Götebo

1b

Bakgrund och läge
Ett stycke längre söderut ligger ytterligare en
efterbehandlad bergtäkt som går under benämningen
Götebo täkten. Den är belägen ca 2 km öster om
samhället Misterhult i närheten av sjön Götemar.
Landskapet är även här lätt kuperat och starkt
skogsdominerat. Täkten är helt omgärdad av skog men
strax öster om täkten med bara en smal skogsremsa
emellan finns en liten åker. En väg leder fram till täkten
från öster förbi åkern och ansluter till en väg som
passerar några hundra meter öster om täkten.

1a

2a
2b

Utformning, landskapsanpassning och
markanvändning
Även denna täkt är vattenfylld och utgörs huvudsakligen
av en stor grundvattensjö. Enligt den så kallade
avslutningsplanen verkar det som om det var tänkt att
ungefär halva täkten skulle hamna under vatten med
en vattennivå på ungefär 14 meter över havet medan
halva skulle utgöras av en plan yta på en nivå omkring
16 meter över havet. En väg var planerad att leda ner
till den plana ytan. Idag är dock hela täkten belägen
under vattennivån. Enligt avslutningsplanen varierar
omkringliggande terräng mellan ca 15-22 meter över
havet. Ett stort område norr och öster om täkten har
avsatts som reststensupplag i terrasserade kullar med
stora plana ytor på 25 respektive 31 meter över havet.
Reststensupplagen har belagts med ett ganska finkornigt
krossmaterial och vegetation, framförallt gran och tall,
har börjat etablera sig. Mötet mellan vattenspegeln och
omgivningen utgörs av stup med en höjd varierande
mellan ca 1 meter på några ställen upp till ca 6 meter
över vattenytan. Själva brottsidorna är spruckna och
oregelbundna vilket ger ett mer naturligt intryck än
de annars ofta mycket raka och jämna bergsidor som
blockstensbrott brukar ge upphov till. Omgivande
skogsvegetation går ända fram till kanten av täkten vilket
tillsammans med de branta stupen som utgör större
delen av mötena med omgivande landskap medför
att vattnet är ganska otillgängligt. Relativt den stora
och lugna vattenytan uppfattas de låga stupen inte så
väldigt markanta eller dramatiska utan platsen ger ett
ganska harmoniskt intryck. Närmast stupen är marken
avskalad från jord och vegetation så att stenytan med
en lätt rödaktig ton blottas vilket lyser upp och skapat
variation. Även reststensupplagens uppbyggnad med
dess relativt låga höjd och stora utbredning innebär
att de rent visuellt inte blir dominerande i landskapet.
Terrasseringen bidrar också till detta, genom att dela upp
höjdskillnaden i två etapper upplevs den inte som lika
dramatisk. Upplaget upplevs som en stor och karg kulle.
Den stora täktsjön lämpar sig nog ypperligt för en mängd
olika vattenaktiviteter men är en aning otillgänglig.

3b

3a
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Figur 93: Orthofoto som visar Götebo täkten.

Figur 94: Illustrations sektioner över Götebo
täkten

Biologiska och geologiska värden
Vattnet kan nog även om det är ganska otillgängligt
vara värdefullt som viltvatten. Några större värden för
geologiska studier lär inte finnas inom området.
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Figur 95: Götebo. Översiktsfoto mot söder.

Figur 96: Låga stup mot vattnet vid Götebo
täkten.

Figur 97: Stenig brant mot täktsjön i Götebo som
slutar i ett lågt stup.

Figur 98: Reststensupplag vid Götebo täkten.

Figur 99: Reststensupplag vid Götebo täkten.
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Avslutande diskussion
Efter denna studie är min uppfattning att de
efterbehandlingsarbeten som genomförs ofta är av
mycket enkel karaktär. Det vanligaste förfarandet tycks
vara att täkterna städas och rensas upp samt att några
enklare säkerhetsåtgärder genomförs för att hindra
dumpning och olyckor varpå de lämnas att vattenfyllas
ifall brytningen skett under grundvattennivån och
på så vis bildar en sjö. Ibland genomförs enklare
terrängutformningar så som slätning för att öka
tillgängligheten för såväl djur som människor och ibland,
speciellt i mer tätortsnära sammanhang, iordningsställs
området kring täkten med några stigar, rastplatser eller
dylikt. Täkterna återgår ofta till naturmark där täktsjön
kan fungera som viltvatten och brukas för bad, fiske och
liknande aktiviteter. En ny sjö har därmed bildats. I de
fall där brytning inte skett under grundvattennivån bildas
istället en artificiell sänka, eller snarare ett hål ifall ingen
släntning genomförs. Det är förståeligt att denna typ av
enkla efterbehandlingar är vanligt förekommande då de
inte är så kostsamma att genomföra och resultatet kan
likväl ofta bli lyckat speciellt då täkten vattenfylls. I flera
av de här studerade fallen har i princip ingen eller mycket
enkla efterbehandlingar genomförts men täkterna har
ändå utvecklats till attraktiva platser. Speciellt i de fall där
täkterna ligger avsides och i glesbefolkade områden kan
detta vara nog så lämpliga efterbehandlingar.
På vissa platser, kanske speciellt i mer tätortsnära
sammanhang, kan önskan finnas att göra något extra.
Kanske kan man hitta någon lämplig användning
för platsen eller så satsar man kanske lite extra på
utformningen. Skryllesjön kan anses vara ett sådant
exempel. Där har man försökt utnyttja det speciella
läget i anslutning till ett välbesökt och attraktivt
natur- och rekreationsområde och försökt införliva
täkten som en del i detta område. Det som framförallt
utmärker täkten är dock att en ganska omfattande
terrängutformning har genomförts med gott resultat.
I fråga om markanvändning så passar täkten väl in i
omgivande rekreationsområde men platsens fysiska
utformning skiljer sig från omgivningen vilket medför att
den uppfattas som en tydligt definierad plats. Även den
planerade efterbehandlingen i Hardeberga kan anses
utgöra ett sådant exempel. Här har man genom att
planera brytningen format grunden för det kommande
landskapet i form av den strandpall som sparas nere i
täkten. Markanvändningen är dock även här i princip
densamma, naturmark med rekreation och bad. Tiarp
är ett annat intressant exempel där det finns planer på
annan markanvändning i form av att markägaren har
planer på att upplåta marken kring den efterbehandlade
täkten som tomtmark för bostadsbebyggelse.
Förfarandet i Tiarp att bedriva krossverksamhet i en
tidigare blockstenstäkt med efterbehandling som ett av
huvudsyftena är också mycket intressant. Även här är
en ganska omfattande terrängutformning planerad med
slänter kring hela täkten vilket troligen blir betydligt
enklare och mindre kostsamt att genomföra i samband
med krossningsverksamheten. I Hägghult har man

utnyttjat täktens möjligheter på ett annat vis genom
att ta fasta på platsens historia som varit av avgörande
betydelse för traktens utveckling och inte genomföra
någon efterbehandling utan bevara täkten som ett
museum. Detta har sedan utvecklats till en av traktens
största attraktioner.
Vilka efterbehandlingsalternativ som är realistiska och
möjliga är beroende på täktens läge och de fysiska
förutsättningarna liksom markägarens och eventuella
övriga intressenters önskemål. Läge och intressenter är
ofta också länkade till varandra. En täkt belägen avlägset i
ett glesbefolkat område har kanske ofta färre möjligheter
och färre intressenter som har önskemål och är villiga att
bidra till utvecklingen av platsen. I dessa sammanhang
är det kanske naturligt att naturvårdsaspekten är den
aspekt som bör får det största inflytandet över täktens
utformning och användning. Avslutade bergtäkter har
unika förutsättningar som borde kunna vara av stort
intresse för en mängd olika intressenter. De ofta mycket
dramatiska formerna bör kunna vara av intresse för
skapandet av olika typer av upplevelseverksamhet
liksom tillgången på rent vatten som bör kunna vara av
intresse för en mängd olika verksamheter. Den nedsänkta
formen med solida väggar ger möjlighet att skapa mycket
skyddade platser. Det bör därför, beroende på täktens
läge och fysiska förutsättningar, inte vara omöjligt att
hitta intressenter som är villiga att ta avslutade täkter
i anspråk för att skapa funktionella, intressanta och
utvecklande platser.

Tillgänglighet
Tillgänglighet är en viktig aspekt vid
efterbehandlingsarbeten. Flacka slänter och gles
vegetation ökar tillgängligheten till en efterbehandlad
täkt medan stup, branter och tät vegetation ofta är
hindrande. Det finns för och nackdelar med att göra
täkterna tillgängliga. Fördelarna består i att en tillgänglig

Figur 100: Skryllesjön.
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täkt har fler brukningsmöjligheter. En täkt med god
tillgänglighet medger friare rörlighet och kan därför
ofta vara av intresse för rekreation och friluftsliv.
Flacka slänter utan allt för tät vegetation ner mot en
vattenspegel möjliggör bad och andra vattenaktiviteter
samt ger djur bättre tillgång till vattnet. En nackdel
kan vara att tillgängligheten medför ökad risk för
nedskräpning och dumpning. Detta kan dock till viss del
avhjälpas genom att, som ofta görs, lägga upp hinder
som hindrar bilar att köra ända fram till täkten. En annan
aspekt är att många djur är beroende av lugna, skyddade
och ostörda platser. Det kan därför vara gynnsamt
för dessa arter om åtminstone delar av en täkt tillåts
vara otillgänglig och skyddad. Graden av tillgänglighet
bör därför bero på täktens tänkta användning. Ofta
är det kanske möjligt att åstadkomma en god allmän
tillgänglighet men ändå bevara eller skapa skyddade och
otillgängliga områden av värde för till exempel fåglar.
Ett exempel kan vara den planerade efterbehandlingen
av Hardeberga täkten där strandpallen som skapas
kring hela täktsjön lär medföra en mycket hög grad
av tillgänglighet till vattnet. I de höga klipporna
som kringgärdar strandpallen kan dock otillgängliga
klipphyllor och skrevor skapas som blir värdefulla
häckningsplatser för många fåglar. Vattnet blir i detta fall
dock mycket tillgängligt och många fåglar är beroende av
lugna och avskärmade vattenområden vilket kan komma
att saknas i Hardeberga fallet eftersom hela stranden
kring täktsjön blir tillgänglig. Bland de här studerade
efterbehandlade täkterna är Götebo och Hägghult de
där vattnet är mest otillgängligt. I Hägghult är täkterna
till stor del omgärdade av tät vegetation och detta gäller
även till viss del i Götebo. I Hägghult är mötet med
vattnet mestadels i form av ett mellan 1-3 meter högt
stup. Vid de få platser där mötet inte är i form av ett
stup är det en brant sluttning och mycket tät vegetation.
Även i Götebo är mötet ofta i form av ett lågt stup. På
några ställen har en mycket brant slänt skapats av stora
reststensblock som på grund av den branta lutningen och
grova strukturen är mycket otillgängliga. Om detta gynnat
fågellivet på dessa platser på något vis vore intressant
att utreda. Bland de mest tillgängliga vattenspeglarna
av de här studerade efterbehandlingarna är Ängeholm
och Skrylle. Mötet gestaltar sig dock på två helt olika vis.
I Ängeholm är mötet med vattnet i form av en låg och
mycket abrupt kant. Detta medför att man kan komma
mycket nära vattnet runt i princip hela täkten men det
är inte lika enkelt att faktiskt komma åt det. I Skrylle
däremot har en flack slänt skapats vilket ger en mjuk
övergång från land till vatten och gör vattnet i mycket
hög grad tillgängligt. Läget i Ängeholm medför dock inget
större underlag för att bruka vattnet för bad eller dylikt
utan blir nog framförallt viltvatten.

bergtäkterna oftast vattenfylls naturligt blir de därmed
sjöar. Olika typer av åtgärder görs i och kring täkten för
att t.ex. gynna biologisk mångfald, öka tillgängligheten,
möjliggöra badning, minska risker för olyckor och
dumpning av avfall, göra platsen estetiskt tilltalande
och dylikt. Det finns en stor mängd möjligheter till vad
täkterna kan användas till. Här nedan diskuterar jag
några användningsmöjligheter och tar upp några, inte
sällan aningen spektakulära, internationella exempel på
hur avslutade bergtäkter har använts.

Naturområde
Syfte och fokus med efterbehandlingar där täkten skall
bli naturmark kan variera mycket. Naturvård, biologisk
mångfald, rekreation och friluftsliv är kanske de
vanligaste fokusaspekterna i dessa sammanhang. Ofta rör
det sig som tidigare påpekat om ganska enkla och relativt
billiga efterbehandlingar som dock kan ge upphov till
nog så intressanta platser. I vissa fall kanske marken går
att använda för jord- eller skogsbruk. Förutsättningarna
är som tidigare nämnt dock sällan särskilt lämpade för

Figur 101: Tät vegetation och branta möten
medför låg tillgänglighet till stora delar av
Hägghults täkt.

Markanvändning
Det råder ingen tvekan om att den vanligaste
markanvändningen för avslutade bergtäkter är att
låta marken återgå till någon typ av naturmark. Då

Figur 102: Mjuka slänter och tät vegetation
skapar god tillgänglighet i Skrylle.
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jordbruk i tidigare bergtäkter. Skogsbruk, som Stjärnarp
är ett exempel på, är kanske mer lämpligt i de fall då
täkten inte naturligt fylls med vatten. Kommersiell
fiskodling i tidigare bergtäkter är något som jag inte
har sett några exempel på men det borde kunna vara
en lämplig användning. En annan möjlighet som jag
inte sett några exempel på vore att skapa våtmark
vid efterbehandling av en bergtäkt. Våtmarker är ofta
mycket värdefulla ur naturvårdssynpunkt. I grundare
bergtäkter som ligger nära grundvattennivån borde det
inte vara allt för krävande att genom slätning och med
hjälp av avbaningsmassor skapa sanka strandzoner. Vissa
branter skulle kanske kunna sparas för att skapa en mer
variationsrik miljö. Kanske vore det även möjligt att skapa
en eller ett par öar, eventuellt med hjälp av reststen ifall
det rör sig om en blockstenstäkt. En möjlighet som det
finns en del internationella exempel på är att anlägga
olika typer av parker eller hålla trädgårdsevenemang. Det
kan till exempel röra sig om landskapsparker, botaniska
trädgårdar eller olika typer av upplevelseparker. Ett
sådant exempel är Blix Platz i utkanten av Berlin. Där har
en charmig stadsdelspark anlagts i en tidigare bergtäkt.
Butchart Gardens i Kanada är ett annat exempel. Där har
en Botanisk trädgård anlagts i ett tidigare kalkbrott under
början av 1900 talet65. Detta kanske framförallt lämpar
sig för täkter i anslutning till tätbyggd eller i expansiva
stadsregioner där täkten kan komma att införlivas i
någon tätorts periferi. En intressant möjlighet som jag
inte sett några exempel på vore att anlägga någon typ
av djurpark eller naturupplevelsecentra i samband med
efterbehandling av någon bergtäkt. Det borde då vara
möjligt att använda täkten för att skapa olika typer av
vattenhabitat och vissa av klipporna skulle kanske kunna
användas som naturliga inhägnader samt formas till
habitat för vissa djur.

Badanläggningar
Eftersom många bergtäkter vattenfylls naturligt och
generellt har mycket rent vatten så är de ofta lämpliga
badplatser. ”Vanliga” badplatser med varierande grad
av iordningsställande är vanligt förekommande i tidigare
täkter. Ibland är det kanske inte avsedda för bad men
kan likväl komma att brukas som badplats. I vissa fall
anläggs badplatser med bryggor och andra faciliteter. En
intressant möjlighet som jag inte hittat några exempel
på vore att anlägga större badrelaterade anläggningar
i tidigare bergtäkter. Badhus, äventyrsbad och spa
anläggningar skulle kunna vara exempel på sådana
anläggningar. De dramatiska formerna och ofta goda
förutsättningarna med rent och fint vatten skulle kunna
utnyttjas för att skapa mycket intressanta badmiljöer. Ett
äventyrsbad utomhus till exempel skulle kunna utnyttja
de ofta dramatiska branterna till vattenrutschbanor,
hopptorn och andra spännande upplevelser. Ett spa
skulle kunna utnyttja det isolerade läget nere i en djup
täkt för att skapa en lugn och harmonisk plats. Tidenham
Quarry, ett tidigare stenbrott i Chepstow, England, som
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används som center för dykning är det närmaste liggande
exempel på en sådan anläggning jag kunnat finna66.

Evenemang
Att använda tidigare bergtäkter för olika typer av
evenemangsverksamhet finns det en del exempel på.
Täkternas form utgör ofta en naturlig grund för att skapa
åskådarplatser, läktare och amphiteatrar. Det största
och mest kända exemplet i Sverige är Dalhalla utanför
Rättvik i Dalarna. Där har en opera arena skapats i
ett tidigare kalkstensbrott67. En mängd olika typer av
musikarrangemang anordnas i Dalhalla varje år. Ett
flertal mindre kända exempel på musikevenemang
i tidigare bergtäkter finns i Sverige. Bland annat har
konserter hållits uppe på reststensupplagen vid den
gamla bergtäkten i Hägghult som beskrivits tidigare
och det finns en för tillfället obrukad bergtäkt utanför
Vännäs i Västerbotten som används för konserter. Det
är dock inte bara musikevenemang som bergtäkter kan
lämpa sig för. Alla typer av scenkonst liksom många
typer av sport passar utmärkt att förlägga till arenor i
tidigare bergtäkter. I Sverige har vi motorsport arenan
vid Storungs kalkstenbrott på Gotland som ett exempel.
Internationellt finns till exempel fotbolls stadion i
Braga, Portugal, som är byggd i ett tidigare granitbrott.
De flesta arenaidrotter borde gå alldeles utmärkt att
förlägga tilltidigare bergtäkter. Exempel på lämpliga
sporter kan vara friidrott, vattensport, ishockey, bandy,
tennis, klättring med fler. Förutom musik, scenkonst
och sport finns även många andra tänkbara evenemang
som kan förläggas till bergtäkter. Olika typer av mässor,
konstutställningar, performance akter med mer.
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Pearman, 2009, S. 32
Pearman, 2009, S. 21
Dalhalla

Figur 103: Brix platz i Berlin.

Pearman, 2009, S. 23
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Bostäder och verksamheter
Tidigare bergtäkter bör, beroende på läge och fysiska
förutsättningar, kunna utgöra intressanta platser
för byggande av bostäder. I mer rurala lägen kan
en bergtäkt kanske lämpa sig för fritidsbebyggelse
medan det i mer urbana lägen kanske kan vara möjligt
att skapa bostadsområden. I Tiarp till exempel har
efterbehandlingen planerats med tanke på att marken
kring täkten skall kunna upplåtas för bostadsbebyggelse.
Förutom bostäder finns det många olika typer av
industriella eller kommersiella verksamheter som skulle
vara lämpliga att etablera i tidigare bergtäkter. Det kan
till exempel röra sig om avfallshanteringsanläggningar
och miljöfarlig industri som kan isoleras effektivt eller
annan känslig verksamhet som behöver en skyddad
miljö. Men det kan också röra sig om vanlig industrioch företagsverksamhet. Ett något spektakulärt
internationellt exempel kan vara Songjiang Hotel i
Songjiang provinsen i närheten av Shanghai i Kina68. Ett
futuristiskt och spektakulärt hotell ska byggas på kanten
till en vattenfyllt tidigare bergtäkt. Kring täkten anläggs
en stor park. Bluewater Shopping Center i England är ett
annat spektakulärt exempel. Det är ett av Europas största
Shopping Center och är byggt i ett tidigare kalkbrott69.

Naturvärden och biologisk mångfald
En bergtäkt är ett, ofta storskaligt, ingrepp i naturen som
medför konsekvenser för platsens och omgivningens
naturliga förhållanden. Eventuella habitat som funnits
på platsen går förlorade. Vilka konsekvenser och effekter
ingreppet får för naturvärdena och den biologiska
mångfalden i området beror på vilka värden som går
förlorade i och med ingreppet. Det innefattar även
sammanhanget som täkten ingår i. Även om själva
platsen för täkten kan vara av relativt lågt värde för
naturvård och biologisk mångfald kanske den ingår i
ett viktigt stråk eller annat sammanhang som störs av
att en täkt öppnas. Täkterna kan dock även erbjuda
naturvärden och bidra till den biologiska mångfalden.
De kan nämligen ofta bidra med speciella miljöer
och habitat som annars är sällsynta i de relativt
monotona landskap som dagens storskaliga jordbruk
och skogsbruk ofta bidrar till att skapa. Det är därför
inte omöjligt att en täkt som öppnas i exempelvis ett
utbrett produktionsskogsområde medför mycket små
negativa konsekvenser för befintliga naturvärden och
efter avslutad verksamhet kan ge upphov till nya habitat
och därmed berika mångfalden i området. Således
är det inte givet att öppnandet av en bergtäkt får
negativa konsekvenser för naturvärden och biologisk
mångfald utan endast att den får konsekvenser.
Dessa konsekvenser måste utredas vilket skall ske i
miljökonsekvensbeskrivningen.

driver täktverksamhet, har börjat göra planer för att
öka biologisk mångfald såväl under verksamhetens
gång som efter avslutad verksamhet för vissa av deras
täkter. Biologisk mångfaldsplan kallar de dessa planer
som de anlitat konsulter för att genomföra. Jag har
tagit del av en sådan plan för en täkt i Kållered utanför
Göteborg70. Planen delar upp verksamhetsområdet i olika
delområden och beskriver deras värden för biologisk
mångfald samt vilka åtgärder som är lämpliga för att öka
densamma. För den aktuella täkten finns dock enligt
planen ingen efterbehandlingsplan upprättad utan det
finns en överenskommelse om att en skall upprättas
senast innan täkttillståndet löper ut. Det vore intressant
om en sådan biologisk mångfaldsplan upprättades i
kombination med efterbehandlingsplanen i ett tidigt
skede i processen. Då skulle små åtgärder kunna
genomföras successivt under själva täktverksamhetens
gång vilka samtliga leder mot samma gemensamma mål.
Det skulle kunna bidra till den biologiska mångfalden
i täkten såväl under pågående verksamhet som efter
genomförd efterbehandling och det skulle troligen även
kunna minska utförandekostnaderna genom att många
åtgärder skulle kunna genomföras i samband med övrig
täktverksamhet.

Reststenshantering
Den stora mängden reststen som ofta blir över vid
brytning av blocksten ses ofta som ett problem. I bästa
fall är det möjligt att bli av med reststenen genom att
krossa den eller sälja den i befintligt skick för exempelvis
användning i hamnanläggningar. Täktens läge, liksom
reststenens beskaffenhet, är avgörande för om det
går att bedriva krossverksamhet utan ekonomisk
förlust. I flera fall blir dock stenen kvar och kan bilda
enorma högar. Detta får naturligtvis konsekvenser för
efterbehandlingen. Idag är det praxis att lägga upp
reststenen i kontrollerade högar enligt den så kallade
”sandwich metoden” för att det skall vara möjligt att
vid behov kunna komma åt stenen vid senare tillfälle.
Detta är säkert mycket bra då man kanske kan utnyttja
stenen senare istället för att t.ex. öppna nya krosstäkter.
Detta innebär att reststensupplagen ofta får formen
av terrasserade platåer med en eller flera ramper som
leder upp till toppen. Det är inte heller önskvärt att lägga
matjord på dessa reststensupplag då det i så fall riskerar
att bland sig med stenen vilket medför svårigheter om
stenen senare skall kunna användas för krossning. Detta
innebär svårigheter om man vill etablera vegetation på
reststensupplag.

Jehanders, ett av de största företagen i Sverige som

I Flivik, som nämns under rubriken Granitblockstensbrott
i Småland (sidan 38), har en intressant metod för att
avyttra reststenen tagits i bruk. Täkten ligger ungefär
1,5 km ifrån kusten och ett långt rullband har anlagts
hela vägen till en enkel hamn. Reststenen krossas sedan
i täkten och transporteras på rullbandet direkt ner till
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fartyg som lägger an vid hamnen. På detta sätt kan de
avyttra all reststen utan kostsamma och miljöpåverkande
landtransporter. Ett problem med denna metod kan
dock vara att det långa bandet fungerar som en effektiv
barriär och hindrar all rörelse över det. Eftersom
blockstenstäkter ofta har mycket lång verksamhetstid
kommer bandet att vara ett långvarigt inslag i miljön
kring täkten. I Flivik har de därför byggt en underfart som
gör det möjligt att korsa det i alla fall på ett ställe. Faktum
kvarstår dock att bandet utgör en barriär effekt.

Gestaltning vid efterbehandling
Det finns många aspekter att ta i beaktande när
man ska gestalta efterbehandlingen av en bergtäkt.
Landskapsbilden är en sådan aspekt. Hur skall man
förhålla sig till landskapsbilden och kan gestaltningen
komma att påverka den? Detta är i grunden en avvägning
snarlik den i diskussionen om kontrast kontra harmoni
med omgivningarna under rubriken Estetiska värden och
landskapsbild (sidan 12). Om gestaltningen harmoniserar
med omgivningarna och ingreppet som täkten utgör döljs
kommer det inte att påverka landskapsbilden nämnvärt.
En gestaltning som accentuerar täkten och kontrasterar
mot omgivningarna kan däremot göra det. Frågan man
då måste ställa sig är på vilket sätt landskapsbilden
kommer att påverkas och om det kommer uppfattas som
en positiv eller negativ förändring. Landskapsbild är med
nödvändighet något dynamiskt. Landskapet förändras
liksom vårt sätt att se på det. Dessa förändringar sker
dock i regel relativt långsamt så att vi kanske inte alltid är
medvetna om det.
Alla de aspekter som tidigare diskuterats, täktens läge,
markanvändning och funktion, säkerhetsaspekter,
naturvärden, biologisk mångfald, fysiska förutsättningar,
med mer, kan vara av betydelse för hur en täkt kan
och bör gestaltas. Eftersom att många bergtäkter blir
naturligt vattenfyllda är det ofta marken omkring själva
täkten samt de delar av själva täkten som hamnar ovan
vattenytan som gestaltningen fokuserar på. Mötet mellan
täkten och omgivande mark blir då av stor betydelse
liksom mötet mellan vatten och fast mark.

Figur 104: Transportband för krossmaterial i
Flivik.

Hur täkten möter omgivningen
Hur täkten möter omgivningen är av avgörande
betydelse för hur täkten kommer att uppfattas. En skarp
och tydlig gräns kan medföra att täkten uppfattas mer
som en egen plats tydligt skiljd från omgivningarna. En
mer otydlig gräns och gradvis övergång kan få platsen
att uppfattas mer integrerad med sin omgivning även
om den genom sin utformning och karaktär tydligt
skiljer ut sig. Platsen kan då kännas mer naturlig och
förankrad i sitt sammanhang. Skryllejön kan anses vara
ett exempel på detta. Att utforma en täkt så att den
får samma struktur och utseende som omgivningarna
kan få effekten att man inte alls lägger märke till att
den skiljer sig från omgivande mark. Stjärnarp är ett
exempel på detta där man genom att plantera skog av
samma typ i och omkring täkten effektivt döljer den
till dess att man faktiskt går ner i den. Kanske uppfattar
man inte ens då att platsen skiljer ut sig utan att i
förväg känna till terrängen eftersom träden hindrar en
från att skapa sig en överblick över området. Tydliga
topografiska skillnader så som branter och stup är
mycket rumsbildande och täkter som är omgärdade på
flera sidor av sådana element blir därför lätt uppfattade
som separata rum. Om man i sådana fall vill skapa mer
kontakt med omgivningarna utan att ta till omfattande
terrängformning kan man låta andra element från
omgivningen, exempelvis vegetation, spilla ner i täkten
överbrygga de tydliga gränserna. Lovéns täkten är ett
mycket intressant exempel på hur viktigt mötet med
omgivningen kan vara för upplevelsen av platsen. Täkten
är mycket intressant belägen mitt i ett bryn mellan öppen
terräng och en gammal bokskog och en landsväg leder
förbi nära inpå. På ena sidan av täkten finns en gammal
byggnad som troligen använts för täktverksamheten en
gång i tiden och i anslutning till denna finns en mindre
parkeringsplats. Täkten möter omgivande mark på fyra
olika vis. Bokskogen och den öppna terrängen når på två
sidor ända fram till täkten där de dramatiskt möter ett
högt och brant stup rakt ner i den vattenfyllda täkten.
Det redan dramatiska mötet mellan den öppna terrängen
och stupet ner mot vattnet accentueras ytterligare av
ett ondulerat parti bevuxet med en grupp enar. Från
den öppna marken sett bidrar dock detta parti till att
dölja täkten. Mötet mot vägen är betydligt mer diffust
med terrasser i olika nivåer sammanbundna med slänter
som ser ut som om de skulle ha kunnat skapas genom
ras. En gles björkdominerad skog växer hela vägen från
täkten upp till vägen och bildar en naturlig övergång
till bokskogen på andra sidan. Parkeringsplatsen möter
täkten med en ganska hög brant och sedan en stor
plan yta som möter vattnet med en låg kant. Den glesa
björkdominerade skogen täcker större delen av ytan
och växer även upp på branten, över kanten och fram
de få meter till parkeringen vilket överbryggar det
annars ganska skarpa mötet. En brant slänt leder på ett
ställe ner från parkeringen till den plana ytan där en
glänta öppnar sig i anslutning till vattnet. På ett ställe
precis i den skarpa gränsen mellan bokskogen och den
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öppna marken finns en naturlig slänt i terrängen där
de branta kanterna på täkten går ner till vatten nivån
och ett mycket intressant möte mellan det horisontella
vattnet, de vertikala stupen, bokskogen och den öppna
terrängen möts. Det råder ingen tvekan om att den stora
variationen av intressanta och ofta dramatiska möten är
avgörande för platsens speciella och tilltalande karaktär.
Tillsammans med täktens varierade topografi och
vattenspegelns oregelbundna form.

Topografi
Täktens topografi påverkar inte bara hur täkten uppfattas
utan är också av stor betydelse för tillgängligheten och
därmed också för markanvändningen. Topografiska
skillnader är starkt rumsbildande och avvikande
vertikala former har en förmåga att dra till sig vår
uppmärksamhet. Stora höjder kan lätt dominera
intrycket av en plats. För det mesta har man kanske
inte så stora möjligheter att påverka topografin utan
det är snarare en viktig aspekt som får stor betydelse
för täktens utformning. Det är dock möjligt att påverka
topografin vilket diskuteras i kommande stycke om
terrängutformning.

Terrängutformning
Hur marken formas är en viktig del av gestaltningen.
Raka, jämna och släta ytor samt skarpa kanter och
övergångar ger ett mer artificiellt intryck medan
oregelbundna och ojämna ytor med mjuka övergångar
och kanter ofta uppfattas som mer naturliga71. Vid
släntning är det kanske framförallt viktigt att tänka på
hur slänten möter omgivande terräng, dvs. släntens
krön och fot. Omfattande terrängformningsåtgärder kan
radikalt förändra en täkts utseende. Skryllesjön med
71
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Figur 105: Spännande möten i Lovéns bergstäkt.

sina böljande slänter är ett exempel på detta liksom
den planerade efterbehandlingen i Tiarp. I Tiarps-fallet
ska samtliga stup släntas och alla de mest skönjbara
spåren av täktverksamheten kommer därmed att
utplånas. När slänter utformas är det viktigt att tänka
på släntlutningarna. För branta slänter riskerar att
utsättas för kraftig erosion. För att förebygga erosion kan
vegetation etableras på slänterna.
Det är kostsamt att transportera massor längre
sträckor och det är därför önskvärt att massor används
och tas om hand på platsen. Ett intressant sätt att
genomföra omfattande terrängutformningar och
påverka topografin på ett ekonomiskt effektivt vis
är att som i Tiarp kombinera krossverksamhet med
efterbehandlingsarbetet. Att bedriva krossverksamhet
med efterbehandling som syfte är något som bör kunna
göras i flera täkter. Det lär dock vara viktigt i detta
sammanhang att tydligt klargöra vad som faktiskt är
huvudmålet med verksamheten, en bra efterbehandling
eller ekonomin i krossverksamheten. I Tiarp är tanken att
förutom att alla reststensupplag skall tas om hand och
krossas så skall också den terrassartade strukturen av
branta stup som är typisk för blockstenstäkter förändras.
I samband med krossverksamheten skall samtliga stup
omvandlas till slänter så att resultatet blir en sjö i botten
på en sänka i bergssluttningen. En stor bergsknalle som
lämnats mitt i täkten kommer att tas bort.
En annan möjlighet är att i ett tidigt skede försöka
påverka planeringen av brytningen i en täkt och på så
vis påverka terrängformerna och topografin. Hardeberga
är ett exempel där strandpallen som skall komma att
omgärda täktsjön sparas.

Terrängutformning med reststen
I de fall där reststenen blir kvar vid bergtäkterna får
den ofta stor betydelse för platsens utseende och
utformning. Volymen reststen är av stor betydelse. Det
får betydelse för hur stor plats reststenen kan komma att
ta i anspråk och höjden på eventuella reststensupplag.
Hur kan man då hantera reststenen på platsen?
Genom att planera hur reststenen skall komma att läggas
upp kan man forma platsens topografi i princip forma
ett landskap av reststen. Skall reststenen läggas enligt
sandwich principen blir dock möjligheten till formgivning
något begränsad eftersom upplagen då måste byggas i
ordnade lager. I Hägghult finns enorma reststensupplag.
Vid de gamla täkterna har ingen efterbehandling
genomförts och reststensupplagen har antagligen
inte planerats in någon större utsträckning. Några har
däremot gjorts tillgängliga genom ett antal trappor.
Även utan någon planering har dessa reststensupplag
bildat ett eget ganska intressant landskap av terrasser
som har berikats av små installationer av stenkonst och
spontant etablerad vegetation. Vid den pågående täkten
har reststensupplagen planerats. De skall läggas upp
som tre höga berg som omgärdar den blivande täktsjön.
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En i sydväst, en i nord ost och en i nordväst. Den östra
av dessa upplag är betydligt mindre än de andra och
tänkt bli endast marginellt högre än högsta närliggande
naturliga höjd. De i väster blir däremot stora och kommer
att resa sig något högre över omgivningen. De ligger dock
i linje med de största av de tidigare reststensupplagen
och kommer således troligen att bilda något liknande
en böljande höjdrygg. Om ingen vegetation tillåts
etablera sig på de nya upplagen kan de dock komma att
se främmande ut och uppfattas som ganska karga och
ödsliga. I Götebo har reststenen lagts upp på ena sidan
av täkten i ett vidsträckt och inte så högt upplag som
inte känns allt för främmande på platsen. Upplaget är
bevuxet av ett ungt bestånd av tall och enstaka björkar.
En variant är att sprida reststenen över en större yta,
exempelvis i en sänka eller utför en slutning och täcka
den med kross och/eller avbaningsmassor. Detta innebär
dock att reststenen blir svår att ta tillvara på vid ett
senare tillfälle. I Ängeholm har reststenen spridits ut och
täckts av kross och bildar en stor skrovlig, lätt terrasserad
och aningen otillgänglig slätt av grovt krossmaterial
som omgärdar en stor del av täkten. I Imbramåla har
reststenen spridits ut i en tidigare sänka eller svag slänt,
täckts med avbaningsmassor och planterats med skog
och på så vis effektivt dolts. I Gillberga har reststen
använts för att fylla en täkt som sedan täckts med
krossmaterial som smälter in så bra i det omgivande
Alvarslandskapet att det är i princip omöjligt att se
skillnaden. Även i Hornsuddens efterbehandlade täkt
har reststenen använts för att fylla igen täkten men
här har inte hela täkten fyllts utan spår av täkten är
synliga genom stup på två av sidorna. Reststenen har
formats till en lång terrasserad sluttning och täckts med
krossmaterial. Det finns således många möjligheter till
hur man kan använda reststenen till att utforma platsen.

Vegetation
Det finns en oändlig variation i hur vegetation kan
användas på olika sätt och i olika syften i samband
med efterbehandling. Ofta etableras ingen vegetation
vid efterbehandlingen utan marken lämnas öppen
och vegetation får spontant återta marken från
omgivningarna. Detta har sina fördelar då det medför att
platsen får en tydlig samhörighet med omgivningarna.
Det kan dock ta ganska lång tid innan vegetation
spontant etablerar sig och växer upp.
Det finns många olika metoder för att etablera
vegetation. Man kan så, plantera eller transplantera hela
vegetationssjok. Avbaningsmassorna kan ofta innehålla
fröbanker och växtdelar. Såväl vegetationens struktur
som artsammansättning är av betydelse för intrycket
som vegetationen ger. Att härma artsammansättningen
och strukturen i omgivningen kan vara ett bra sätt att
få täkten att smälta in bättre. Att använda för området
exotiska arter kan göra platsen till ett unikt och
spännande inslag i omgivningen. Man måste dock vara
försiktig när man väljer exotiska arter då det finns en risk

att de sprider sig och konkurerar ut andra, inhemska,
arter. Vegetationens struktur är av två dimensioner,
horisontell och vertikal struktur. Båda är av betydelse
för såväl intryck som tillgänglighet. Genom att variera
vegetationens struktur och artsammansättning kan
man skapa rumsbildningar, dölja eller framhäva
terrängformer och förändra platsens karaktär. En
monoton växtanvändning som i Sjärnarp där såväl
artsammansättning, horisontell och vertikal struktur
är mer eller mindre samma över hela området gör
det svårt att definiera specifika platser och motverkar
rumsbildning. Då det som i Stjärnarp också är snarlikt

Fyllnad i befintlig sänka

Flacka ut befintlig slänt

Låg vidsträckt förhöjning

Fyllnad vid släntning

Hög höjd i lager enligt sandwich metoden

Terrasserad höjd enligt sandwich metoden

Figur 106: Illustrationer för några möjliga
terrängutformningar med reststen.
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omgivande vegetation får det effekten att platsen
smälter ihop med omgivningen. Av de täkter som
studerats i detta arbete är det få täkter där vegetation
använts aktivt. Lovéns stenbrott, Skryllesjön och
Stjärnarp är de av täkterna där vegetationen har störst
betydelse för upplevelsen av platsen. Lovéns stenbrott
har redan beskrivits under rubriken Hur täkten möter
omgivningen tidigare i detta avsitt. I Skrylle har en gles
och fragmentarisk björkdominerad vegetation etablerats
på delar av sluttningarna som en form av bryn mellan
skogen och täktens öppna terräng. Några dungar har
också skapats vilka bidrar till att dela upp rumsligheten i
täkten.

Historia och utbildning
Täktverksamhet är ingen ny företeelse utan har
förekommit i olika former under mycket lång tid. Spåren
efter äldre tiders täktverksamhet går att se på många
platser runt om i världen och utgör en del av vår historia.
På vissa platser har täktverksamhet utgjort en speciellt
viktig del av platsens historia. Hägghult liksom Öland
är exempel på sådana platser där stenindustrin varit av
stor betydelse för bygdens historia och utveckling. Det är
viktigt att ha i åtanke att dagens täktverksamhet lämnar
liknande spår och avtryck för framtiden. Det kan därför
finnas ett historiskt värde i att inte försöka dölja alla spår
utan lämna rester som gör det möjligt att se historiens
gång. I Hägghult har ett museum ställts i ordning just
för att visa på täktverksamhetens historia på platsen.
Det har även satsats på installationer av stenkonst
i anslutning till museet som berikar upplevelsen på
platsen. Museet har blivit något av traktens största
turistattraktion. Förutom de historiska värdena medför
bergtäkter också en ypperlig möjlighet att studera bland
annat geologi och kan utgöra intressanta studieobjekt för
t.ex. högskolor. Geoturism är ett begrepp som innebär
att en plats geologi används för att locka besökare till
platsen. I Gillberga har ett geoturism projekt startats
för att uppmärksamma såväl platsens historia av
täktverksamhet som dess geologi. Guidade turer och
happenings anordnas i anslutning till täkten. Denna
typ av arrangemang kan skapa ett allmänt intresse och
bidra till förståelse för verksamheten samt dess och
platsens historiska sammanhang samt sprida geologiska
kunskaper.

Reflektioner
En bergtäkt är ett, ofta storskaligt, ingrepp i naturen.
Det går inte att undkomma. Det är knappast möjligt (och
kanske inte heller önskvärt) att återställa en avslutad
bergtäkt till utgångsläget innan täkten öppnades. Det
är lätt att se de avslutade täkterna som ett problem,
ett sår i landskapet och naturen som måste åtgärdas.
Efterbehandlingen kan då ses som en form av läkning,
ett återskapande av landskapet. På många vis är detta
också en korrekt uppfattning. Det finns dock också
i många fall möjlighet och potential att dra nytta av

de förutsättningar som täkterna ger och utifrån detta
skapa nya attraktiva och värdefulla platser av dessa
sår i landskapet. Man skulle därför kanske hellre se
efterbehandlingsarbetet som nyskapande.
Min uppfattning är att det finns många olika sätt på vilka
man skulle kunna dra nytta av avslutade bergtäkter och
många olika aktörer som skulle kunna vara intresserade
av att utnyttja dem. Om dessa aktörer kom in tidigt
i processen borde de tillsammans med exploatören
och markägaren kunna planera för ett smidigt och
ekonomiskt effektivt genomförande som gynnar alla
parter. Det är då viktigt att aktörer som eventuellt
kan vara intresserade av att ta en täkt i anspråk görs
medvetna om de möjligheter som täkterna kan
bidra med. Det bör således vara i exploatörens och
markägarens intresse att aktivt söka aktörer som skulle
kunna vara intresserade lika väl som det omvända,
att intresserade aktörer söker täkter. Man kan dock
naturligtvis inte förvänta sig att alla bergtäkter är av
sådant intresse att någon är villig att satsa och det kanske
är lika bra det då det bidrar till variation.
En annan reflektion jag har gjort i samband med
detta arbete är att det tycks finnas relativt få
exempel på efterbehandlade bergtäkter i Sverige där
landskapsgestaltningen har fått något större utrymme
i efterbehandlingsarbetet. Det som framförallt tycks
prägla många efterbehandlingsprojekt är biologiska och
naturvårdsrelaterade värden, säkerhet, markanvändning
och ekonomiska aspekter. Jag kan tycka att detta är
synd då en bergtäkt trots allt lämnar ett tydligt spår i
landskapet som kommer att finnas kvar under en mycket
lång tid framöver.
Under arbetets gång blev det naturligt att fundera över
alternativa efterbehandlingsalternativ avseende de
studerade täkterna. Jag fastnade speciellt för Tiarps
täkten där jag kunde se många möjligheter till olika
utformningar. Den planerade efterbehandlingen i Tiarp
kan antas komma att harmonisera väl med omgivningen
vilket innebär att spåren efter täkten till stor del suddas
ut. Alla branter skall släntas och när vegetation etablerat
sig kring täkten kommer det antagligen se ut som en
liten sjö i en sänka på bergssluttningen. Jag fann det
intressant att tänka mig ett alternativ mer enligt det
motsatta förhållningssättet att låta ingreppet, och där
med platsens historia, vara skönjbart genom att behålla
vissa av branterna. Exempelvis branter i sydvästra delen
av täkten kunna sparas. Här finns redan en naturlig
avsats något lägre än de högsta branterna. Detta
skulle kunna göra platsen mer variationsrik och lite av
dramatiken skulle kunna bevaras. Från branten skulle
man få en fin utsikt över sjön och vidare ut över dalen.
På krönet skulle en liten rastplats kunna anordnas med
möjlighet för t.ex. grillning. Vattnet skulle fortfarande
vara lättillgängligt från övriga sidor och tillgängligheten
kring vattnet skulle fortfarande kunna vara hög bara man
ser till att det är möjligt att röra sig kring sjön ovanför
stupen. Det skulle även kunna finnas fördelar med att
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bevara hela eller delar av den knalle som blivit över mitt
i täkten. Om täktsjön görs större så som det är tänkt men
knallen bevaras skulle den kunna bli en klippa som reser
sig brant ur sjön. Den skulle hindra sikten så att man inte
ser hela sjön från samma plats vilket skulle kunna göra
hela området lite mer spännande. Klippan är brant och
skulle troligen vara mer eller mindre otillgänglig vilket
skulle kunna göra den till en värdefull plats för många
fågelarter. En annan möjlighet vore att spara klippan som
en udde som sträcker sig ut i sjön och skapa en slänt på
ena sidan så att den blir tillgänglig som utsiktspunkt.
Dessa alternativ bör inte medföra några hinder för att
upplåta tomtmark kring sjön. Alternativen innebär dock
troligen något mindre material för krossning vilket kan
innebära en lägre ekonomisk vinst för företaget som
bedriver krossverksamheten.
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