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Abstract 

Att bryta kalk i ett område orsakar stora ”sår” i naturen, därför finns speciella åtgärder som 

vidtas när ett kalkbrott brutits klart. Det finns en mängd olika sätt att efterbehandla eller 

återställa ett kalkbrott på beroende på dess förutsättningar. Aspekter att ta hänsyn till är 

exempelvis hur kalkbrotten smälter samman med omkringliggande natur, hur kalkbrotten efter 

efterbehandling blir viktiga boplatser för djur och växter samt om kalkbrottet ligger på ett 

vattenskyddsområde, som fallet är i Ignaberga. Genom litteraturstudier, dokumentstudier, 

bildanalyser samt fältstudier undersöker denna uppsats Ignaberga kalkbrotts återställningsplan 

och hur återställningsarbetet fortskrider. Som jämförande studie har Limhamns kalkbrott 

valts. Fokus i uppsatsen har lagts på planer som finns kring efterbehandlingen, om hur 

bestämmelserna tillämpats samt en översiktlig jämförelse mellan hur de båda kalkbrotten 

efterbehandlats så här långt. Resultaten visar att både Ignaberga kalkbrott och Limhamns 

kalkbrott efterbehandlar enligt de bestämmelser som finns och att planerna för hur kalkbrotten 

efterbehandlas bestäms utifrån de enskilda kalkbrottens förutsättningar som visade sig vara 

klart olika.   
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1. Inledning 

Då kalk är ett material som bryts och fraktas från det ena stället i naturen för att på en annan 

plats åtgärda ett problem, exempelvis försurning, är kalkbrytning något som det finns många 

delade uppfattningar kring. Där kalken bryts bildas ett sår i naturen, som aldrig kommer att se 

likadant ut som innan brytningen. Förflyttar vi ett miljöproblem? Återställningen av kalkbrott 

är mer än att bara återställa ett landskap, då hänsyn också ska tas till djur o natur men också 

säkerställa säkerheten för allmänheten, biologiska värden, samt hur kalkbrottet ska smälta in i 

omkringliggande landskap efter brytning.  Att återställa ett kalkbrott är något som måste göras 

enligt lag. Dock återställer man inte bara för att följa lagar, utan även för att ge området ett 

nytt värde.  Ignaberga kalkbrott ligger mig varmt om hjärtat då jag är uppvuxen i Ignaberga 

stationssamhälle och har sett förändringarna i landskapet genom tiderna.  

 

1.1. Syfte/frågeställningar 

Studien syftar till att beskriva Ignaberga kalkbrotts återställningsplan och hur den hittills 

tillämpats. Vidare syftar studien till att översiktligt jämföra efterbehandlingsåtgärder i 

Ignaberga kalkbrott med Limhamns kalkbrott.  

Mina frågeställningar är följande:  

– Hur ser Ignaberga kalkbrotts återställningsplan ut, vilka planer finns efter  återställningen, 

samt hur har bestämmelserna kring återställning tillämpats i verkligheten?  

– Vilka åtgärder har vidtagits eller planeras efter slutbrytningen i Limhamns kalkbrott samt 

hur har de tillämpat bestämmelserna som finns kring återställning?  

– Vilka skillnader och likheter finns mellan Ignaberga kalkbrott och Limhamns kalkbrott vad 

gäller efterbehandling av kalkbrott?    
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1.2. Definitioner  

Begreppen återställningsplan och efterbehandlingsplan används parallellt i uppsatsen eftersom 

de dokument som granskats har använt de båda begreppen liktydigt.  Dock anas en viss 

nyansskillnad. 

Återställningsplan: En plan över hur man tänker återställa kalkbrottet efter det att brytningen 

upphört.   

Efterbehandling: Fortlöpande åtgärder för att förbereda återställandet efter brytningen i ett 

visst område i kalkbrottet.   

Schakttipp: Detta är jordmassor som fraktats bort från ytan innan de började bryta i området. 

Dessa massor används vid återställningen.  

 

1.3. Uppsatsens disposition 

Uppsatsen har 6 kapitel. Det inledande kapitlet förklarar uppsatsens titel, motiverar valet av 

studie och presenterar uppsatsens syfte och frågeställningar. Vidare tar uppsatsen upp vilka 

metoder och vilket material som använts i studien.  

Kapitel 2 behandlar en historisk genomgång av området Ignaberga, kalkbrytning, förädling 

och användning av kalk från 1100-talet fram till idag. Här tas även några av Nordkalk AB:s 

kalkbrott upp och visar på hur de brotten använts efter slutbrytning. 

Kapitel 3 behandlar de lagar och regler som finns kring återställningen av kalkbrott samt om 

olika modeller som finns vid återställningen.  

I Kapitel 4 redovisas resultatet där återställningsplanen tas upp i bilder före och efter 

återställning i Ignaberga kalkbrott.  Därefter redovisas de planer som fanns för Ignaberga 

kalkbrott år 2007. En sammanställning görs av Ignaberga kalkbrotts återställningsplan. 

Därefter behandlas Limhamns kalkbrott. Vidare presenteras översiktligt om Limhamns 

kalkbrott och dess speciella artrikedom. Därefter görs en sammanställning av Limhamns 

kalkbrott. Slutligen tas de skillnader som finns mellan kalkbrottens efterbehandling upp. 

I kapitel 5 analyseras och diskuteras resultaten.  

I kapitel 6 görs en sammanfattning av uppsatsen.   
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1.4. Metod och material 

Materialet till denna uppsats har insamlats genom kontakt med Miljökontoret i Hässleholm, 

där en mängd dokument granskades bl.a. olika ansökningar, anteckningar från möten samt 

efterbehandlingsplan. Ytterligare material har inhämtats från Länsstyrelsen samt från 

Nordkalk AB:s platschef för Ignaberga kalktäkt. Vidare har material samlats in i form av 

litteraturstudier samt fotodokumentation i Ignaberga kalkbrott. Studier på plats har gjorts i 

Ignaberga kalkbrott för att kunna få ett vidare perspektiv på hur återställningen fortskrider. 

Material har granskats från Internet där bl.a. Nordkalk AB:s Miljörapport 2010 använts. 

Inspiration har också hämtats från kvällsvandringen i Ignaberga kalkbrott, med 

Göingebygdens Biologiska Förening som ägde rum den 18 april 2012. Detta har även kunnat 

jämföras med hur det såg ut tidigare, när jag som liten besökte Ignaberga kalkbrott ett otal 

gånger och sett den kontinuerliga förändringen.  

För att kunna undersöka hur Ignaberga kalkbrott och Limhamns kalkbrott har följt reglerna 

för efterbehandling av kalkbrott, kräver studien att allmänna bestämmelser som finns kring 

kalkbrytning och efterbehandling av täkter, presenteras. Detta görs i faktabakgrunden. 

Bilderna i resultatdelen visar på hur områdena såg ut tidigare. Dessa är tagna av Nordkalk AB 

den 23 september 2009 och ingår i en uppföljning av efterbehandlingsplan (4). Bilderna till 

höger är tagna av mig vid en fältstudie i Ignaberga kalkbrott den 19 april 2012. Bilderna är 

placerade bredvid varandra för att visa på hur det såg ut tidigare, innan efterbehandling, och 

hur det ser ut idag. En bildanalys finns med i uppsatsen, där bilderna före och efter 

efterbehandling jämförs. Därefter har bilderna noggrant jämförts och analyserats och följts 

upp med studier på plats.  

I början av uppsatsen fanns funderingar på att göra flertalet intervjuer, främst med 

miljökontorets chef i Hässleholms kommun, platschef för Nordkalk AB:s kalktäkt i 

Ignaberga, anställda på kalkbruket samt boende i området och deras uppfattningar kring 

återställningsplanen. Dock har kontakter funnits med miljökontoret samt Nordkalk AB, vid 

faktainsamling. Intervjuerna kändes inte relevanta till uppsatsens inriktning, nämligen 

återställningsplaner i teori och praktik. Dock hade det varit väldigt intressant att undersöka 

berördas attityder vid ett senare tillfälle. 
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2.Faktabakgrund  

Faktabakgrunden redovisar först en historisk bakgrund kring Ignaberga kalkbrott samt visar 

på vad kalk är och hur det bildats. Detta görs för att få en generell överblick över ämnet.   

Vidare redovisar faktabakgrunden en historisk tillbakablick om hur man bröt kalken tidigare, 

från 1100-talet, förädlade den och vad den användes till tidigare.  Därefter redovisas hur 

kalkbrytning går till idag, hur det förädlas och den huvudsakliga användningen idag.  

Några av Nordkalk AB:s brott tas upp, där användningen av brotten efter brytning behandlas. 

De olika bestämmelserna, lagar och regler som finns kring efterbehandlingen av kalkbrott tas 

upp där även den Europeiska landskapskonventionen behandlas. Slutligen tar 

faktabakgrunden upp de olika modeller som finns när man återställer ett kalkbrott.    

 

2.1. Ignaberga – Historisk bakgrund 

I norra Skåne, ca fem km sydost om  

Hässleholm, ligger Ignaberga kalkbrott, se 

figur 1. Ignaberga kalkbrott är beläget på 

norra delen av Nävlingeåsen, där det under 

mark finns åsens mäktigaste kalkklippa 

(Bjerking, 1957). Kalk från Ignaberga 

härstammar från den geologiska perioden 

krita. Kalkstenen ligger under ett 5-15 meter 

tjockt lager av morän (5). Kalkstenen är ett 

bevis på att liv funnits i området för ca 75 

miljoner år sedan. Vid denna tid var stora 

delar av Skåne vattentäckt och många djur 

levde här. På den tidens havsbotten samlades 

kalkrikt slam med olika djurdelar som förvandlats till kalksten. Kalkens utseende och innehåll 

varierar beroende på vad som levt under olika perioder (Björk, 2003).  

I Ignaberga kalkbrott har man hittat fossilfynd av bl.a. hajtänder, belemniter samt Crania 

Ignabergensis som fått sitt namn uppkallat efter Ignaberga.  

  

Figur 1 Bild över Ignaberga kalkbrotts placering (grön 
markering) 1 cm = 15 km. (skolkartor.nu)  
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2.1.1 Ignaberga – historia kring brytning av kalk    

Kalkbrytning och kalkbränning i Ignaberga tros ha anor ända ifrån slutet av 1100-talet. Detta 

tror man eftersom Ignaberga gamla kyrka murades upp vid 1100-talet med hjälp av kalk från 

trakten. Den första kalkbrytningen fanns i ett område mellan Vedhygge och Ignaberga och 

den andra fanns vid Lommarps västra del, troligtvis i ett dagbrott (Carlie, 1985).  

I Vedhygge finns idag en skog som vittnar om ett 17 000 m
2 

stort dolin- eller rasområde som 

tyder på att kalkbrytning ägt rum här (a.a.). Kalkbrytningen skedde i form av gruvbrytning 

och i dagbrott. Brytningen i grottorna skedde med hackor och kalken bars ut på bärbårar av 

två personer (Bjerking, 1957). Tykarpsgrottan öppnades år 1741 (Carlie, 1985) och då det var 

jämn temperatur i grottorna året runt kunde gruvarbetet fortgå under hela året (Bjerking, 

1957).  

Kalken från Ignaberga tros också ha används vid de gamla romanska kyrkorna i Vä, Vinslöv 

och Norra Strö (Bjerking, 1957). Tidigare trodde man att medeltida brytning förekom i 

Ignaberga, eftersom medeltida kyrkor hade fynd av den fossila brachiopoden Crania 

Ignabergensis. Nya undersökningar har visat att Crania Ignabergensis även finns i 

Kristianstadtrakten och att det därför är omöjligt att bestämma brytningsplatsen för denna tid. 

Kalk hämtades även från Ignaberga till Mölleröds kungsgård på 1580 talet (Carlie, 1985). 

Vidare har kalken använts till Kristianstad fästning och kyrka, krut- och tyghuset samt vid 

reparation av Vankiva kyrka kring år 1600 (Bjerking, 1957). Även den danske kungen hade 

ett eget brott kring Ignaberga där kalk hämtades för byggnation i Kristianstad (Carlie, 1985).  

Antalet gruvor som varit i drift är osäkert. Kring 1600-talets slut och 1700-talets början hade 

Ignabergas bönder två eller tre gruvor, Tykarp en gruva och Vedhygge två eller flera. År 1978 

hittades en gruva i Vedhygge där en stor sal på minst 100 m
2
 hittades samt flera mindre salar. 

Gruvan var 55 meter lång och som mest 20 meter bred (a.a.).  

1734 öppnades Kiabacksgruvan och man bröt kalk fram till 1753, då gruvans ingång rasade 

ihop. Året därpå öppnades gruvan igen, efter mycket arbete efter raset. Kring 1870 slutade 

dock brytningen här då det inte var lönsamt att bryta kalk under jord. Försök har gjorts att 

öppna en stängd gruva öster om Kiabacksgruvan men har inte lyckats då ingången var för 

långt ned (a.a.).  

I Lantmäterihandlingarna från enskiftesförrättningen 1818-1822 nämns flera kalkbrott i 

trakten. Socknens jordägare hade gemensam äganderätt till brotten. Det stod också skrivet att 
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fyra åboar i Tykarp och fem åboar i Ignaberga var delägare i brytningen. Deras brytningsrätt 

fastställdes allt ifrån 4 till 12 tjungar sten om året. En tjung, tidigare kallad kyng, var en 

obestämd mängd, en portion av något. Vidare fanns det riktlinjer för vad som skulle hända om 

man bröt mer kalk än man fick, att man fick betala böter. Försäljning av kalk bönderna 

emellan var inte tillåtet. Om ras av gruva inträffade på ägorna skulle de som orsakat det 

ersätta skadan. Brytningen av kalk ledde till välstånd på orten (Bjerking, 1957).   

Fram till 1750 bröt man kalken i grottorna med hjälp av hackor och mejslar, i olika storlekar 

och genom olika tekniker beroende på om man skulle ha kalken i hela block, kalkstycken eller 

som bitar. Man bröt både horisontellt och vertikalt uppåt i kalkklippan. Ställningar användes i 

gruvan för att komma åt kalken högre upp. Detta ledde till att det liknade kyrkvalv inne i 

grottorna, som kunde bli 7 meter höga. Vid detta sätt minskade takets bärkraft och stora delar 

rasade samman, vilket ledde till att några miste livet. Denna typ av brytning förbjöds vid 

sommartinget året därpå, bl.a. eftersom Carl von Linné påpekat faran. Detta ledde fram till att 

man sänkte takhöjden i gruvorna och ökade antalet bärande pelare (Carlie, 1985). Den 

underjordiska kalkbrytningen upphörde på 1880-talet och i Tykarpsgrottan 1888.  År 1878 

framkommer det att Ignaberga har länets största kalkstensbrott (Bjerking, 1957). 

 

2.1.2. Kalkugnar i Ignaberga 

När kalken brutits och forslats upp ovan jord, skulle den brännas. Detta skedde i speciella 

kalkugnar. Dessa var hästskoformade och formade av kallmurade stenar. Ugnarnas storlek 

varierade allt från 10-30 m
2
. Främst placerades ugnarna i en backe. I Ignaberga har man funnit 

15 stycken ugnar (Carlie, 1985), vilket tyder på att Ignaberga varit ett centrum för 

kalkbrytning (Bjerking, 1957). Kring 1700-talets mitt fanns sju ugnar i drift och då man 

eldade med ved, minskade skogarna snabbt i området och man övergick till att elda med torv 

från Trane mosse öster om Ignaberga. Själva bränningen av kalken pågick ca tre dygn. 

Troligtvis har man lagt 20 cm höga och 50 cm långa kalkblock på längden från öppningen in 

till väggen. Raderna av kalkblock stod med 50 cm mellanrum och ovanpå dessa lades flata 

kalkhällar så att dessa bildade ett tak till där man eldade. Ovanpå hällarna lades olika stora 

kalkstycken tills ugnen var full. Då inget tak fanns på ugnen tätades den med att mindre 

kalkstycken placerades högst upp för att täppa till de flesta mellanrum, detta för att minska 

värmeförlusten (Carlie, 1985).  
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2.1.3. Kalkbrytning i Ignaberga - 1900 till idag 

Kring sekelskiftet startade den moderna kalkindustrin i Ignaberga av Maltesholms 

Cementaktiebolag. Rörelsen övertogs år 1914 av ett företag vid namn Aktiebolaget Ignaberga 

kalksten. Industrins ledning var Allan Lenander och därefter Leon Nilsson (Bjerking, 1957).  

Idag drivs verksamheten av Nordkalk AB. Nordkalks verksamhet finns idag i åtta länder: 

norden, Baltikum, Polen och Tyskland (1). Idag bryts kalken i dagbrott eller gruvor, 

transporteras till en kross, därefter till sortering och slutligen förädlas den till olika produkter. 

Kalk används på många olika sätt, bl.a. när man tillverkar papper, kartong, målarfärg, plast, 

cement, när man renar stål samt i djurfoder. Vidare används kalken för att förebygga och 

åtgärda miljöproblem exempelvis vid försurning i mark och vatten (Nordkalk.fi).  Kalk 

används också vid beredning av dricksvatten, vid rening av avloppsvatten samt vid rening av 

rökgaser (Nordkalk, u.å).  

 

2.2. Nordkalk AB:s andra brott – användning efter 

I kalkstensgruvan Tytyri, i Finland, finns idag ett museum, utbrytningsutällningshall samt 

festlokal i de delar som inte används längre. I Tytyri används gamla schakt också till 

slutförvaring av kraftverksaska, samt en hisstillverkare testar sina hissar i en annan del. På 

Gotland, Storugns, används det nedlagda dagbrottet numera till motorsportbana och i andra 

delar för vindkraftverk. Även konserter har ägt rum i nedlagda brott (Nordkalk.fi).  
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3.Bestämmelser kring återställningen av kalkbrott 

3.1. Bestämmelser enligt Länsstyrelsen 

Då länsstyrelsen fattar ett beslut om ett täkttillstånd, ska även villkor på efterbehandling 

fastställas. Vidare är det viktigt att ha en efterbehandlingsplan, då de som bryter i täkten ska 

arbeta utifrån denna plan och successivt arbeta med efterbehandlingen. 

Efterbehandlingsplanen sker utifrån Miljöbalkens bestämmelser och det är viktigt att 

förebygga skador på miljön och på människors hälsa. Länsstyrelsen tar också hänsyn till plats, 

omgivning och rörelser i området när de gör en efterbehandlingsplan (Länsstyrelserna, 2006).  

Utgångspunkten för alla efterbehandlingsplaner är att planerna ska gynna den biologiska 

mångfalden i området. Detta innebär att skydda sällsynta arter som bosatt sig i området, 

exempelvis backsvalor. De bygger sina bon i branter, som ofta uppkommer vid brytning i 

exempelvis ett kalkbrott. Andra djur som är ovanliga och viktiga att bevara är t.ex. sandödlor, 

skalbaggar, fjärilar och humlor som ofta befinner sig i olika slags täkter. Även växtligheten är 

viktigt att tänka på då t.ex. örter som ljung, backtimjan, rölleka, liten blåklocka eller fibblor är 

viktiga att bevara. Om en fortlöpande skötsel och efterbehandling av täktområdet sker under 

tiden täkten är verksam, kan många arter leva kvar och öka i antal (Länsstyrelserna, 2006). 

För att öka den biologiska mångfalden i ett täktområde, under och efter avslutad verksamhet, 

bör man inte täcka området med jord. Detta eftersom många djur trivs i grusiga och sandiga 

marker och att dessa håller på att försvinna. Helst ska inte skog eller träd planteras, inte heller 

jämna ut befintliga sydväst- sydost slänter och spara branta delar åt backsvalor. För att hålla 

området i skick bör alltför stora träd avverkas med jämna mellanrum. Sälg bevaras då den vid 

blomning är en viktig nektarkälla för många arter såsom bin (Länsstyrelserna, 2006).  

Ytor med värdefull flora bör sparas. Länsstyrelserna och kommunerna kan också bilda ett 

naturreservat av täktområdet. Det är också av stor vikt att bevara vattensamlingar som är 

viktiga för bl.a. groddjur. Där grundvattenytan är nära täktbrytningen är det klokt att göra 

våtmarker för att öka den biologiska mångfalden. Inplantering av fisk förekommer i många 

fall men detta kan slå ut groddjur (Länsstyrelserna, 2006). 

I vissa fall sparas vissa branter, för exempelvis geologiska studier där olika intressanta lager 

visas eller vid studerande av fossillager. Vid brytning tas översta lagret av jord och vegetation 

bort. Här finns svampar och bakterier som bryter ned organiska ämnen och sulfat. Då 

markskiktet är borttaget kan inte marken bryta ned olika föroreningar och detta medför 
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försämrat grundvatten. Därför är det viktigt att vid denna verksamhet snarast möjligt anlägga 

ett vegetationsskikt för att grundvattnet ska hålla god kvalitet (Länsstyrelserna, 2006). 

 

3.2. Bestämmelser enligt Naturvårdsverket 

För att få bryta kalk i ett område krävs att man har en ansökan om täkttillstånd. Ansökan om 

täkttillstånd ska innehålla en MKB (miljökonsekvensbeskrivning) samt ritningar och tekniska 

beskrivningar som redovisar verksamhetens omfattning och miljöpåverkan. Dessa uppgifter 

redovisas oftast i en täktplan. I täktplanen finns bl.a. ritningar om täktområdet före, under och 

efter avslutad verksamhet. I vissa fall krävs ingen täktplan, men då krävs att 

ansökningshandlingarna som lämnats till Länsstyrelsen är tillräckliga. Vidare krävs att den 

som bryter i området redovisar vad som ska hända med täkten när, hur och tid då brytning är 

klar (Naturvårdsverket, 2003).  

 

3.3. Bestämmelser enligt Miljöbalken 

I Miljöbalkens andra kapitel §2 ställs krav på att alla som bedriver verksamhet, exempelvis 

täktverksamhet, ska skaffa sig den kunskap som behövs, för just den verksamheten, för att  

skydda både miljön och människors hälsa mot skador (notisum.se). I det andra kapitlet 3§, i 

Miljöbalken står det att alla som bedriver verksamhet, exempelvis täktverksamhet, ska 

använda de försiktighetsåtgärder som krävs för att förebygga att verksamheten medför skada 

på miljö eller människors hälsa. Vidare står det i Miljöbalken, 9 kap. 6a § samt 16 kap 3§, om 

att täkttillstånd ges om den som bedriver verksamheten ställer säkerhet för de kostnader för 

återställningsarbeten eller miljöskada som verksamheten kan orsaka (notisum.se).  

 

3.4. Europeiska landskapskonventionen 

De flesta av Europarådets medlemsstater har nu ratificerat (Sverige 2011) den europeiska 

landskapskonventionen, som började undertecknas i Florens den 20 oktober 2000. 

Konventionen föreskriver att varje land ska skydda, sköta och planera sitt landskap och visa 

på att landskapet är viktigt för oss människor samt att det är viktigt att vi utbildar kring 

landskapets värden (Riksantikvarieämbetet, 2012).  
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Figur 1. Stup med skyddshylla, (Länsstyrelserna, 2006).  

3.5. Olika modeller för efterbehandling  

Stup med skyddshylla (figur 2) 

Vid denna modell av efterbehandling sprängs en skyddshylla ut 

två till tre meter under naturliga markytan. Detta görs för att 

minska olyckor för människor och djur vid branta stup. Vid denna 

typ av efterbehandling används oftast även skyddsvallar av jord 

eller en stenmur (Länsstyrelserna, 2006). 

 

Snedsprängning (figur 3) 

När man i täktområdet sprängt klart, spränger man i snedställda 

borrhål. Detta görs för att få fram en brant sluttning som också 

minskar skaderisken för allmänheten och djur (Länsstyrelserna, 

2006).  

 

Trappsprängning (figur 4) 

När man använder sig av trappsprängning spränger man ut olika 

hyllor i täktens utkant. Denna formas då som en trappa. Efter detta 

kan man fylla sluttningen med avbanings- och jordmassor  

(Länsstyrelserna, 2006). 

 

Återfyllning (figur 5) 

Vid denna typ av efterbehandling fyller man igen på sidorna av 

branter så att det bildas en mjuk backe. Vid pågående brytning 

kan denna metod användas, då man låter stora block som lossnat 

vid brytning, ligga kvar som grund (Länsstyrelserna, 2006). 

 

  

Figur 2. Snedsprängning, (Länsstyrelserna, 2006).  

 

Figur 3. Trappsprängning, (Länsstyrelserna, 2006).  

 

Figur 2 Stup med skyddshylla 
(Länsstyrelserna, 2006) 

Figur 3 Snedsprängning (Länsstyrelserna, 
2006) 

Figur 4 Trappsprängning (Länsstyrelserna, 
2006) 

Figur 5 Återfyllning (Länsstyrelserna, 2006) 
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Figur 5. Vattenfyllning, (Länsstyrelserna, 2006).  

 

Vattenfyllning (figur 6) 

Då brytning sker under grundvattenytan eller om det finns god 

tillgång på inströmmande ytvatten till området, kan en sjö skapas 

vid efterbehandlingen. Stup som finns under markytan bör finnas 

på ett djup av tre meter. Vid denna typ av efterbehandling krävs 

stränder i kanterna så att djur och människor lättare ska kunna ta 

sig upp från sjön.  

När man väljer modell för efterbehandling bör man utgå från att täktområdet ska smälta 

samman med omkringliggande landskap. Prövningar bör också göras i området, då vissa 

metoder inte passar eller är möjliga överallt (Länsstyrelserna, 2006). 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Figur 6 Vattenfyllning (Länsstyrelserna, 
2006) 
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4. Resultat 

I detta kapitel redovisas först översiktliga planer för Ignaberga kalkbrott. Därefter visas de 

områden i Ignaberga kalkbrott, där brytning pågått tidigare och planer för återställning finns 

och där de redan återställt (se figur 7). Vidare redovisas områdena var för sig där bilderna till 

vänster i resultatet, tagna av Nordkalk AB den 23 september 2009 jämförs med bilder till 

höger, tagna av mig den 19 april 2012. Här görs en jämförelse av hur områdena såg ut tidigare 

och hur de ser ut idag, efter efterbehandling. Bilderna är tagna i området som är markerat 

”kvar att återställa samt restbrytning”, samt i de områden som är markerade ”återställt 

område” i fig. 7 nedan. Därefter redovisas de planer som fanns för Ignaberga kalkbrott år 

2007. Efter detta görs en sammanställning av Ignaberga kalkbrotts återställningsplan. En del 

referenser redovisas med siffror, för att underlätta för läsaren. Därefter tas Limhamns 

kalkbrott upp. Här finns ingen återställningsplan men dock finns en efterbehandlingsplan. 

Vidare presenteras översiktligt om Limhamns kalkbrott och dess speciella artrikedom. 

Därefter görs en sammanställning av Limhamns kalkbrott. Slutligen tas de skillnader som 

finns mellan kalkbrottens efterbehandling upp.  

 

4.1. Ignaberga kalkbrotts återställningsplan   

De delar i Ignaberga kalkbrott där man brutit klart, efterbehandlas med jordmassor som 

tidigare fraktats bort vid brytningens början. I brottet vill man eftersträva mjuka kanter. Efter 

detta sås det ett glest lager gräs. I vissa delar av brottet sparas branter där vissa insekter får 

möjlighet att etablera sig (1). Under årens lopp har områden som är färdigbrutna etablerats 

med vacker natur som är väl värda att bevara (4). Dock vill man inte ha större buskage i 

området (1). Efter brytning kommer kalkbrottet att ha en slänt som löper längs hela södra 

delen av brottet (6). Djur kan i framtiden komma att beta i de efterbehandlade områdena (1).  

De efterbehandlade områdena kan komma att bli framtida natur- och strövområden 

(Nordkalk.fi). I efterbehandlingen av området sätts det även upp varningsskyltar för 

allmänheten (4). Vidare är Ignaberga kalktäkt klassad som ett riksintresse för värdefulla 

ämnen  (Hässleholms kommun, 2007). Med detta menas att kalken har särskild betydelse för 

samhällsutvecklingen och därmed bör skyddas. Här finns också särkilda bestämmelser om att 

t.ex. kommunerna och de statliga myndigheterna inte får planera eller lämna tillstånd till 

verksamheter som kanförhindra utnyttjandet av mineralresurserna (sgu.se).  
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Återställningsarbetena i kalkbrottet kommer att gå från sydöst till nordost (6). Då Ignaberga 

kalkbrott ligger i ett vattenskyddsområde (Nordkalk.fi) har länsstyrelsen påpekat att 

täktområdet ska efterbehandlas snarast efter brytning, för att öka skyddet för grundvattnet. 

Vidare har Länsstyrelsen påpekat att efterbehandlingen av täkten bör ske efterhand som man 

bryter klart i andra delar (5).  

 

Område C1 och C2 samt B10-11 och B 13-14 i figur 7, nämns inte vidare i denna uppsats då 

dessa håller på att brytas och planer för efterbehandling arbetas fram efterhand.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 7 Bild över Ignaberga kalkstenstäkt, översiktskarta över tidigare brytningsområden och 
framtida. Bilden förtydligad av författaren (4).  
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I område 1 har det tidigare varit en schakttipp (se figur 8), denna har nu schaktats ner och 

formats till en mjuk slänt (se figur 9)(4). Här gick tidigare en väg till de nordvästliga delarna 

av brottet. Då de slutat pumpa bort vattnet från brottet, har vattennivån höjts och vägen syns 

inte längre.  

 

 

I område 2 har det tidigare varit branta klipphyllor, där många backsvalor häckat. Under 

klipporna har det funnits dammar med vallar mellan (se figur 10). Området har schaktats om 

till en stor slänt och sluttar idag ned mot vattnet (se figur 11). I område 2 har en säkerhetshylla 

skapats för att förhindra olyckor (se figur 2 s.12). Kring mitten av område 2 har en stor bit av 

klippan lämnats orörd (4). Vattennivån har höjts markant och därför har de björkar som 

tidigare växt på vallarna mellan dammarna försvunnit.  

 

 

 

 

 

Figur 8, område 1, bild 59, bild 
tagen mot sydost (4). 

Figur 10, område 2, bild 3, bild tagen mot syd 
(4). 

Figur 9, område 1, eget foto, bild tagen mot syd. 

Figur 11, område 2, eget foto bild tagen mot syd. 
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I område 3 finns det idag ett redan återställt område där växtlighet etablerar sig naturligt (se 

figur 12).  I vissa delar av området har mer växtlighet etablerat sig. Flora och fauna etablerar 

sig från intilliggande bokskog. Ursprungligen skulle det planteras bok i område 3 men idag 

anses inte detta tillämpbart (4). Växtlighet fortsätter att öka i området naturligt (se figur 13).  

 

Område 4 är beläget längs med nya vägen och här har ny växtlighet etablerat sig. Området är i 

princip oförändrat sedan  2009, dock har det vuxit upp lite björk och inga vidare åtgärder är 

planerade (4).  

Område 5 gränsar till nya vägen genom kalkbrottet och här låg tidigare en materialhög (se 

figur 14) som har avrundats och på så sätt smält in i omkringliggande landskap (se figur  

5)(4).  

Figur 12, område 3, bild 9, bild tagen 
mot sydväst(4).  

Figur 13, område 3, eget foto, bild tagen mot sydost. 

Figur 14, område 5, bild 13 bild 
tagen mot nordost(4). 

Figur 15, område 5, eget foto bild tagen mot nordost .  
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Område 6 bestod tidigare av branta klippväggar, där flora och fauna hade etablerat sig väl (se 

figur 16). Tidigare gick en väg längs med branten som ledde bort till brottets nordvästra delar. 

Då vattennivån har höjts består detta område idag av klippor som omringar vattnet och slänter 

i brottets nordvästra del som mynnar ned till vattnet (se figur 17) (4).  

 

 

 

 

 

 

Område 7 var tidigare ett schakt till jordtipp och detta har schaktats ned och avrundats för att 

smälta in i det omkringliggande landskapet.  

Område 8 är ett gammalt brytningsområde som är naturligt återställt. Här finns branta 

klippväggar som omringar en vattensamling och mycket väl etablerad växtlighet främst i form 

av björk. Inga åtgärder behövs.  

Område 9 är ett litet område där det tidigare fanns kvarstående utvinning (se figur 18). Här 

bröts den kvarvarande kalken och området efterbehandlades (se figur 19). Kanterna släntades 

ut och vattenfylldes. Idag är det ett område med flacka slänter där kalkklippan syns.  

  

 

 

 

 

Figur 16, område 6, bild 61, bild 
tagen mot väst (4). 

Figur 17, område 6, eget foto, bild tagen mot väst.  

Figur 19, område 9, eget foto, bild tagen mot nordost.  Figur 18, område 9, bild 35, bild tagen 
mot nordost(4).  
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Område 10 är ett gammalt område som löper längs med väg 21, bortom trädridån (se figur 

20). Området är naturligt återställt, många backsvalor finns i detta område och inga åtgärder 

behövs (4). Mellan väg 21 och täkten är stängsel monterade vid branta partier, detta föreslogs 

från länsstyrelsen (3).  

 

 

 

 

 

 

 

Område 11 innefattar täktbotten allmänt. Tidigare fanns det grunda sjöar i brottet. Tidigare 

har pumparna pumpat ur 50 liter per sekund (4). Vattennivån har höjts under en tid då man 

successivt minskade länspumpningen (se figur 21) . Vägen mellan det nya täktområdet och 

tunneln under väg 21 har höjts, eftersom vattenytan har stigit (2). I framtiden eftersträvas en 

långsmal sjö längs med hela väg 21(1). Målet är att vattennivån ska stanna vid en naturlig 

grundvattennivå när brytning upphört i hela Ignaberga kalkbrott (4). Ett område för fåglar, 

fågeldammar samt ett område som är naturligt uppvuxen eftersträvas (Nordkalk.fi).  

 

 

 

 

  

Figur 20, Område 10, bild 55, bild tagen mot nordost 
(4).  

Figur 21, Område 11, eget foto, bild tagen mot nordväst. 
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4.2. Upplevelse- och aktivitetslandskap i Ignaberga kalkbrott  

År 2007 fanns planer på att bygga ett upplevelse- och aktivitetslandskap i och kring Ignaberga 

kalkbrott. Det var  näringslivskontoret i Hässleholms kommun som anlitade arkitekter och 

konsulter för att komma fram till ett förslag till ett framtida projekt. Det fanns planer främst 

för den västra delen av kalkbrottet, för badsjö, sportfält med beachsporter samt läktare längs 

med de branta väggarna. Vidare fanns planer för att sätta upp vindkraftverk och solfångare i 

brottet som skulle hålla igång de nya byggnaderna och vattenpumparna. Ignaberga skulle bli 

ett stort aktivitetsområde med närhet till många utflyktsmål, såsom till Tykarpsgrottan, 

kalkbrottet, Linnégruvan, Champinjongruvan, Domarringen och Snärjet. Kommunledningen 

tog dock inte ställning till projektet och det lades på is (kristianstadsbladet.se)  

I Hässleholms översiktsplan står skrivet att man vill forstsätta utveckla turismen i och kring 

Ignaberga, vad gäller t.ex. kalkbrottet samt Tykarpsgrottan (Hässleholms kommun, 2007).  

 

 

4.3. Sammanfattning Ignaberga kalkbrott 

 Återställer efterhand som brytning upphört. 

 Ligger på vattenskyddsområde – därför krav på att efterbehandla snarast efter brytning 

- skydda grundvattnet.  

 Återställer till en stor sjö som löper igenom hela brottet då de slutar pumpa bort 

grundvattnet.  

 Mjuka slänter eftersträvas som ska smälta in i omkringliggande natur. Det ska inte 

finnas några ”sår” i naturen efter verksamheten.  

 Områden med skarpa slänter/kanter släntas ut.  

 Växt- och djurliv etableras. Hänsyn tas till backsvalor som har sina bon i klipporna.  
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4.4. Limhamns kalkbrott och planer för framtiden  

 

Figur 22 Bild över Limhamns kalkbrotts placering (grön markering) 1 cm = 15 km. (skolkartor.nu) 

 

Limhamns kalkbrott ligger i Malmö kommun, ca 5 km sydväst om Malmö centrum (se figur 

22). Brytning av kalk i Limhamn påbörjades år 1866. Man har sprängt i kalkbrottet fram till 

1980 men fortsatte själva maskinella brytningen fram till 1994 (se figur 23). Kring andra 

världskriget anlades två stora dammar i brottet, för att skapa en vattenreservoar. Sedan dess 

har en av dammarna använts vid bortpumpning av vatten från brottet. Dammarna har under 

senare tid restaurerats till fördel för den grönfläckiga paddan (Gatukontoret, 2010).  

I kalkbrottet finns en viss lagerföljd som är ovanlig. Kalken härstammar från perioden 

Danien, för ca 65-55 miljoner år sedan, som är den första perioden efter Krita. I kalkbrottet 

har man funnit tecken på det stora meteoritnedslaget mot jordklotet, för ca 65 miljoner år 

sedan. Man har funnit kalksten med inslag av flinta. Kalkstenen i Limhamns kalkbrott består 

främst av bryozokokkolit- och korallkalksten.  I brottet finns även tecken på att ett stort 

korallrev funnits här. I brottet har man funnit en stor mängd hajtänder, fynd av skånekrokodil 

samt fynd av en förhistorisk fågel (Gatukontoret, 2010).  

Limhamns kalkbrott är av stort vetenskapligt värde då man kan se både kalkstenslagren och 

de kvartära lagren där jordarna är intressanta att studera. Brottet har även ett stort 

kulturhistoriskt värde, enligt gatukontoret i Malmö, då industrin funnits från slutet av 1800 

talet till slutet av 1900 talet, och var en av Malmös viktigaste industrier. De byggnader som 

Figur 23 Bild över Limhamns kalkbrott (Malmo.se) 
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finns kvar är en krosshall med silos. Här planeras rivning. Idag är det ett natura 2000 område 

(Gatukontoret, 2010).  

Vid årsskiftet 2010-2011 blev Limhamns kalkbrott ett kommunalt naturreservat, (malmo.se) 

med en skötselplan för området (Gatukontoret, 2010).  

Då Limhamns kalkbrott är ca 70 meter djupt, med ca 20 meter höga branter, med inflöde av 

både sött och bräckt vatten har detta gett upphov till speciella livsmiljöer för många djur- och 

växtarter. Limhamns kalkbrott är väldigt rik på speciella arter, biotoper, har intressant geologi 

samt är idag ett attraktivt besöksmål. I området finns bl.a. höga branter, kalkstäpp, våtmarker, 

dammar samt buskage och högre växtlighet. I den variationsrika naturen finns många olika 

djur där exempelvis den akut hotade grönfläckiga paddan och kalkkrassingen är 

uppmärksammade arter. I kalkbrottet har man funnit 55 arter som är rödlistade och 42 

fridlysta arter. 30 av de rödlistade arterna är insekter. Det har konstaterats att vissa arter 

endast finns i Limhamns kalkbrott t.ex. en skalbagge, tre hoppstjärtar och fyra svampar. Även 

nya arter har påträffats i Limhamns kalkbrott (Gatukontoret, 2010).  

I Limhamn vill man främst bevara de öppna, kalkdominerade ytor som är livsmiljöer för 

många speciella växt- och djurarter. Detta görs genom att brottet skyddas mot artificiellt ljus 

och buller och att hänsyn visas från de som vistas i brottet. Vidare vill man skydda branternas 

utformning, den speciella geologin samt brottets industriella spår för att bevara de 

kulturhistoriska värdena (Gatukontoret, 2010).  

Öppna ytor som exempelvis naturliga, grunda vatten och våtmarker hålls öppna och där vass 

förekommer i för stor mängd, tas detta bort. Vidare vill man bevara vattenfallet i kalkbrottet, 

restaurera gamla våtmarker och skapa nya, främst till fördel för den grönfläckiga paddan, där 

den kan leka. I dagsläget pumpas det ständigt ut vatten från brottet för att det inte ska fyllas 

med vatten. Detta görs också för att skydda de växter och djur som etablerat sig i de grunda 

områdena i brottet. Kalkstensväggarna i brottet ska bevaras och hållas synliga. I brottets 

branter trivs främst backsvalorna.  Rasmassor under branterna fraktas bort då det behövs. På 

vägarna i brottet ska harvning förekomma för att inte igenväxning ska ske. I vissa områden i 

brottet prioriteras stäpp, oråden som lämnas fria för utveckling, i andra delar låg vegetation 

och i andra delar högre vegetation. I vissa delar föredras också död ved. Havtorn är en växt 

som trivs ypperligt i kalkrika miljöer och den ständiga tillväxten av havtorn i Limhamns 

kalkbrott ska bekämpas fysiskt då den hotar att ta över andra arter. Detta gäller även bladvass 

och skogsklematis som ständigt sprider sig (Gatukontoret, 2010).  
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I kalkbrottet vill man också bevara den större och mindre vattensalamandern, sätta upp 

bolådor för pilgrimsfalkar. Bland djurlivet är det främst grågåsen och vitkindad gås som ökar 

drastiskt i antal. Detta ska hindras genom äggpickning. Även den ätliga grodan som finns i 

brottet kommer att reduceras om den blir ett hot för den grönfläckiga paddan. (Gatukontoret, 

2010).  

I dagsläget är brottet inte öppet för besökare. Dock finns guidade turer att följa med på. 

Framtidsplaner för brottet är att bygga gångbroar, stigar och utkiksplatser dels för att öka 

upplevelsevärdet och minska störningarna från besökare. Vidare ska även skyddsvallar och 

staket placeras i brottet för att öka säkerheten hos besökarna. Ytterligare planer finns att 

bygga ett entréområde till kalkbrottet samt möjliggöra för övernattning för besökare. I en av 

dammarna föreslås också att man kan använda dammen till bad och bygga en bastu bredvid 

(Gatukontoret, 2010).  

I Limhamns kalkbrott jobbar man också för att uppnå de nationella miljömålen; ”8. levande 

sjöar och vattendrag”, ”11. Myllrande våtmarker”, ”15. En god bebyggd miljö” samt ”16. Ett 

rikt växt- och djurliv” (Gatukontoret, 2010).  

Öster om Limhamns kalkbrott planeras ett bostadsområde, kallat Elinelunds gård, som ska 

bebyggas med 1200 bostäder. Planförslaget visar att det ska ligga 50 meter från kalkbrottets 

kant. Detta menar tekniska nämnden medför en för stor negativ påverkan på brottet. Buller, 

ljus och byggnader kommer att störa kalkbrottets natur (Sydsvenskan.se).  

4.5. Sammanfattning Limhamns kalkbrott 

 Mycket varierande natur- och vattenområden, som lockar många olika slags växter 

och djur.  

 Hålla balansen mellan alla växter och djur i brottet för att ingen ska ta över.  

 Främst vill de skydda de speciella biotoper som finns i brottet, främst den grönfläckiga 

paddan samt kalkkrassingen, fridlysta eller rödlistade arter, så att de kan leva vidare 

och föröka sig.  

 De vill bevara den speciella geologin.  

 Underhåller för att inte igenväxning ska ske. 

 Skapar nya våtmarker och lekplatser för den grönfläckiga paddan och kalkkrassingen.  

 Planerar att bygga entréområde, gångbroar och utkiksplatser för att öka 

upplevelsevärdet.  
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4.6. Skillnader och likheter mellan kalkbrottens efterbehandling 

I Ignaberga kalkbrott pågår brytning fortfarande men i Limhamns kalkbrott upphörde brytning 

1994. Då man återställer i Ignaberga kalkbrott strävar man efter mjuka slänter och att brottet 

ska vattenfyllas och på så sätt skapa en lång sjö i hela brottet. Tecknen efter verksamheten ska 

vara minimala. I Limhamns kalkbrott har man bevarat de branta slänterna och planerar inte att 

fylla kalkbrottet med vatten, då det finns massor av sällsynta växt- och djurarter i brottet. I 

Limhamns kalkbrott vill man även bevara de spår efter verksamheten som funnits i Limhamns 

kalkbrott, då det varit en viktig industri för Malmö stad under många år.  

I båda kalkbrotten vill man efterbehandla för att möjliggöra för besök men naturligtvis även 

minimera riskerna för besökares säkerhet vid vistelse i brotten. 

Båda brotten underhåller också sina kalkbrott för att det inte ska växa igen, eller för att någon 

växt ska ta över.     
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5. Analys och diskussion  

Då man efterbehandlat de båda brotten har man använt sig av en blandning av de olika 

modellerna för efterbehandling. I Ignaberga har de bl.a. använt sig av en blandning mellan 

”stup med skyddshylla” (se figur 2) och ”vattenfyllning” (se figur 6). De har skapat en 

skyddshylla för att förhindra olyckor och samtidigt har vattennivån stigit och bildat stora 

sjöar. I Limhamn har man också använt sig av ”stup med skyddshylla” (se figur 2). Överlag 

har de båda brotten använt sig av en blandning av de olika metoderna. Min åsikt är att det är 

bra att det finns olika modeller för efterbehandling. Detta är då något som de tar hänsyn till då 

de exempelvis spränger för sista gången, eller bryter den sista kalken från ett område. 

Självklart är inte modellerna något som strikt ska följas utan man återställer efter områdets 

förutsättningar och beroende på hur det påverkar området som helhet. Jag tycker att det är 

viktigt att områden som är klara med brytning återställs fortast möjligt, främst då till exempel 

Ignaberga kalktäkt ligger på en grundvattentäkt och för att man ska skydda grundvattnet som 

är viktigt för väldigt många människor.  

I Ignaberga föredrar man mjuka slänter och att brottet ska smälta in i omkringliggande 

landskap. Jag tycker att det är positivt att de använder samma jordmassor, som togs bort från 

platsen när de började bryta. När man efterbehandlat i Ignaberga har man strävat efter att 

brytplatsen ska bli så lik som möjligt det ursprungliga. Då brytning upphört ska det vara 

mjuka slänter och en långsmal sjö i det tidigare brottet. Detta tycker jag är väldigt vackert då 

det på ett väldigt stilfullt sätt smälter samman med omkringliggande natur.  

I Limhamn har man bevarat de branta klippväggarna av geologiska och biologiska skäl, 

främst med tanke på de speciella växt- och djurarter som finns i brottet. Då det finns många 

fridlysta och rödlistade arter i Limhamn är det viktigare att djuren ska bevaras än att området 

ska smälta in i omkringliggande landskap. Min åsikt är att kalkbrottet i Limhamn inte är lika 

vackert som Ignaberga kalkbrott, då det i Limhamn är ett stort hål i marken. Detta är ett stort 

”sår” i naturen som aldrig kommer att läka eller likna det område där kalkbrytningen en gång 

startade. ”Såren” efter verksamheten i Ignaberga kommer inte att bli så djupa som ”såren” i 

Limhamns kalkbrott. Jag tycker att det är synd att dessa ”sår” blir så märkbara. Vidare har jag 

funderat kring om ”såren” hade varit lika stora om de efterbehandlat löpande. Visst är det 

viktigt att bevara de kulturella värdena som finns i de båda brotten, efter denna typ av 

verksamhet. Dock tycker jag att dessa spår bör vara minimala.  



27 
 

Ytterligare funderingar är om växt- och djurlivet hade varit lika rikt om de efterbehandlat som 

i Ignaberga. Om man inte efterbehandlat i Ignaberga kalkbrott, skulle det då finnas samma 

rikedom av växter och djur som det idag finns i Limhamn? Vem har gjort rätt och vem har 

gjort fel? Min åsikt är att ingen har gjort rätt eller fel. Båda brotten har handlat efter områdets 

bästa och anpassat sig efter de förutsättningar som finns. Hade man funnit samma artrikedom 

som i Limhamn hade detta troligtvis påverkat återställningsplanerna och kraven från 

Länsstyrelsen.   

I Ignaberga har man efter avslutad pumpning av grundvattnet fått stora sjöar i brottet, vilket 

också eftersträvas efter man brutit klart. I Limhamn finns också sjöar/dammar, men av större 

vikt är de våtmarker som finns. Dessa vill man bevara främst för att skydda den grönfläckiga 

paddan. Även bolådor till pilgrimsfalkar sätts upp i Limhamn, för att hålla kvar dessa i brottet. 

Detta tycker jag är väldigt bra, då pilgrimsfalkar inte är så vanliga i Sverige. I Ignaberga har 

man inte funnit den artrikedom som finns i Limhamn numera, då brytning fortfarande pågår.  

Vad gäller de båda brotten prioriteras upplevelsevärdet och värdet av att skydda det som en 

gång funnits där. Även säkerheten för allmänheten och djur är viktig då staket och vallar har 

placerats i de båda brotten. Vidare tycker jag också att det är bra att de satt upp 

varningsskyltar i Ignaberga.  

Planerna på att anlägga ett bostadsområde bredvid Limhamns kalkbrott tycker jag är 

ogenomtänkta. Att bygga ett stort bostadsområde bredvid kalkbrotten kommer att medföra 

buller, ljus och höga byggnader. Detta kommer troligtvis att störa de djur som idag befinner 

sig i brottet. I skötselplanen står tydligt att man ska skydda brottet framförallt genom att 

motverka buller och artificiellt ljus. Detta rimmar illa med att bygga ett stort bostadsområde 

50 meter ifrån brottet.   

Vad gäller Ignaberga, visar bilderna i uppsatsen tydligt på att områdena efter 

efterbehandlingen ser bättre ut än innan. Vidare tycker jag att det är positivt att låta vissa 

områden etableras fritt med flora och fauna, vilket både Ignaberga och Limhamn gjort. I de 

områden som lämnas fria för etablering, verkar naturen sköta sitt jobb alldeles utmärkt. Där 

det funnits kala områden, har nya växter och djur etablerats. Min åsikt är att om vi människor 

gör ett ”sår” i naturen som är väldigt djupt, bör vi också försöka ställa allt tillrätta. Genom att 

vi efterbehandlar eller återställer områden efter brytning börjar vi en slags ”sårläkning”, för 

att återsälla området som det såg ut tidigare. Resten verkar naturen sköta själv, ”såren” läks. 

Redan idag syns en tydlig skillnad mellan färdigbrutna områden och där brytning fortfarande 
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pågår. Undersökningen visar att Ignaberga har följt de lagar, regler och riktlinjer som finns då 

man efterbehandlar ett brott. Vidare anser jag att de har lyckats väldigt bra med 

återställningen, så här långt och att det om 20 år inte kommer att finnas många tecken kvar 

efter den brytningsverksamhet som funnits i Ignaberga.  

De planer som fanns år 2007 i Ignaberga på att bygga ett upplevelse- och aktivitetslandskap, 

menar jag är intressanta. Återställningsplanerna visar på att det ska bli en långsmal sjö i 

brottet och att det ska kunna användas som badsjöar, speciellt då kalkbottnen ger ett 

blåskimrande vatten. Att därför anlägga en beachsportplan i området tycker jag är en relativt 

bra idé. I framtiden tror jag att många kommer att besöka platsen och bada, grilla etc. Vidare 

tankar jag haft är att de kunde anlägga någon slags plats där det fanns grillplats med 

tillhörande bänkar och bord. Planerna att Ignaberga skulle bli ett utflyktsmål med platser som 

t.ex. Tykarpsgrottan, Linnégruvan, Snärjet, tycker jag är en bra idé. I området kring Ignaberga 

finns många utflyktsmål som jag anser behöver uppmärksammas mer än de är i dagsläget. 

Därför tror jag att satsningar på Ignaberga även hade gynnat området som turistattraktion, 

speciellt då Tykarpsgrottan nyligen öppnat igen, efter byggnation av nödutgång.  

De planer som finns för Limhamns kalkbrott om att anlägga ett entréområde med nya 

gångstigar, utkiksplatser och område för övernattning, anser jag positivt. I brottet finns många 

olika fossilfynd, och geologiska fenomen som vi människor kan lära mycket av. Därför tycker 

jag att det är bra att de ska öppna brottet för besökare. 

Tidigare fanns också tankar kring att undersöka vilka markkonflikter i och kring Ignaberga 

kalkbrott som funnits och som eventuellt finns idag. Denna studie syftade dock inte till detta. 

Om uppsatsen hade haft en annan inriktning hade även detta varit intressant att undersöka 

vidare.   

Slutligen menar jag att oavsett vad det finns för planer för ett kalkbrott, ska återställningen 

ske efter brottets förutsättningar, antingen om det är att smälta in i omgivningen eller att 

skydda den artrikedom som uppkommit i brottet! 
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6. Sammanfattning  

Att återställa ett kalkbrott är något som måste göras enligt lag. Vidare måste hänsyn tas till de 

lokala förhållandena. Återställningen är mer än att bara återställa ett landskap, då hänsyn 

också ska tas till djur o natur. Man återställer inte bara för att följa lagar, utan även för att ge 

området ett nytt värde.  

Genom litteraturstudier, dokumentstudier, bildanalyser samt fältstudier undersöker denna 

uppsats Ignaberga kalkbrotts återställningsplan och hur återställningsarbetet fortskrider. Som 

jämförande studie har valts Limhamns kalkbrott. Fokus i uppsatsen har lagts på planer som 

finns kring efterbehandlingen, om hur bestämmelserna tillämpats samt en översiktlig 

jämförelse mellan hur de båda kalkbrotten efterbehandlats så här långt. 

I faktabakgrunden redovisas en historisk bakgrund kring Ignaberga kalkbrott samt visar på 

vad kalk är och hur det bildats. Vidare redovisar faktabakgrunden en historisk tillbakablick 

om hur man bröt kalken tidigare, från 1100-talet, förädlade den och vad den användes till 

tidigare.  Därefter redovisas hur kalkbrytning går till idag, hur det förädlas och den 

huvudsakliga användningen idag. Uppsatsen visar på att Ignaberga kalkbrott strävar efter att 

återställa kalkbrottet likt det såg ut innan brytning. Mjuka kanter eftersträvas och man 

återställer för att det ska bli en stor sjö längs med hela brottet. I Limhamns kalkbrott 

efterbehandlar man för att gynna de fridlysta och speciella arter som uppkommit i brottet. 

Båda brotten underhåller också sina kalkbrott för att det inte ska växa igen, eller för att någon 

växt ska ta över.     

Uppsatsen visar att både Ignaberga kalkbrott och Limhamns kalkbrott efterbehandlar enligt de 

bestämmelser som finns och att planerna för hur kalkbrotten efterbehandlas bestäms utifrån de 

enskilda kalkbrottens förutsättningar som visade sig vara klart olika.   
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