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Ni har väl inte missat att Billingen står inför stora förändringar? Att berget och 
dess natur knapras på från alla håll och kanter. 
Knappt har vi förstått vidden av att Heidelberg/Cementa fick fortsätta med sitt kalkbrott 
förrän det meddelas att Skanska ska eventuellt får fortsätta på sitt håll med diabasbrottet 
och att skogarna runt skidbacken hotas av nya skidbackar och fritidsområdets framfart. 
När det gäller Skanskas brott är det egentligen Skövde kommun som vill fortsätta. Kommu-
nen vill ha bostadsområde i områdena kring Billingsryd och för det behövs en ny väg. Enda 
vägen för den är genom reservatet Ryds ängar. De skulle aldrig för Mark- och miljödomsto-
len kunna motivera en ny väg genom ett reservat genom att hävda den behövs för ett bo-
stadsområde. Men genom att under cirka 10 år till fortsätta med brytningen i diabasbrottet 
som är s.k. riksintresse så kan man på det viset låta företaget Skanska söka tillstånd för en 
ny väg och hävda att den ska vara till för stenbrottet. Det smäller lite högre i förhandlingar 
i mark- och miljödomstolen. Men än är inte sista ordet sagt. Vi slåss för miljö och reservatet 
i denna fråga.  
 

Vid Billingebacken (slalombacken) planeras det stora avverkningar och kraftiga markarbe-
ten för nya nedfarter. Vi i Naturskyddsföreningen Skövde anser att backens utvidgning inte 
ska genomföras pga. av de stora skador som kan bli på natur och friluftsliv med anledning 
av följande; satsningen på Billingebacken strider mot Miljöbalkens hushållningsregler och 
ger alltför stora ingrepp i natur och friluftslivet. Vi anser också att man pga. av de kom-
mande klimatförändringarna inte ska genomföra stora vintersatsningar. Vintersporter ba-
serad på konstsnöproduktion är inte är en hållbar utveckling. På 50 år har antal dagar i 
Skövde med temp. under 0°C nästan halverats. Konstsnöproduktionen kommer också ge 
stora ingrepp i naturmiljön. Ingen hänsyn har tagits till det stora förstörandet av fantastiska 
miljöer som behövs för att backen ska bli så som de vill. Här finns flertalet svampar och 
andra djur och växter. Skogarna och naturen runt Billingebacken är bland de mest fantas-
tiska svampmarkerna vi har på Billingen! Vad vi känner till så finns inget så begränsat om-
råde som det finns så mycket rödlistade arter, signalarter och sällsynta arter på hela Bil-
lingen. Här hittas exempelvis lundröksvamp. En mycket sällsynt art och klassat som starkt 
hotad!! Svamparna behöver sin miljö intakt för att de och deras mycel ska kunna fortleva 
och spridas vidare. 
 
Snart har ni chansen att se allt det underbara som finns i skogarna. Följ med på våra utflyk-
ter: Den 21 april går vi upp genom Ryds ängar, den 16 maj går vi Strupen upp och ner. Kolla 
in hemsidan https://skovde.naturskyddsforeningen eller vårt program som du fick i brev-
lådan i vintras! 
 
Nu framöver kommer ni medlemmar få ett nyhetsbrev lite då och då med vad som är aktu-
ellt i naturen och föreningen just nu. Hoppas du tycker om det och hör gärna av dig med 
reaktioner och tips! 
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