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Uppdraget 
Pro Natura har fått uppdrag av Planenheten, Mariestads kommun, att göra bedömningar av 

naturvärden i ett mindre område av Lillängsskogen vid Stockholmsvägen samt föreslå lämplig 

kartläggning av naturvärden i den större, södra delen av Lillängsskogen. Arbetena ska tjäna som 

grund för vidare detaljplanering i området. Arbetet har utförts av Leif Andersson, Pro Natura. 

Bakgrund 
Ett förslag till detaljplan har varit föremål för samråd med Länsstyrelsen under sommaren 2019 för 

del av Lillängsskogen (del av fastigheterna Lillängen 2:1 och 6:1). Planförslaget omfattade ca 3 ha och 

avsåg möjliggöra byggnation av ca 70 bostäder i flerbostadshus och gruppbyggda hus/radhus/parhus 

(Mariestads kommun 2019 a).  

Under samråd med Länsstyrelsen efterfrågades underlag i form av redovisning av naturvärden 

(Länsstyrelsen 2019). Efter samrådsskedet och inför granskning av ett nytt planförslag har ett nytt 

förslag till exploatering föreslagits. De nya förutsättningarna är att planområdet numer omfattar ca 

5000 kvm och den planerade bebyggelsen har minskats i omfattning och placerats närmare 

Stockholmsvägen och mer i utkanten av det tätortsnära naturområdet Lillängsskogen. Detta 

redovisas i en situationsplan (Mariestads kommun b). 

Som underlag för fortsatt arbete med planeringen har Pro Natura uppdragits att göra ett 

naturvårdsutlåtande över den nya mindre delen av Lillängsskogen samt att föreslå vilka utredningar 

och bedömningar av naturvärden som bör göras över Lillängsskogens andra delar. 

I naturvårdsutlåtandet har ingått att beakta influensområde för det senaste planområdet på 

Lillängsskogen i sin helhet. 
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Figur 1. Översiktskarta över det bedömda området vid Stockholmsvägen. 

Genomförande 
Redovisningen har innefattat en redogörelse för den norra delen av Lillängsskogens naturvärden 

baserad på förarbete och fältarbete. 

Första delen av arbetet har innefattat genomgång av befintligt underlag. Detta har främst omfattat 

en äldre naturvärdesbedömning av tätortsnära natur (Mariestads kommun 1989),den tidigare 

detaljplanen för Östra begravningsplatsen m m (Mariestads kommun 2004) samt detaljplanen över 

del av Lillängen 2:1 och 6:1 (Mariestads kommun 2919 a).  

I förarbetet har också ingått att kontrollera fynduppgifter från Artportalen. Det område som 

undersöktes är dels det mindre områddet vid Stockholmsvägen, dels den övriga delen av 

Lillängsskogen söder därom. 

Fältbesök i området gjordes den 12 och 28 november 2019. Under fältbesöken noterades vegetation 

och flora samt eventuella företeelser som kunde indikera naturvärden. Den sena årstiden gjorde att 

endast delar av markfloran kunde dokumenteras. Årstiden är också olämplig för dokumentation av 

flera andra aspekter av den biologiska mångfalden. 
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Det ska framhållas att det gjorda arbetet inte är en naturvärdesbedömning (NVI) enligt svensk 

standard. Därför har inga naturvärdesobjekt identifierats, avgränsats, dokumenterats eller 

naturvärdesbedömts. Genomgången av befintligt underlag har inte genomförts enligt NVI-

standarden. 

Eventuella kulturmiljövärden, sociala värden och geologiska värden har ej undersökts. I just detta fall 

är detta viktiga aspekter då det är ett viktigt närströvområde. 

Slutligen har en bedömning gjorts av hur ett genomförande av bebyggelsplanerna enligt den senaste 

versionen (situationsplanen) kan påverka naturvärdena i området och den övriga delen av 

Lillängsskogen. 

Dessutom ges ett par förslag på åtgärder och hänsyn till naturvärden som kan vara lämpliga vid 

uppförande av bebyggelse. 

För den övriga delen av Lillängsskogen ges förslag på vilken kartering av naturvärden som bör göras 

för att få underlag för vidare planering. En av de viktiga delarna är här då att sätta in Lillängsskogen i 

ett större landskapligt sammanhang. 

Befintligt underlag 
En kort beskrivning av naturvärdena i Lillängsskogen finns i Naturvärdesbedömning – Natur i vår stad 

(Mariestads kommun 1989). Här konstateras att någon detaljerad inventering av växt- och djurliv i 

området inte gjorts. Det som framhålls som vetenskapligt värde är mer näringsrika partier med löv 

och arter som blåsippa och skogstry. I detta arbete konstateras också att Lillängsskogen har 

kulturella, sociala och pedagogiska värden. 

Kortare beskrivningar av naturvärden, sociala, kulturella och pedagogiska värden finns i de båda 

detaljplanerna som berör området (Mariests kommun 2004, Mariestads kommun 2019). 

Uppgifter om fynd av arter har tagits fram från Artportalens fynddatabas. En utsökning har gjorts på 

det mindre området vid Stockholmsvägen. En annan utsökning har gjorts på resterande södra delen 

av Lillängsskogen. Inga artfynd finns registrerade på området vid Stockholmsvägen. Drygt 300 artfynd 

finns registrerade på den resterande delen av Lillängsskogen. 

Inga nyckelbiotoper eller områden med vissa naturvärden i Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering 

finns registrerade i de områden som berörs av denna rapport.  
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Figur 2. Situationsplan över planerad bebyggelse S om Stockholmsvägen. 

Beskrivning av området 
Lillängsskogen ligger i Mariestads i en sluttning i stadens östra delar, utsträckt i nord-sydlig riktning. I 

norr begränsas den av Stockholmsvägen, i väster av bebyggelsen vid Hasselbacksvägen, 

Johannesbergsparken med kriminalvårdsanstalten och Östra begravningsplatsen, i söder av 

Muggebergsvägen och skogsområden mellan Kilkesten och Ladukärr samt i öster mot Ladukärrs 

bebyggelse och Ladukärrsvägen. Den bedömda delen utgör ett område som sträcker sig ca 180 

söderut från Stockholmsvägen och omfattar ca 2,4 ha. Omkring en fjärdedel av denna yta planeras i 

situationsplanen att bebyggas. Söder om denna del ligger den stora delen av Lillängsskogen som 

omfattar ca 17 ha. 

Västerut ligger Johannesbergsparken med skolor och olika institutioner samt begravningsplatsen, i 

söder finns skogsområden och Kilkestens småhusbebyggelse, i öster och norr finns villabebyggelse. 

Området ligger i Mariestads stads församling, Mariestads kommun. 

Terrängen i Lillängsskogen sluttar mot väster. I de södra delarna är marken planare men samtidigt 

ställvis bergigare. I den norra, bedömda delen finns i stort sett inget berg i dagen. Strax utanför detta 

område finns ett bergigare parti av Lillängsskogen. De lägst liggande delarna ligger på ca 50 m.ö.h. i 

de nordvästra delarna medan de högst liggande delarna ligger något över 65 m.ö.h. i söder. 

Höjdskillnaden inom området är något över 15 m. 
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Foto mot nordöstra hörnet av området S om Stockholmsvägen. I förgrunden störd mark. I 

bakgrunden ett större elskåp. Foto Leif Andersson. 
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Figur 3. Karta över den del närmast Stockholmsvägen som naturvårdsutlåtandet avser. 

Den bedömda delen söder om Stockholmsvägen täcks av en gles skog som domineras av tämligen 

gammal tall. Tallarna kan uppskattas till en ålder av 130-150 år. I skogen finns inslag av tämligen 

gammal vårtbjörk samt något yngre sälg, ek, asp, lönn, rönn och fågelbär. Skogen har för något 

decennium sedan gallrats varvid björk, tall och gran avverkats. Skogen är så gott som helt röjd på 

buskskikt och sly. Den tidigare utförda gallringen och bortröjningen av sly och buskar gör att skogen 

har god genomsikt. En del pinnar och ris ligger kvar efter röjningen av buskskiktet. Av buskskiktet 

finns enstaka hasselbuketter kvar i de övre, östra delarna. En del tall föryngrar sig i skogen. 

Markskiktet har störts och eventuellt påverkats av grävningar eller jordfyllningar. Grusiga jordytor 

finns i beståndet närmare Stockholmsvägen. Efter avverkningarna finns också en del körspår. 

Fältskiktet är mestadels av örtristyp med lingon, vårfryle, ärenpris, örnbräken och med husmossa 

Hylocomium splendens och väggmossa Pleurozium schreberi i bottenskiktet. Längst upp mot 

Ladukärrsvägen visar vegetationen tecken på lite högre näringsrikedom i marken. Det är främst här 

hassel förekommer (eller kanske snarare har förekommit) och arter som vispstarr, häckvicker och 

stinknäva. I bottenskiktet finns här större förekomster av kransmossa Rhytidiadelphus triquetrus. En 
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del störningsgynnade och kvävegynnade arter förekommer, mest i kanterna, som maskros, hundkäx 

och hundäxing. Den sena årstiden gjorde att endast ett axplock av förekommande arter har kunnat 

noteras. 

Som beskrivits ovan så är skogen i norr vid Stockholmsvägen kraftigt påverkad. I beståndet finns 

några enstaka äldre lågor av björk och tall. 

Den övriga delen av Lillängsskogen (i söder) beskrivs inte närmare här men den har ett äldre 

trädskikt, är tätare, är avsevärt mindre påverkad och varierar mellan mer örtrik skog och skog av 

ristyp. Enligt skogsbruksplanen (Sydved 2016) är skogens ålder 145 år. I detaljplanen för Östra 

begravningsplatsen (Mariestads kommun 2004) så anges Lillängsskogen vara ett av de äldsta 

skogsområdena i Mariestads tätort. 

Flera stigar löper genom såväl det lilla området vid Stockholmsvägen, som i resten av Lillängsskogen 

söderut. 

I det nordöstra hörnet av området vid Stockholmsvägen finns ett större elskåp. 

 

Figur 4. Karta över den södra. avsevärt större delen av Lillängsskogen. 
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Naturvärden 
Det här redovisade arbetet är inte en naturvärdesinventering (NVI) av området söder om 

Stockholmsvägen. Den sena årstiden gör det endast möjligt att utföra preliminära bedömningar. Det 

står dock klart att naturvärdena här ej är högre än naturvärdesklass 4, vissa naturvärden. 

För resterande delen av Lillängen, längre söderut, är det annorlunda. Här indikerar biotopvärdena 

avsevärt högre naturvärden. Här finns mycket gammal tall med vackert utvecklad pansarbark, 

enskilda träd med en ålder säkert upp mot 200 år. Sannolikt finns här en intressant marksvampflora. 

Förekomsten av gamla träd och en del död ved gör kryptogamfloran bör vara intressant. Åtta olika 

rödlistade fågelarter har observerats i området, varav åtminstone hälften bör kunna häcka. Såväl 

lövskogsfåglar som utpräglade barrskogsfåglar finns i skogen. För övriga organismgrupper finns 

endast sparsamt med artobservationer. 

Hur bedöms uppförandet av två hus strax söder om Stockholmsvägen 

påverka naturvärdena? 
Naturvärdena i den del som avses bebyggas är begränsade. Uppförandet av två hus enligt 

situationsplanen bedöms medföra ringa påverkan på naturvärdena i den bedömda delen liksom i 

Lillängsskogen i stort. 

Det är kanske något svårare att integrera stignätet i denna del med övriga Lillängsskogen på ett 

attraktivt och praktiskt sätt. 

Åtgärder för att mildra eventuell påverkan på naturvärden 
Låt träd stå kvar i så stor utsträckning som möjligt i den del där husen avses uppföras. Det är viktigt 

att spara olika trädslag. Även några hasselbuskar bör sparas. 

Eftersom Lillängsskogen är ett mycket viktigt som strövområde för boende i denna del av Mariestad 

är det viktigt att stigsystemen ordnas så att tillgängligheten från Stockholmsvägen, Hasselbacksvägen 

och Ladukärrsvägen bibehålls. 

Förslag på kartering av naturvärden i den återstående delen av 

Lillängsskogen 
Detta område bedöms efter en översiktlig genomgång ha väsentligt högre naturvärden än området 

nära Stockholmsvägen som berörs av naturvårdsutlåtandet. 

Inför all typ av planering – oavsett syftet med planeringen – som omfattar naturmark är en 

naturvärdesinventering (NVI) en rimlig insats – särskilt i en stadsnära miljö. Denna bör vara av 

detaljeringsgrad medel eller bättre. Den bör ha tillägget naturvärdesklass 4. Den bör omfatta ett 

område som avgränsats på karta i figur 4. En naturvärdesinventering bör omfatta hela Lillängsskogen 

även om endast delar av den är föremål för planering. Det är ett rimligt utfall av en 

naturvärdesinventering att hela Lillängsskogen söder om den bedömda delen vid Stockholmsvägen 

kommer att omfatta hela den resterande delen av Lillängsskogen. 
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Lillängsskogen ligger på gränsen till värdetrakten Östra Vänerns skärgårdsskogar där tallskogar är en 

viktig skogstyp (Länsstyrelsen 2019a). En analys bör göras som klargör hur och om Lillängsskogen 

bidrar till ekologisk funktionalitet andra tallbestånd i värdetrakten. Detta kan göras med 

täthetsanalys och konnektivitetsanalys av tallbestånden i Mariestads kommun – särskilt med en 

inzoomad presentation av stadsnära bestånd. 

Mariestad saknar en heltäckande inventering av skyddsvärda träd i tätorten. Vid olika typer av 

planering liksom vid landskapsekologiska täthetsanalyser och konnektivitetsanalyser är ett sådant 

inventeringsunderlag värdefullt. 

Lillängsskogens bidrag till olika ekosystemtjänster bör också utredas. 
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