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ICKETEKNISK SAMMANFATTNING 

Mariestads kommun har tagit fram en ny detaljplan för Ekuddens camping 
med syfte att utöka möjligheten till åretruntcamping samt byggnation av nya 
stugor. Till detaljplanen hör även en sjösättningshamn belägen i anslutning 
till campingen. Sjösättningshamnen är belägen utanför tidigare planlagt 
område. Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska klargöra vilka 
naturvärden som finns inom Ekuddens camping. Denna ska vidare utgöra ett 
underlag för framtida planeringsunderlag avseende campingen, samt under 
vilka förutsättningar den kan tillåtas.  

Ekuddens camping är belägen på en udde i Vänern. I öster gränsar 
Ekuddens camping till Gamla Ekuddens naturreservat tillika Natura 2000-
område, som utgör en viktig rastlokal för vadarfåglar och har ett rikt bestånd 
av gamla och grova ekar. Länsstyrelsen meddelade vid samråd om 
behovsbedömning för MKB att betydande naturpåverkan ej kan uteslutas, 
varvid denna MKB har tagits fram. 

Ekuddens camping består av campingområden med gamla ekar och tallar, 
skogsområden, en betad ekhage samt strandområden. Delar av stranden 
utgörs av anlagd sandstrand, men utgörs till största del av naturmark med 
klipphällar, samt vass- och grönområden. En naturvärdesinventering av 
campingområdet har genomförts. Detta innebär att en sakkunnig inom 
området sökt av hela planområdet för att utreda graden av biologisk 
mångfald och värdefulla naturelement. Det har i inventeringen påträffats 
höga naturvärden som främst utgörs av gamla och grova ekar och tallar med 
därtill knutna faunavärden såsom rödlistade arter. Det finns inom 
campingområdet också en betad ekhage av högt naturvärde. Även den 
västligaste stranden är av stort värde sett till en mångfald av arter och 
geologiska värden i form av bandade klipphällar av gnejs.  

Vid arbetet med naturvärdesinventeringen upptäcktes att det finns ett 
geografiskt överlapp mellan gällande detaljplanegräns samt naturreservatets 
gräns. Detta har i arbetet med denna MKB hanterats genom att tillämpa 
detaljplanens geografiska gräns på naturvärdesinventeringen. 

Stugbyn som skall uppföras omfattar cirka 8 stugor till en ungefärlig storlek 
av 4 x 4,5 meter med tillhörande parkeringsplatser i campingens nordöstra 
område. Antalet stugor är i detalj ej helt fastställt. Området består idag av 
skogsmark. Infrastruktur såsom angöringsväg och vatten och avlopp finns i 
anslutning till detta område. Naturvärdena i detta område består främst av 
gamla och grova tallar med förekomst av tallticka. Området ligger också 
nära stranden vars strandzon nästan uteslutande består av vass. Uppförande 
av ny stugby på angiven plats bedöms som möjlig sett till naturvärdenas 
förutsättningar. Uppförande av stugbyn planeras så att naturvärdena bevaras 
och integreras i planen. 

Det är ca 25 meter till stranden från planerad stugby, vilket innebär att 
planerat byggområde faller inom strandskyddets gränser. Ett upphävande av 
strandskyddet är dock en förutsättning för planens genomförande då hela 
planområdet tillika camping befinner som inom det utökade strandskyddet 
för Vänern. Området närmast stranden skall ej bebyggas, utan den naturliga 
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vegetationen skall bevaras. Gång- och cykelvägen som löper längsmed 
strandkanten skall behållas för att möjliggöra fri passage. Planförslaget har 
utgått från att hålla ett lämpligt skyddsavstånd till naturreservatet för att inte 
fresta på naturvärden i gränszonen mellan camping och reservat. 

Planförslaget innebär också att åretruntcamping får ske på större områden 
än vad som tidigare tillåtits. I nuvarande plan tillåts åretruntcamping främst 
i den västra delen av campingen, övriga delar medger säsongscamping. Den 
föreslagna utvecklingen av Ekuddens camping innebär ett intensivare 
nyttjande av campingen än idag. Detta gäller ett intensifierat brukande även 
vintertid, vilket ställer krav på skötsel av området vad gäller tillgänglighet 
och säkerhet.  

Alternativ till planförslaget utgörs av att omlokalisera planerad stugby till 
ett annat oexploaterat område inom campingområdet. Det finns idag ett 
större skogsområde som ej brukas och vars naturvärden främst består av 
stora ekar. Ett sådant alternativ skulle dock innebära större ingrepp i natur 
och mark då vägar och servicehus saknas i denna del av campingen. Att 
anlägga en ny stugby utanför campingområdet bedöms som ogenomförbart 
sett till pågående markanvändning med natur- och kulturvärden i söder och 
öster. Alternativet är att förtäta befintlig stugby i den västliga delen av 
området. En förtätning av stugbyn utgör ett möjligt alternativ till 
planförslaget, men kan medföra en förändrad landskapsbild och en ökad 
brandrisk i och med ett minskat avstånd mellan byggnaderna. Området kan 
möjligen då upplevas som avskärmat och mer privatiserat. Nollaternativet, 
som alltid skall redogöras för i en MKB, innebär i detta fall att 
åretruntcamping och stugby ej kommer till stånd. Vilket nödvändigtvis inte 
innebär att allting förblir som i dagsläget, utan campingens troliga 
utveckling utan att planförslaget blir av. Påverkan på naturvärdena och 
friluftslivet bedöms inom nollalternativet som opåverkade.  

En ökning av turister och besökare till området kommer innebära att 
Ekuddens camping och troligen också Gamla Ekuddens naturreservat 
brukas i större utsträckning. En ökad tillströmning av besökare till och från 
campingområdet och uppförandet av ny stugby bedöms ej medföra att en 
miljökvalitetsnorm överstigs. Utsläpp till luft utöver den från besökande 
biltrafik förväntas ej påverka miljökvalitetsnormen. Området är anslutet till 
kommunalt vatten och avlopp varvid utsläpp av föroreningar och 
gödningsämnen tas om hand på lämpligt sätt. Ökat buller kan väntas under 
byggnadstiden från transporter och dylikt, samt ett ökat antal fordon under 
drift, men ej i sådan omfattning att gränsvärden för buller överskrids.  

För att undvika skador och påverkan på naturvärden samt olägenheter för 
människor och friluftsliv kan vissa åtgärder vidtas. Skyddsvärda träd inom 
området skall bevaras samt skyddas från åverkan under byggnationstiden. 
Markanvändningen bör ej förändras i de omedelbara strandområdena. Detta 
gäller främst den västligaste belägna stranden som idag utgörs av så kallat 
friluftsbad. Även den betade ekhagen skall skyddas och byggnation i dess 
omedelbara närhet är olämplig. Det bör också vidtas åtgärder för ökad 
tillgänglighet, då området som följd av åretruntcamping, och fler stugor 
byggs, får en mer privatiserad karaktär. Grundläggningen av stugorna bör 
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anpassas till terrängen och förekommande naturvärden för att inte skada de 
värdefulla träd som finns inom området. Uppförande av stugby och 
anläggningsytor bör göras vid lågsäsong för att undvika störningar för 
boende samt de säkerhetsrisker som stora maskiner och byggarbetsplatser 
medför. Gränsdragningen mellan naturreservatet och detaljplan bör utredas 
för att skydda naturvärdena i gränszonen. 

Samråd gällande behovsbedömning samt miljökonsekvensbeskrivningens 
utformning har skett med berörda myndigheter. Länsstyrelsen har därpå 
meddelat sina synpunkter inför upprättandet av denna MKB. 
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1 BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 

Ekudden i Mariestads kommun är en flack udde som sträcker sig ut i 
Vänern strax nordväst om Mariestads centrum. Öster om Ekudden finns 
Tidans utlopp i Vänern. På udden finns Ekuddens camping samt Gamla 
Ekuddens naturreservat som också är ett Natura 2000-område.  

 

Figur 1. Ekudden är belägen strax nordväst om Mariestad på en udde i Mariestadssjön 
som är en del av Vänern. 

Sedan gällande detaljplan1 vann laga kraft 2001-10-22  har en ny arrendator 
av Ekuddens Camping tillträtt. Kommunen och den nya arrendatorn har 
kommit överens om att ändra gällande detaljplan för att möjliggöra 
utveckling av campingen enligt bolagets utvecklings- och 
investeringsplaner. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-01-08 att ge 
stadsplaneavdelningen i uppdrag att ändra detaljplanen för Ekuddens 
camping. Kommunen har i mars 2016 upprättat en behovsbedömning för 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) vilken har samråtts med Länsstyrelsen 
i Västra Götalands län i enlighet med 4 och 5 §§ MKB förordningen 
(1998:905) samt 4 kap. 34 § plan- och bygglagen (2010:900) avseende 
förslag till detaljplan för Ekuddens camping i Mariestads kommun.   

Kommunen bedömde inledningsvis att planförslaget inte innebär betydande 
miljöpåverkan. I Länsstyrelsens yttrande 2016-03-21 görs bedömningen att 
betydande miljöpåverkan av förslaget inte kan uteslutas. Detta innebär 
enligt Plan– och bygglagen 5 kap. 18 § att en MKB skall upprättas för en 
detaljplan om den kan antas ge upphov till en betydande miljöpåverkan. 
Med bakgrund av detta har BG&M Konsult AB (BGM) upprättat rubricerad 
MKB för Ekuddens Camping.  

                                                 

1 Mariestad kommun. (2001). 

Ekuddens 
camping 
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1.1 Syftet med miljökonsekvensbeskrivningen  

Syftet med denna MKB är att identifiera de effekter och konsekvenser, 
direkta såväl som sekundära, som planen kan antas medföra på människors 
hälsa, naturvärden, mark, vatten och luft, landskap, hushållning med mark, 
vatten, material och energi samt inverkan på strandskyddets syften. Den 
skall ge möjlighet till att fatta miljömässigt hållbara beslut i 
miljöbedömningen av planen. Vidare skall den ge en samlad bedömning av 
påverkan på människors hälsa och miljö i ett generationsperspektiv.  

Mariestad kommun vill med denna MKB tydliggöra och belysa de 
förutsättningar som finns utifrån naturvärden och lämpligt förhållningssätt 
till dessa med avseende på att campingverksamheten skall kunna fortgå och 
utvecklas samtidigt som naturvärdena består.  

1.2 Metod 

Denna MKB har upprättats utifrån redan existerande material samt 
framtagen naturvärdesinventering av campingområdet. Utöver 
inventeringen har Länsstyrelsens Bevarandeplan av Gamla Ekuddens 
naturreservat2 utgjort underlag för miljöbedömning.  

Effekter och konsekvenser som bedöms i denna MKB görs mot den senast 
fastslagna bevarandeplan som finns för Ekuddens naturreservat samt 
naturvärdesinventeringen.  Således bedöms all påverkan som fysiskt kan 
tänkas försämra Natura 2000-typer, rödlistade arter, värdelement och dess 
bevarandetillstånd. Arter eller artgrupper som avses att skyddas i denna 
MKB definieras i enlighet med bevarandeplanen samt alla arter som 
skyddas enligt Artskyddsförordningen.  

För att göra en korrekt bedömning av planens påverkan befintliga 
naturvärden vägs planens varaktighet, intensitet och frekvens in i 
bedömningen. 

1.3 Avgränsningar 

Avgränsning i rum 

Den geografiska avgränsningen av denna MKB omfattar förslag till 
planområde samt Gamla Ekuddens naturreservat tillika Natura 2000-
område.  

                                                 

2 Länsstyrelsen i Västra Götalands län. (2006). 
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Figur 2. Planområdesgräns utgörs av heldragen gul linje. Streckad linje anger nuvarande 
campingområde. 

Naturvärdesinventeringen som genomförts inom ramen för denna MKB 
motsvarar förslag till planområdesgräns för Ekuddens campingområde 
enligt figur 1-2 ovan. 

Avgränsning i tid 

Planens konsekvenser föreslås i denna miljöbedömning bedömas i ett 
tidsperspektiv som är rimligt med avseende på samhällsplaneringsnivå, det 
vill säga 10 till 30 år3. Bedömning sker med avseende på att naturvärden 
skall bevaras till kommande generationer. Bedömning sker med avseende på 
planens fulla utnyttjande. 

 

                                                 

3 Hedlund, A & Kjellander, C (2007). 
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Avgränsning i sak 

I samråd med Länsstyrelsen och Mariestad kommun har bedömningen 
gjorts att miljöbedömningen och denna MKB bör omfatta nedanstående 
områden: 

Naturmiljön inom planen samt i närområdet 

� Naturvärdesinventering för skyddade arter samt strandzonens 
värden 

� Förutsättningar och förhållningssätt till naturvärdena 
 

Riksintressen 

� Det rörliga friluftslivet enligt kap 4 §2 MB 
� Friluftsliv enligt kap 3 §6 MB 
� Natura 2000 
� Biosfärområdet Vänerskärgården 
� Slitage och effekter på grund av intensifierad verksamhet på 

Ekuddens camping och dess närområde 
� Påverkan på framtida möjligheter till expansion för campingen och 

skyddade naturområden 
� Konflikter mellan riksintressen 

 
Byggnation och infrastruktur 

� Påverkan och förenlighet med strandskyddets syften 
� Grundläggning 
� Geohydrologi 
� Infrastruktur och samhällsfunktioner 
� Vatten och avlopp  
� Effekter och konsekvenser under byggtiden 
� Påverkan på miljökvalitetsnormer, hänsynsregler och 

hushållningsbestämmelser 
� Påverkan på landskapsbilden 
� Kumulativa effekter 

 
Turism och allmänhetens intressen 

Det finns inga kommunalt utpekade kulturmiljöintressen eller äldre 
bebyggelse inom planområdet. Lämningar finns kvar efter en skjutbana 
härrörande från 1800-talet. Den finns dokumenterat på lantmäteriets 
häradsekonomiska karta. Fornlämningar i form av odlingsrösen finns söder 
om planområdet. Planförslaget bedöms ligga utom rimligt påverkansområde 
för att kunna påverka fornlämningarnas bevarandevärden. Därav omfattas 
inte kulturmiljön i detta område av denna MKB. 

1.4 Disposition och läsanvisning 

I rapporten förekommer hänvisningar till olika avsnitt och kapitel i 
rapporten. Nedan följer en beskrivning om vad respektive kapitel behandlar.  

Kapitel 2 avhandlar de planer som Ekuddens camping berörs av. 
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Kapitel 3 tar upp de rättsliga instrument som är knutna till en 
miljökonsekvensbeskrivning. 

Kapitel 4 innehåller en nuvärdesbeskrivning av planområdet och de olika 
områden där risk finns att konsekvenser uppkommer vid 
plangenomförandet. Kapitlet omfattar bland annat områdesbeskrivning, 
mark och hydrologiska beskrivningar, byggtekniska förutsättningar, 
naturskydd och naturvärden samt strandskydd. Dessa olika områden har 
återgetts enligt dagens förutsättningar. 

Kapitel 5 redogör för vad nollalternativet innebär, samt de alternativ som 
finns till planförslaget. 

Kapitel 6 återger de effekter och konsekvenser som plangenomförandet kan 
tänkas medföra avseende de områden som återgavs i kapitel 4.  

Kapitel 7 redogör för de åtgärder som är lämpliga för att förhindra och 
minska den påverkan som genomförandet av planen skulle innebära. 

I Kapitel 8 diskuteras arbetet med denna MKB och återger de områden som 
varit svårbedömda och vilka osäkerheter som finns.  
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2 PLANFÖRHÅLLANDEN 

I detta kapitel redogörs för existerande planförhållanden som gäller för 
Ekuddens camping.  

Ekuddens camping omfattas av en översiktsplan från 2003. En fördjupad 
översiktsplan togs fram och antogs i kommunfullmäktige den 17 juni 20134. 

Det finns en gällande detaljplan för Ekuddens camping som vann laga kraft 
2001-10-225. Planen medger idag både åretruntcamping och 
säsongscamping inom tilldelade delar av campingområdet. Åretruntcamping 
kan enligt gällande detaljplan endast ske i det sydvästra området nära 
campingens entré. Campingstugor för säsongsboende finns i områdets 
nordvästra del.  

Till största del överensstämmer den geografiska omfattningen mellan äldre 
detaljplan och planförslaget. Planförslaget har storleksmässigt utökats till att 
omfatta en sjösättningshamn i sydvästra delen av campingområdet som för 
närvarande omfattas av en detaljplan från 1974.  

  

Figur 3. Urklipp ur detaljplan för Ekuddens camping m. m. 

                                                 

4 Mariestad kommun. (2013). 
5 Mariestad kommun. (2001).  
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2.1 Planförslag 

Det planförslag som tagits fram syftar till att skapa förutsättningar för 
utveckling av Ekuddens camping och genom en utbyggnad öka turismen till 
Ekudden och till Mariestad.   

Planförslaget har tagits fram i två steg. Det första planförslaget som togs 
fram innehöll utveckling av campingen på två områden. Förslaget innebär 
att nyttjanderättsinnehavaren får utöka området med tillstånd för 
åretruntcamping på områden som idag är säsongscamping, samt uppföra fler 
stugor och därmed förenlig verksamhet inom campingområdet. En stugby 
föreslås söder om befintlig säsongscamping i östra delen av området, se (1) i 
Figur 2-2. Detta område utgörs idag av skogsmark. Sjösättningshamnen 
inkluderas också i den föreslagna detaljplanen för att anpassa området till 
rådande förhållanden, se (2) i Figur nedan. Ytterligare föreslås vidare 
utveckling av camping i område (3). 

 

Figur 4. Planområdet är markerat med heldragen gul linje. Streckad linje markerar 
befintligt och föreslaget campingområde.  
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Vid ett senare tillfälle utkom Mariestads kommun med en revidering och 
förtydligande av planförslaget, se Figur 2-3 nedan.  Område (3) har tagits 
bort ur planförslaget. Planförslaget omfattar nu anläggandet av en ny 
stugby, belägen inom samma område som initialt föreslogs. Enligt förslag 
skall ca 8 stugor uppföras öster om vägen med närhet till befintligt 
servicehus. Därtill finns 8 stycken parkeringsplatser avsedda för stugorna. 
Att införliva sjösättningshamnen ingår fortfarande i planförslaget, likväl 
som att undersöka förekomst av naturvärden inom området för att kunna 
förhålla sig till dessa vid den långsiktiga planeringen av Ekuddens camping.  

 

Figur 5. Förslag till möjlig utformning av ny stugby. 

Stugornas exakta placering och antal kan komma att ändras. Denna 
förändring väntas dock inte medföra stora avsteg från framtaget förslag.  

2.2 Geografiska konflikter 

Genom den naturvärdesinventering som har genomförts har det upptäckts en 
geografisk överlappning mellan gällande detaljplan och naturreservatet 
Gamla Ekudden. Detta innebär att delar av planområdet ligger både inom 
detaljplan och inom naturreservatet.  
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Figur 6. Figuren visar gränser och hämtade ytor från Naturvårdsverkets/Metrias Inspire-
server.  

I figuren ovan visas campingens geografiska gräns i rött.  Gamla Ekuddens 
naturreservat är grönmarkerat. Vid campingens östliga gräns syns en 
överlappning, där naturreservatet sträcker sig in i campingområdet. I figuren 
har överlapp markerats med vita pilar. Huruvida vilken gränsdragning som 
är den korrekta är inte fastställt vid upprättande av denna MKB. Dock 
bedöms det inte ha betydelse för miljöbedömningen. Detta har i denna 
miljöbedömning hanterats genom att utgå från detaljplaneförslagets gränser. 
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3 MILJÖRÄTTSLIGA INSTRUMENT 

Detta kapitel behandlar hur rättsliga instrument och förfaranden är 
kopplade till en plan och hur de används som en del i miljöbedömningen. 

Inom miljöarbetet i Sverige finns ett antal rättsliga instrument som tillämpas 
vid detaljplaner och verksamheter och således framtagande av 
miljökonsekvensbeskrivningar. Vid planering av planer och program är det 
relevant att undersöka vilka miljömål, miljökvalitetsnormer, allmänna 
hänsynsregler samt hushållningsbestämmelser som kan påverkas av planens 
genomförande.  

3.1 Miljömål 

Sveriges riksdag har fastställt 16 miljömål som beskriver det miljötillstånd 
som miljöarbetet skall leda till. Dessa miljömål ligger till grund för 
samhällsplaneringen i kommun, län och stat. 

De miljömål som bedöms relevanta för planförslaget är:  

� Levande sjöar och vattendrag 
� God bebyggd miljö 
� Giftfri miljö 
� Hav i balans samt levande kust och skärgård 
� Grundvatten av god kvalitet 
� Myllrande våtmarker 
� Ett rikt växt- och djurliv 
� Levande skogar 
� Begränsad miljöpåverkan 
� Ingen övergödning  

 
Västra Götalandsregionen har antagit regionala miljömål inklusive 
preciseringar och etappmål som i stort överensstämmer med de 16 
nationella miljömålen som antagits av regeringen. Undantaget är målet 
Storslagen fjällmiljö som inte är en befintlig naturtyp i regionen. De nya 
regionala målen antogs 2015.  

Mariestad har i sin Naturvårdsplan tagit fram ett antal lokala miljömål. Ett 
mål berör direkt Ekudden. 

”För att slå vakt om de kvaliteter som besöksnäringen efterfrågar skall 
ytterskärgården och värdefulla delar av Mariestadssjön bevaras i 
huvudsak opåverkade av bebyggelse och störande verksamheter. 
Byggnader och anläggningar för friluftslivets eller turismens behov får 
dock uppföras. (…).”6 

 

                                                 

6 Mariestad kommun. (2006).  
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3.2 Allmänna hänsynsregler 

Hänsynsreglerna anger grundläggande miljökrav som krävs för att miljön 
skall skyddas. Hänsynsreglerna gäller i princip för alla verksamheter och 
åtgärder som kan tänkas påverka människors hälsa och miljön. Nedan anges 
hänsynsreglerna från 2 kap. miljöbalken.  

� 1§ Bevisskyldigheten  
� 2§ Kunskapskravet  
� 3§ Försiktighetsprincipen  
� 4§ Produktvalskravet  
� 5§ Hushållningskravet  
� 6§ Lokaliseringskravet  
� 7§ Skälighetsregeln  
� 8§ Ansvarsregeln  

 
Hur hänsynsreglerna relaterar till planen samt uppfyllelse av desamma 
analyseras och bedöms i avsnitt 6. 

3.3 Hushållningsbestämmelser 

Hushållningsbestämmelserna fokuserar på användningen av mark och 
vatten samt hur konflikter mellan dessa intressen skall lösas. 
Bestämmelserna realiseras i avsnitt 4.6 Utpekade riksintressen, samt 
bedömning av påverkan av dessa i avsnitt 6 Effekter. 

3.4 Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer är ett rättsligt styrmedel som beskriver en maxgräns 
av vad människa och natur kan utsättas för utan att detta medför 
olägenheter. Miljökvalitetsnormerna anger en kvantitativ gräns för vilken 
kvalitet luft, vatten och ljudnivå måste ha. Vid planläggning skall dessa 
normer följas och inom ramen för en MKB bedömas.    

3.5 Riksintressen 

Det finns flera riksintressen som rör Ekudden.  

� Riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap. 6 § MB 
� Riksintresse rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 2 § MB 

 
Planområdets vatten- och strandområden omfattas av geografiskt 
riksintresse med hänsyn till natur- och kulturvärden.  Ekudden är att 
betrakta som ett område som har stor betydelse från allmän synpunkt på 
enligt 3 kap. 6§. Detta betyder att mark- och vattenområdet skall, så långt 
det är möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller 
kulturmiljön, särskilt utpekade är grönområden nära tätorter. 

Vänern med öar och områden omfattas också av särskilda 
hushållningsbestämmelser där särskilt det rörliga friluftslivet skall beaktas. 
Vänern utgör ett särskilt utpekat geografiskt område enligt 4 kap. 2§. 
Vänern med öar och strandområden är i sin helhet ett riksintresse och inom 
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området skall turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivet 
beaktas i detaljplaneprocessen. Exploatering får endast komma till stånd om 
den inte möter hinder enligt 2-8 §§ och kan ske på sådant vis att kultur- och 
miljövärden inte påtagligt skadas. Dessa bestämmelser hindrar dock inte 
utveckling av lokalt näringsliv och befintlig tätort. Lagtexten anger att vid 
prövning av exploatering skall turismens och friluftslivets, främst det rörliga 
friluftslivets, intressen beaktas. Ingen sådan exploatering får ske som 
påtagligt kan skada områdets värden. 

Vänern utgör även riksintresse för både yrkes- och fritidsfiske. Det finns 
flera skyddsvärda arter såsom gös, tidanöring och grönling. Dock kommer 
denna MKB inte vidare fokusera på riksintresse för yrkesfisket. Detta då 
ingen verksamhet som kan bidra till konsekvenser som påtagligt kan 
försvåra näringens bedrivande finns eller planeras i området. 
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4 NULÄGESBESKRIVNING 

Detta avsnitt beskriver de förutsättningar som finns för det område som 
omfattas av miljökonsekvensbeskrivningen. 

4.1 Områdes- och verksamhetsbeskrivning 

Ekudden utgörs av en flack udde vid Vänerns strand. Strax öster om 
campingen mynnar ån Tidan ut i Mariestadssjön. Ekuddens camping 
omfattar ett ca 44 ha stort område. Mariestad kommun äger mycket mark 
ute på Ekudden och hela campingområdet ägs i sin helhet av kommunen. 
Nordic Camping är arrendator.  

Campingområdet utgörs av både naturområden med skogskaraktär och 
grönytor för uppställning av husvagnar och tält. Camping kan idag ske på 
två områden. På det största området som utgörs av den västra delen av 
campingen finns 26 övernattningsstugor samt campingplatser för husbilar, 
husvagnar och tält. Ytterligare campingplatser finns på en udde i nordväst. 
Totalt finns det 300 tomtplatser. Enligt gällande detaljplan innehar 
campingen 450 husvagns- och tältplatser samt ca 130 bäddar i stugbyn.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figurgrupp 8. Längsmed campingen löper ett naturområde som utgörs av friluftsbad från 
sandstränder och klipphällar. Småbåts- och sjösättningshamn i sydväst. 

 

 

Figurgrupp 7. Stugby samt campingplatser mot söder. 
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Inom campingområdet förekommer flertalet exemplar av ek och tall av 
högre ålder. I anslutning till campingen finns bassängbad, sandstrand samt 
även friluftsbad som utgörs av naturstrand med klipphällar och 
vegetationsytor. Samtliga strandzonerfår ej bebyggas och skall hållas 
tillgänglig för allmän gång- och cykeltrafik.  

4.2 Teknisk försörjning 

Två av stugorna har indraget vatten och avlopp. Utöver dessa finns också 24 
stugor utan våtutrymmen. För dessa finns kök och hygienutrymmen i 
servicehusen som är anslutna till det kommunala avloppsnätet. Enligt 
uppgift från Mariestad kommun ligger vissa befintliga ledningar ej på 
frostfritt djup. Dagvattensystem för omhändertagande av ytvatten från 
hårdgjorda ytor finns i anslutning till entrébyggnader samt servicehus. 

De stugor som finns idag är grundlagda med plintar.  Grundläggningen har 
möjliggjort en flexibel placering av stugor i förhållande till markens 
naturliga kupering samt de träd som har bevarats på området. 

Vägarna inom området utgörs av dels av grusade, dels asfalterade smala 
vägar för angöring av campingplatser. Parkering finns vid entrén till 
campingområdet samt i anslutning till bassängbadet. Platsen är tillgänglig 
för räddningsfordon. 

Sopsortering sker på anvisad plats på campingområdet och tas om hand 
enligt kommunens renhållningspolicy.  

4.3 Mark- och byggnadstekniska förhållanden 

Hela udden är flack och marknivån varierar mellan +45,00 och +48,50. 
Geologin i området utgörs av postglacial sand och ställvis glacial lera. Norra 
delen av campingområdet där det idag är uppställningsplats för husvagnar är 
utfyllt. Framför allt i naturreservatet förekommer det block.  Berg i dagen 
förekommer ställvis samt längsmed hela friluftsbadet. Längsmed 
strandområdena i naturreservatet förekommer torv som tidvis står under 
vatten. 
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Figur 9. Ekuddens geologi. Jordartstyp framgår av färgmarkeringarna. 

Jordlagrens mäktighet är ringa, troligen <5 m, se 4-5. Lera kan förekomma 
lokalt. Grundvattnet antas ligga i nivå med Vänern, det vill säga +44,5 m. 
Sett till de geologiska förhållandena är grundläggningsförutsättningarna och 
bärigheten god.  

 

Figur 10. Karta över jordjupet på Ekudden. Jordlagrets mäktighet varierar mellan 0-5 
meter inom campingområdet.  

4.4 Hydrogeologiska förhållanden 

Ekuddens camping sträcker sig ut i Mariestadsfjärden som är något 
avgränsad från Storvänern. Den ekologiska statusen för Mariestadssjön är 
idag klassad som god ekologisk och kemisk status. Dock pågår en utredning 
av Maristadssjön där ett förslag till miljökvalitetsnorm och statusklassning 
har tagits fram. I detta förslag uppnår Vänern god kemisk status med 

N 
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undantag för kvicksilver och bromerad difenyleter som ej uppnår god 
kemisk ytvattenstatus7. 

Dagvatten 

Mariestads dagvattenpolicy anger att dagvatten skall hanteras inom 
närområdet för att undvika bortledning av vattnet. Det finns inga uppgifter 
om att anlagda diken förekommer på campingområdet. Kring de hårdjorda 
ytorna vid entrén och i anslutning till servicehusen finns dagvattenledningar. 
I övrigt sker omhändertagande av dagvatten främst genom att ytvattnet 
tillåts återinfiltrera befintliga grönytor. 

Översvämningsrisk 

Planområdets närhet till Vänern gör att området är känsligt för 
vattennivåförändringar. Inmätta höjder inom planområdet är som lägst 
+45,50, såldes i nivå med Vänern. Vid årsskiftet 2000-2001 inträffade 
mycket höga vattenstånd i Vänern. Det högsta vattenståndet i Vänern sedan 
mätningar inleddes inträffade 1927 då nivån +46,31 noterades8. Under maj 
månad 2016 uppmättes Vänerns vattenstånd till +44,64 i månadsmedel och 
högsta vattenstånd till +45,489. Det finns idag en översvämningsrisk för 
lågområden inom campingen. 

4.5 Naturvärden inom planområdet  

Naturvärden är olika förekomster i miljön som är av betydelse för den 
biologiska mångfalden.  Av dessa görs en bedömning av ett områdes 
betydelse för denna mångfald. Detta görs genom att områden delas in i fyra 
olika klasser. Skalan anger graden av naturvärde.  

Naturvärdesklass I – Högsta naturvärde 

Naturvärdesklass 2 – Högt naturvärde 

Naturvärdesklass 3 – Påtagligt naturvärde 

Naturvärdesklass 4 – Visst naturvärde  

Naturvärdesklass 1-3 bedöms vara av sådant värde att det skall skyddas och 
vårdas. Dessutom bidrar naturvärdesobjekt med klass 1-3 till att de 
nationella miljömålen uppnås. 

Tabell 1. Exempel på hur geografiska objekt klassas. 

Naturvärdesklassernas innebörd 

Naturvärdesklass I Alla geografiska områden som har kontinuerlig 
ekologisk funktion som livsmiljö till ett stort antal 

                                                 

7 VISS Vatteninformationssystem Sverige.   
8 SMHI. (2000). Höjdsystem för mätningar är RH00. I denna rapport är höjden justerad mot RH2000, 
vilket innebär att +0,31 m har adderats till RH00. 
9 SMHI. Elektronisk publikation. Hämtad [2016-06-02]. 
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naturvårdsarter, rödlistade arter, enstaka hotade 
arter. Naturvärden av nationellt värde. 

Naturvärdesklass 2 Områden av särskild betydelse för biologisk 
mångfald. Utgör livsmiljö för flera naturvårdsarter 
eller enstaka rödlistad art. Mycket hög artrikedom 
och utgörs av Natura 2000-typ eller har goda 
ekologiska förutsättningar. Utgör regionalt värde. 

Naturvärdesklass 3 Utgörs ofta av Natura 2000-naturtyper, har 
förutsättningar för att upprätthålla kontinuerlig 
ekologisk funktion. Har hög artrikedom. Lokalt 
värde. 

Naturvärdesklass 4 Objekt som har betydelse på lokal nivå, det 
omgivande landskapet. Kan utgöra en större yta av 
en viss naturtyp. 

 

En naturvärdesinventering över planområdet har genomförts av Leif 
Andersson på Pronatura (Andersson, L. 2016). De områden som inventerats 
och naturvärdesbedömts är de som uppnått naturvärdesklass 4 eller högre. 
Områden som inte anses ha betydelse för biologisk mångfald med lågt 
naturvärde har ej inventerats eller bedömts. De olika områdenas 
naturvärdeklass visas i figur 4-5 nedan.  
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Figur 11. Utdrag ur naturvärdesinventeringen. Naturvärdesobjektens naturvärdesklass 
enligt färgkodning. Områden med lågt naturvärde är utan färgmarkering 

4.5.1 Strandzonsmiljöer 

Flera olika strandtyper finns inom planområdet. Den västra delen av 
planområdet utgörs av klippor av gnejs, sten, strandmad och sandstränder. 
Klipporna av bandad gnejs är delvis eroderade. frossört, kabbeleka, 
strandgyllen, rörflen, topplösa, videört, fackelblomster, strandklo,  
sommargyllen, smällglim, bladvass, sengröe, madrör, kärrsilja, 
hampflockel, gul svärdslilja, grenrör, flenört, gråbo, strandveronika, 
knappsäv och strätta utgör strandfloran. Under tidigare inventeringar så har 
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strandväxter som strandbräsma, rosenpilört och vattenmärke noterats. Delar 
av stranden domineras av starrvegetation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Längre norrut finns små ytor av starrmad som övergått i gräsmattor. 
Bladvass finns i området. Här finns arter som vattenpilört, sumpförgätmigej, 
äkta förgätmigej, fackelblomster och strandranunkel. I detta område har det 
tidigare noterats den rödlistade och starkt hotade strandbräsman, en växtart 
som växer i öppna översvämningsstränder. Om vegetationen hålls låg finns 
förutsättningar för att den skall ha ett livsutrymme på platsen. Den noterades 
ej vid denna inventering men den har ett oregelbundet livsmönster och kan 
möjligen finnas kvar. Även den nära hotade strandviolen noterades här 
under 2012.  

Mot öster domineras stranden helt av bladvass. Endast en smal zon närmast 
stranden innehåller annan vegetation såsom exempelvis vasstarr. Den 
rödlistade sävsparren har noterats. 

Längst i söder finns en båtgård och sjösättningshamn som bedöms ha låga 
naturvärden.  

4.5.2 Terrestra miljöer 

Planområdet rymmer vitt skilda naturtyper. Berghällar, parkområden, skog, 
samt äng- och betesmark finns representerat. Till största del domineras 
området av campingytorna som utgörs av parkmiljöer samt skogsmark.  
Dock finns ett litet område öster om den västra udden som utgörs av en flat 
silikatberghäll med typisk lavflora. På hällen finns även påväxt av bergven, 
vitknavel, gul fetknopp och kärleksört. Nedan följer en beskrivning av dessa 
olika naturtyper. 

 

 

 

Figurgrupp 12. Längsmed campingen löper 
ett naturområde som utgörs av friluftsbad 
från sandstränder och klipphällar. 
Strandzonen utgörs också av vass och gräs. 
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Äng och betesmark 

I planområdets östra del, ovanför idrottsplatsen, finns hagmark med främst 
ek, men också tall, vårtbjörk, sälg, rönn, fågelbär och oxel. Några av tallarna 
är så kallade gammeltallar. I de södra delarna växer eken relativt tätt. 
Området har fått sin karaktär av betande nötkreatur.  

 

 

 

 

 

Figurgrupp 13. Beteshagen i sydöst. Källa: Pronatura. 

Inom området finns två Natura 2000-typer, trädklädd betesmark, hage samt 
fuktängar med blåtåtel och starr. Området hyser ett par tallågor. En av de 
gamla ekarna är ett hålträd med exponerade död ved vid basen där utflyghål 
av skäckig trägnagare noterades. Fältskiktet utgörs både av skogsarter och 
av gräsmarksarter. Här växer blåbär, skogstjärna, tuvtåtel, vitsippa, ärenpris, 
smörblomma, blåsuga, gökärt, ekorrbär, blodrot, ängsvädd, ekbräken och 
skogsbräken. På gamla ekar finns frisk lavflora utan ovanligare inslag med 
arter som blåslav, blågrå och gul stiftbrunlav, grön spiklav och gul mjöllav. 
Hagmark återfinns även inom planområdets allra sydöstligaste del. Här 
utgörs trädskiktet är en blandning av asp, ek, klibbal, vildapel och rönn. 
Fältskiktet hyser inga uppseendeväckande inslag. Området är välbetat av 
nötkreatur. Här finns värdefull markflora, mycket värdefullt trädskikt och en 
mycket värdefull fågelfauna. Mindre delar av denna hagmark ligger inom 
naturreservatets gränser. 

Campingområdet 

Träden inom campingområdet utgörs i de västra delarna av tall. I öster 
dominerar skogsek. Det finns också enstaka exemplar av björk, asp, rönn 
och sälg. Främst av tall, men även av ek, finns gamla och grov träd varav 
flera är skyddsvärda (Höjer & Hultengren 2004). Vissa av tallarna bedöms 
vara ca 200 år gamla. Fältskiktet utgörs av gräsmatta närmast stugor, 
campingplatser, gångar och vägar. Här finns arter såsom vitgröe, maskrosor, 
groblad, tusensköna, hundäxing, ängsgröe, majveronika, vitklöver, 
revsmörblomma, knytling och rödsvingel. Runt hällar och i tätare skogklädd 
vegetation finns inslag av skogsflora med arter som skogsstjärna, vitsippa, 
och kruståtel. i kantzoner och runt hällarna finns arter såsom gökärt, 
gullviva, ljung, flockfibbla, gråfibbla, liten blåklocka, mandelblomma, 
vårbrodd, knägräs och käringtand. På hällarna hittar man hällmarkstorräng 
med arter som tjärblomster, gul fetknopp, kärleksört, nagelört och bergsyra. 
På gamla ekar i områdets östra del finns en frisk och artrik lavflora med 
några intressanta arter. Tallarna har inte lika intressant lavflora trots hög 
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ålder.  På flera gamla tallar noterades utflyghål och förändrad bark av den 
rödlistade reliktbocken. Även tallticka noterades på en gammal tall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsmark 

Stora delar av Ekuddens camping utgörs av skogsmark av varierande 
sammansättning, ålder och artrikedom.  

Skogsområdet (objekt 6) som ligger mellan de två befintliga 
campingområdena domineras av främst av tall. Utmed stranden finns ett 
promenadstråk utmed stranden mellan den norra och södra delen av 
campingen. Området domineras helt av tall där flera är gamla och grova och 
har en förekomst av den rödlistade talltickan. Det finns enstaka fågelbär, ek, 
rönn, vårtbjörk, sälg och asp. Fältskiktet är mest av hedartad typ med arter 
som kruståtel, vitsippa, vårfryle, ängskovall, blåbär och lingon. Längre 
söderut är tallbestånden yngre med tätväxande rönn. 

 

Figur 14. . Campingområdet med flertalet gamla 
och vackra ekar och tallar.  

 

Figur 15. Naturvärdesobjekt 6. 
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Figur 16. Naturvärdesobjekt 8 

 

 

Figur 17. Naturvärdesobjekt 7. 

På andra delar av skogsmarken dominerar ek av olika ålder. I nordväst är 
ekbestånden mindre med inslag av ädellövträd (objekt 7). 

 

Figur 18. Naturvärdesobjekt 9. 
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Längre söderut finns ett skogsområde bestående av blandskog med tall och 
ek, objekt 9. Framför allt tallarna är grova och gamla. Fältskiktet innehåller 
både skogsarter och sådana som vanligen förekommer i människans närhet. 
Exempelvis förekommer blekbalsamin, skelört, snärjmåra, ekorrbär, 
teveronika, våtarv och skogsstjärna. I norra delen som domineras av ek 
finns höga ormbunkar. Det är främst tallarna som har höga naturvärden. I 
södra delarna av skogspartiet som vetter mot bassängbadet återfinns 
blommande träd. Området har tidigare varit odlingslandskap men nu utgörs 
av igenväxningsmark (objekt 10). 

Infarten till campingen kantas av blandskog där ek dominerar öster om 
vägen. Här återfinns gammal och grov ek, blandat med vårtbjörk, asp och 
sälg. Det finns flera högstubbar av ek. Även en del sly breder ut sig. Detta 
område utgörs av objekt 11 och 12. 

 

Figur 19. Naturvärdesobjekt 12. 

 

 

Figur 20. Krattek område 11.  
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Väster om infartsvägen dominerar gallrad skog av ek som växer på torr, 
stenig och blockrik mark. Ett par ekar är metergrova och en krattek finns. 
Även enstaka hasselbuskar och brakved förekommer. På lavarna 
förekommer en frisk lavflora, dock inga ovanliga arter. Fältskiktet 
innehåller exempelvis nässla, hundkäxing, hallon, vitmåra och blåbär, som 
ej utgör anmärkningsvärda arter. 

4.5.3 Rödlistade arter 

Flera rödlistade arter har noterats i inventeringen som genomfördes i juni av 
Pro Natura och sammanställts nedan. 

Tabell 2. Rödlistade arter som påträffats vid inventeringar inom planförslaget. 

Rödlistad art Kategori Inventerad Lokal för 
observation 

Strandbräsma EN 2016-05-24 

1992 och 2012 

Objekt-ID 2 

Objekt-ID 4 

Reliktbock NT 2016-05-24 Objekt-ID 1 

Tallticka NT 2016-05-24 

2016-05-24 

Objekt-ID 1 

Objekt-ID 6 

Strandviol NT 2012 Objekt-ID 4 

Sävsparv VU 2016-05-24 Objekt-ID 5 

 

Figur 21. Olika kategorier som arter kan tillhöra. Källa: Artdatabanken (2015). 

Att de arter som påträffats i tidigare inventeringar inte påträffades i juni 
2016 innebär dock inte att arten inte finns kvar.  

4.5.4 Bevarandevärden och naturvärdesbedömning 

Planområdets naturvärden kan sägas utgöras av två olika slag. Det ena är 
värden knutna till de gamla tallarna och ekarna som finns i flera av 
naturvärdesobjekten. Särskilt värdefullt är naturvärdesobjekt 1, som utgörs 
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av det stora campingområdet i sydväst. Även objekt 15 har högt naturvärde i 
de gamla ekarna och betade hagmarkerna. Objekt 15 har högsta 
naturvärdesklass. Knutna till de gamla träden inom flera delar av 
planområdet finns såväl faunavärden (insekter, hålhäckande fåglar) som 
floravärden (lavar och svampar). Rödlistade arter såsom tallticka och 
reliktbock har noterats.  

 
De andra naturvärdena är knutna till Vänerns strand. Det som framträder 
som mest värdefullt är den västligaste belägna strandzonen som utgörs av 
friluftsbad. Här finns varierade och välutvecklade element och tidigare 
noterad förekomst av hotade och rödlistade arter. Rödlistade arter 
förekommer också i strandzonen i objekt 4. Artrikedomen är generellt hög i 
strandområdena.  

Sjösättningshamnen kan sägas ha lågt naturvärde. Dock noterades en hane 
av trastsångare sjunga intensivt vid inventeringstillfället. Den är rödlistad 
men sjösättningshamnen torde ej utgöra artens naturliga habitat då de 
vanligen förekommer i vassområden. 
 

4.5.5 Gamla Ekuddens naturreservat 

Området Gamla Ekudden är ett kommunalt naturreservat sedan 1993 och ett 
utpekat Natura 2000-område för gemenskapsintresse (SCI) sedan 2005 och 
sedan 2011 ett utpekat särskilt bevarandeområde (SAC) enligt Art- och 
Habitatdirektivet. Reservatet är cirka 26,7 hektar stort område. Syftet med 
att upprätta reservatet är att bevara, återskapa och utveckla naturliga 
betesmarker med en artrik flora och fauna. En gynnsam bevarandestatus ska 
eftersträvas där trädbevuxen hagmark och fuktäng bibehålls eller ökar. Arter 
som är knutna till områdets biotop och Vänern skall ha långsiktigt hållbara 
populationer. Ekudden har ett betydande naturvärde genom sin attraktiva 
naturmiljö och lokalisering vid Vänern. Uddens östra och nordöstra delar 
har också ett betydande zoologiskt och geovetenskapligt naturvärde genom 
läget vid Tidans mynning, vilket är det enda av sitt slag i länet. Värdefulla 
träd såsom ek, sälg, tall och asp finns inom området. De långgrunda 
stränderna inom naturreservatet utgör en viktig rastlokal för vadarfåglar. I 
naturreservatet finns en artrik fågelfauna och ett flertal rödlistade arter knutna 
till stränder, våtmarker och lövskog.  
 
Inventeringar har utförts i flera omgångar. 1992 inventerade 
parkavdelningen området och tog fram en skötselplan10. 2001 genomfördes 
en inventering av lövskogarna11. Länsstyrelsen upprättade en bevarandeplan 
2006. Inom reservatet finns flera olika naturtyper som skall bevaras.12. 
Dessa naturtyper beskrivs nedan.  
 
Oligo-mesotrofa sjöar med strandpryl, braxengräs eller vegetation på 
exponerade stränder 

                                                 

 
10 Finsberg. M. (2001) 
12 Länsstyrelsen Västra Götalands län. (2005) 
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Till naturtypen räknas den flik av Vänern som uppgörs i området samt de 
grunda stränderna. 
 

 
Figur 22. Vy mot strandkanten i naturreservatet som är ett habitat för vadarfåglar. 

Fuktängar med blåtåtel eller starr 

Naturtypen utgörs av hävdpräglade (betade) fuktängar med blåtåtel och 
starr. Karaktäristiken har utvecklats genom lång hävdkontinuitet, men 
området kan vara stadd i igenväxning. Här finns bland annat den rödlistade 
arten strandbräsma. 

 
Figur 23. Våtmark. 

Träddklädd betesmark 

Naturtypen på Gamla Ekudden utgörs av ekhagmarker, med inslag av 
medelålders al. Naturtypen ska ha en lång hävdkontinuitet så väl som 
trädkontinuitet och inslag av gamla träd. Ekarna utgör en viktig lokal för 
cirka 800-900 insektsarter och omkring 400-500 lav- moss- och svamparter. 
Naturtypen inbegriper också flertalet rödlistade arter som fransig 
ockraporing, blekticka och oxtungssvamp. Den akuta hotade 
stäppjordstjärnan har även påfunnits. 
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Huvudsakligen är det främsta syftet att bevara naturvärden kopplade till de 
gamla ekarna och fuktängarna som är en viktig rastplats för fåglar, 
framförallt vadarfåglar.  

4.6 Landskapsbild och kulturmiljö 

Det finns flera landskapstyper inom och i anslutning till planområdet. Dessa 
landskapsbilder påverkar det visuella intrycket av Ekudden. Inom 
naturreservatet finns varierad och bevarade naturvärden. Det till stor del 
öppna landskapet skapar en överblick och tillgänglighet. 

Inom själva campingområdet finns också bestånd av ek och tall som 
förstärker den naturnära upplevelsen. Det finns också strandområden som 
upplevs som mer orörda än sandstranden i söder. Naturen sträcker sig ned 
till vattnet och de klipphällar som finns i vattenbrynet. Berg i dagen upplevs 
ge kontrast och ett positivt inslag i området. Det finns också ett historiskt 
värde i de äldre träden och klippformationerna i anslutning till stranden. 
Området inramas av Vänern som bidrar till att skapa ett öppet landskap. 

 

Figurgrupp 25. Campingen mot norr. Stenhällar i friluftsbadet. 

  

Stugorna, som är uppförda på 1960-talet har tidstypisk utformning och 
karaktär. I övrigt finns inga andra byggnader av kulturhistoriskt värde inom 
eller i direkt anslutning till planområdet.  

Figurgrupp 24. Betesmark i reservatet. 
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Figur 26. Befintliga campingstugor. 

4.7 Utpekade riksintressen 

Riksintressen för friluftslivet enligt 3 kap 5 § MB 

Ekudden har stor betydelse för friluftslivet och brukas frekvent som 
strövområde och fågelskådning. Även möjlighet för vattenaktivitet såsom 
bad, skridskoåkning och båtliv finns inom campingområdet.  

Själva naturreservatet är inhägnat av staket. Färistar och grindar mellan 
naturreservat och Ekuddens camping möjliggör fri passage mellan 
områdena. Från naturreservatet är insynen på campingen begränsad vilket 
gör att naturreservatet kan upplevas utan större störningar från campingen. 
Campingområdet kan angöras av allmänheten till fots och cykel. 
Strandområdena inom campingområdet är avgränsat av ett lågt staket som är 
lätt att passera. Campingens utformning hindrar idag inte den fria 
rörligheten inom eller mellan områdena. Stränderna är tillgängliga och kan 
upplevas som en fristående del av campingen. Den norra udden där ett 
fågeltorn finns kan nås från campingområdet. Här finns ett rikt fågelliv att 
beskåda.  

Riksintressen för det rörliga friluftslivet enligt 4 kap 2 § MB 

Vänern med öar och strandområden är av stor betydelse för turismen, 
friluftslivet, framförallt det rörliga friluftslivet och med de natur- och 
kulturvärden som är kopplade till Vänern som helhet. Ekudden och de 
verksamheter som finns där idag bidrar till att tillgängliggöra Vänern och 
dess skärgård.  
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4.8 Biosfärområde och lokal utveckling 

Vänerns skärgård och Kinnekulle är ett av fem biosfärsområden i Sverige. 
Ett biosfärområde är en del av FN-organet Unescos Man and Biosphere 
(MAB). Ett biosfärområde har tre syften: 

� Utveckla samhället på ett långsiktigt hållbart sätt, 

� Bevara biologisk mångfald, ekosystem och landskap, 

� Stödja demokratiprojekt, forskning och miljöövervakning.  

Syftet är att förbättra och utveckla relationen mellan människan och dess 
omgivning samt att främja den lokala utvecklingen. Målet med de utpekade 
områdena är att möjliggöra en långsiktig överlevnad. Biosfärområdet skall 
utvecklas ekonomiskt, socialt och hållbarbarhetsmässigt och verka för 
bevarande av biologisk mångfald. Sveriges regering nominerade 
Vänerskärgården och Kinnekulle och 2010 beviljades ansökan om att få bli 
ett Biosfärområde (FÖP 2030). Mariestad kommun mål är att 2030 vara en 
nationell och internationell mötesplats för samtal kring och utveckling av ett 
hållbart samhälle.  

4.9 Strandskydd 

Strandskyddets syfte är att säkra allmänhetens tillgång till stränder och för 
att stärka allemansrätten samt för att skydda växter och djur. Strandskyddet 
ska ge möjlighet att idag och i framtiden kunna ströva utmed stränderna, 
vistas där, bada eller ta del av den naturupplevelse som närheten till vattnet 
ger. Strandskyddet utgör dessutom en avgörande del i säkerställandet av 
riksintressena för naturvård, friluftsliv och fiske enligt 3 kap. miljöbalken. 
Områden med utpekade riksintressen såsom Natura 2000-områden anses ha 
så höga naturvärden att ett utvidgat strandskydd krävs för att säkerställa 
syftena. Länsstyrelsen bedömer att ett utvidgat strandskydd upp till 300 
meter, dock med undantag för planlagda områden, är essentiellt för att på 
lång sikt säkra Vänernkustens stora rekreationsvärden och värden för växt- 
och djurlivet13.   

Om gällande detaljplan ändras, återinträder strandskyddet, vilket berör 
områdena som är aktuella för planförslaget. Kommunen har rätt att i en 
detaljplan upphäva strandskyddet för ett område om det finns särskilda skäl 
samt att intresset för att ta området i anspråk på det sätt som avses med 
planen väger tyngre än skyddsintresset (7 kap. 18 b § MB). Vidare kan 
dispens från strandskyddet medges om en pågående verksamhet behöver 
utvecklas och inte kan utvidgas utanför området.  

Ekuddens camping är idag redan exploaterad inom Vänerns generella 
strandskyddsområde. Efterlevande av strandskyddets syften sker dock på så 
sätt att det finns möjlighet för passage mellan campingområde och 
vattenbryn och sandstrand, samt att växtstråk intill strandkanten är bevarad. 

                                                 

13 Länsstyrelsen Västra Götalands län (2014).  
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Merparten av strandzonens sträckning är ej exploaterad med bebyggelse 
eller anläggningar. Stora delar består av friluftsbad med ca 50 m avstånd till 
övernattningsstugorna. Det finns staket i norr som skyddar det strandområde 
som ligger i naturreservatet och ett lågt staket som avgränsar 
campingområdet från friluftsbadet. 
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5 ALTERNATIV 

Kapitlet redogör för de alternativ till utformning av planförslag som 
framkommit under planarbetet. 

5.1 Nollalternativ  

Nollalternativet utgör inte ett reellt planförslag eller åtgärd utan skall ses 
som ett jämförelsealternativ till planförslaget och andra alternativa 
utformningar och lokaliseringar. Nollalternativet är en beskrivning av 
framtiden för i det fall planen inte kommer till stånd och inbegriper sådana 
förutsättningar som förväntas ske oberoende av planförslaget. 

Nollalternativ utgörs av gällande detaljplans inverkan på miljön, hälsan och 
hushållningen med mark, vatten och andra resurser vid planens fulla 
utnyttjande. Nollalternativet innebär att nuvarande verksamhet och 
markanvändning fortgår. Campingen och badverksamheten fortsätter att 
nyttjas i samma utsträckning. Om planändringen ej genomförs bedöms 
ingen större förändring ske för allmänheten att vistas inom området. Det 
rörliga friluftslivet bedöms inte hindras vid pågående markanvändning. 

Den förändring som ryms inom ett nollalternativ kan tänkas vara 
förändringar inom befintligt campingområde och som medges i den 
gällande detaljplanen. Förändring av nyttjandegrad avseende campingen och 
andra befintliga verksamheter kan ej förutses och bedömas inom 
nollalternativet.  

Under 2016 uppdaterar Länsstyrelsen bevarandeplaner för landets Natura 
2000 områden. En uppdatering av Gamla Ekuddens bevarandeplan bedöms 
dock inte nämnvärt påverka nollalternativets verksamheter.  

5.2 Valt alternativ 

Det alternativ som tagits fram som förslag till detaljplan har delvis valts 
med motiveringen att området redan ligger i anslutning till campingplatser, 
angöringsväg samt servicehus. Området är därmed mer lättexploaterat än 
övriga skogsklädda områden på Ekuddens camping. Planförslaget medför 
att ytterligare behov av ny infrastruktur såsom vägar och avloppsledningar 
inte behöver anläggas då detta redan finns i närområdet. Planförslaget är 
utformat i syfte att ej bidra negativ till påverkan på naturvärden samt att 
tillämpa god markanvändning inom planområdet. 

5.3 Lokaliseringsalternativ 

Föreslagen detaljplan avser ändrad markanvändning inom campingområdet. 
Förutsättningarna för att anlägga stugbyn utanför befintligt planområde är 
låga sett till den kraftigt förändrade markanvändning som krävs samt de 
naturvärden som finns i närområdet. Fornminnen i åkermarken strax utanför 
campingen omöjliggör också en expansion av campingen åt detta håll. 
Därmed ses ej lokalisering utanför föreslaget planområde som ett möjligt 
alternativ. Kommunen anser att en ändring i aktuell detaljplan är av vikt för 
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att attrahera turister till Mariestads kommun och stärka bandet mellan 
landsort och tätort.  

En utveckling av området vid Ekuddens Camping ses av Mariestad kommun 
som ett bra alternativ för utveckling för att det delvis idag redan är planlagt 
och det finns i dagsläget inga andra campingar i Mariestad kommun med 
den närhet till Vänern och natur som campingen erbjuder. Mariestads 
kommun beskriver i sin översiktsplan att satsningar på besöksnäringen och 
fritidsaktiviteter skulle bidra till en positiv landsbygdsutveckling.  

Möjligt kan istället vara att omlokalisera stugbyn till ett annat område inom 
befintligt campingområde. Mark inom objekt 8, 9 samt 10 kan rymma 
möjligheter att i olika omfattning bereda plats för enklare typer såsom 
byggnation av stugor eller campingplatser. Naturvärdena inom detta område 
är av klass 3 och det är främst gamla exemplar av ek och tall som är av 
värde. Dessa värden kan medge viss bebyggelse utan att ha en negativ 
inverkan. Dock bör en bedömning till fullo göras först när ett planförslag 
finns för detta område. 

5.4 Utformningsalternativ 

Den stugby som finns idag kan förtätas med fler stugor inom samma 
område. Utbyggnad bedöms kunna ske i sydlig och östlig för att ge 
utrymme för fler stugor. Detta alternativ medför att en förtätning kan 
innebära att landskapsbilden påverkas att ytterligare sammanhållen 
bebyggelse samt att förtätningen måste ske enligt de normer som finns för 
att minska brandspridningsrisken.  
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6 EFFEKTER OCH MILJÖKONSEKVENSER 

I detta kapitel bedöms de eventuella effekter som planförslaget medför. I 
förlängningen kan effekterna ge upphov till mer långtgående konsekvenser. 
I bedömningen har det eftersträvats att skilja dessa två begrepp åt.  

Nollalternativets konsekvenser 

Om ingen åtgärd genomförs kommer nuvarande markanvändning pågå och 
ingrepp inom planområdet ej genomföras. De tättväxande skogsområdena 
kommer ej behöva gallras med avseende på stugby och campingplatser. 
Områdets natur- och landskapskaraktär kommer att bevaras. Ekuddens 
landskap bedöms fortsätta skänka mervärde till Mariestads stadsbild som en 
naturnära stad. Det finns också områden inom campingen som är igenväxta 
med sly och mindre träd. Detta område är idag något otillgängligt både 
tillgänglighets- och upplevelsemässigt. Förutsättningarna för att beträda 
området och röra sig fritt blir oförändrat.  

Ingen ytterligare påverkan som inte redan sker bedöms tillkomma i 
nollalternativet med avseende på tekniska funktioner. Underhåll av vägar 
och ledningsnät ryms inom nollalternativet.  

Påverkan från externa faktorer såsom ökad nederbörd och höjning av 
Vänerns medelnivå och därmed påverkan på de tekniska funktionerna 
bedöms och värderas ej inom nollalternativet. Nollalternativet tar inte 
beredskap för att vattenståndet i Vänern i framtiden kan höjas, vilket skulle 
kunna påverka behov av insatser rörande markarbeten och vattenavledning. 

Nollalternativet bedöms inte medföra några konsekvenser för riksintressena. 

Nollalternativet bedöms sammantaget utgöra liten förändring mot 
nuvarande situation, dock bedöms det att den tätortsnära landsbygdens 
attraktionskraft kan påverkas negativt jämfört med planförslaget. Vilket i sin 
tur kan få negativa konsekvenser för utveckling av turism- och 
besöksnäringen inom Mariestads kommun.   

6.1 Teknisk försörjning 

Åretruntcamping ställer krav på att samhällsfunktioner såsom 
räddningstjänst och polis kan angöra campingen. Möjligheterna att 
tillgodose detta behov på vintern bör ses över.  

Ökat antal campingplatser kan medföra att ytterligare kapacitet behövs 
gällande servicehusen där dusch och toaletter finns. Det kan finnas ett behov 
av att djuparelägga befintliga vatten- och avloppsledningar till servicehusen. 
Det är oklart huruvida dessa ligger på frostfritt djup, vilket krävs om de 
skall kunna användas året runt. Detta medför ytterligare markarbeten inom 
området.  

Utökad åretruntcamping kräver troligen en mer omfattande avfallshantering 
under lågsäsong. Det kan också vara nödvändigt att snöröja ett större 
område.  



Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande detaljplan f ör Ekuddens 
camping m. m. Mariestad kommun 
Samrådshandling 2016-09-16                                                      

 

  

EFFEKTER OCH MILJÖKONSEKVENSER         41 (54) 
 

Markarbeten för strömförsörjning inom den nya exploateringsytan blir 
nödvändig. Dock bedöms denna typ av markarbeten kunna anpassas till 
förhållandena på platsen utan att göra avkall på naturvärdena. 

6.2 Mark- och byggnadstekniska förhållanden 

Under byggtiden kommer störningar uppstå inom och i anslutning till 
området. Markarbetena samt uppförande av stugor och transporter kopplade 
till dessa kommer innebära att den pågående verksamheten störs. Dock är de 
av tillfällig karaktär.  

För att möjliggöra byggnation krävs att sly och träd avlägsnas. Det är i detta 
skede viktigt att värdeelementen i området bevaras.    

Grundläggning och eventuell utfyllnad kan krävas vid uppförande av nya 
byggnader. Detta innebär att schakt kan förekomma i närhet till gamla och 
värdefulla träd. Störst risk bedöms ekarnas rotsystem utgöra. Vid 
byggnation finns en risk för att närliggande träd skadas. Stora och höga 
maskiner innebär en risk mot framförallt ekarnas trädkronor. Eken har ytliga 
och utbredda rötter, vilka kan skadas vid schaktarbeten. Rötterna har också 
låg tolerans för utfyllnader. I berört område finns ej ek, utan mestadels tall. 
Därav bedöms det grundläggningsmässigt vara möjligt att med viss 
utfyllnad om så krävs.  

6.3 Hydrogeologiska förhållanden 

Dagvatten 

Vidare exploatering och ökad mängd hårdgjorda ytor kan medföra att 
markens förmåga att uppta och avleda dagvatten minskar. Ökad andel 
hårdgjorda ytor, i detta fall stugtaken, samt avlägsnande av vegetation 
kommer lokalt leda till en ökning av dagvatten. Den hårdgjorda ytan som 
utgörs av stugtak tillhörande parkeringsplatser längsmed vägen kommer 
bidra till att den inflitrerbara ytan minskar. Ytvatten kommer att bildas och 
avrinna mot Vänern i väster samt i östlig riktning mot servicebyggnaden 
och vägen. För att undvika att ytvatten blir stående kan det finnas ett behov 
av att anlägga ett dräneringsdike längsmed vägen, beroende på omfattningen 
av de hårdgjorda ytorna. I övrigt tros grönytorna vara tillräckligt stora för att 
lokalt omhändertagande av dagvatten skall ske på tillfredsställande sätt.  

Dagvattnets innehåll av föroreningar från hårdgjorda ytor förväntas bli låg 
med den biltrafik som följer av planförslaget. Flest föroreningar att förvänta 
uppkommer vid infartsvägen till campingen och här finns redan ett 
fungerande dagvattensystem. Omfattningen av stugorna bedöms ej heller 
medföra en märkbar försämring av markens kapacitet att omhänderta 
regnvatten. 

Översvämningsrisk och grundläggningsnivå 

SMHI har på uppdrag av Länsstyrelserna tagit fram analyser på hur stigande 
vattennivåer kommer att förändras på grund av klimatförändringar. 
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Översvämningszonerna för Vänern är indelade i 4 olika zoner där Zon 1 har 
lägst sannolikhet för att drabbas av översvämning och Zon 4 har högst.  

 

Figur 27. Principskiss över Vänerns översvämningszoner.  

En zon befinner sig mellan två dimensionerande nivåer där Zon 4 börjar 
med medelvattennivån. Zon 4 befinner sig mellan den högsta 
dimensionerande nivån och 100-årsnivån, Zon 3 mellan 100-årsnivån och 
200-årsnivån, och zon 2 mellan 200-årsnivån och den högsta 
dimensionerade nivån. Zon 1 utgörs av all mark över nivån för den högsta 
dimensionerade nivån. För de olika zonerna finns markanvändning som är 
mer eller mindre lämplig sett till riskerna för förhöjd vattennivå. Ju högre 
risk desto robustare bör funktionerna vara. De alla känsligaste 
samhällsfunktionerna skall placeras med så låg risk som möjligt, såsom 
sjukhus och känsliga tekniska system. För delårs- och besöksboende krävs 
åtgärder vid byggnation i zon 2 och 3. Zon 4 skall undvikas14.  

De olika nivåerna i Mariestad har beräknats fram och anges i tabell nedan15.  

Tabell 3. Beräkning av nivåer för Mariestad. Nivåerna anges i RH2000. 

Framtida 
dimensionerande nivå 

Dimensionerande nivå år 
2100  

+47,35 

Framtida 200-årsnivå 200-årsnivå år 2100                 +46,90 

Framtida 100-årsnivå 100-årsnivå år 2100                +46,57 

                                                 

14 Länsstyrelsen i Västra Götalands Län. (2011). 
15 DHI. (2015). 
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Sett till att den byggnation som planeras på Ekuddens camping är av enklare 
karaktär utan viktiga samhällsfunktioner är det rimligt att anta att 
bebyggelse inom zon 2 och 3 kan vara rimlig. Detta förutsatt att vissa 
åtgärder för riskreduktion vidtas. Med tanke på att det är semesterboenden 
som skall upprättas och att planeringshorisonten för att bruka dessa inte bör 
vara orimligt lång, bör en framtida 100-årsnivå kunna tillämpas i detta fall. 
Mariestads kommuns förslag till placering av stugor befinner sig på en 
lägsta nivå av +47,50 som därmed klarar högsta beräknade nivåhöjningen. 
Det bedöms därmed att riskreducerande åtgärder för stigande vattennivå ej 
behöver göras i denna detaljplan. 

6.4 Planförslagets naturvärden 

De områden som berörs av uppförande av stugbyn är naturvärdesobjekt 6 
som bedöms ha naturvärdesklass 3. Enligt den standard som tillämpats i 
bedömningen av naturvärden anges att naturvärden av klass 1-3 skall 
skyddas och vårdas. 

 

Figur 28. Området där ny stugby planeras utgörs idag av skog med sly. Delar av detta 
område är kuperat och till stor del igenväxt med sly och buskar. Vy mot väster. 

Naturvärdena inom området är relativt låga och förutsättningar finns för att 
utnyttja marken till enklare bebyggelse. Värdena i objekt 6 är främst knutna 
till de gamla tallarna samt de döda tallarna som finns kvar. Även den 
rödlistade arten tallticka återfanns på två platser inom objektet. Svampen 
växer på tallens stam, ofta högt upp. Vanligen uppträder svampen på träd 
som är 150 år gamla. Förekomsten av talltickan bedöms inte i sig utgöra ett 
hinder för byggnation om tallarna bevaras. Talltickan har också verkat klara 
av pågående campingverksamhet, då den i inventeringen observerades på 
tallar där campingverksamhet förekommer.   

Stranden som finns i direkt anslutning till området består till största del av 
vass och den rödlistade sävsparven finns i området. Det innebär dock inte 
att naturvärdena per definition inte kan förenas med en utökad 
markanvändning.  
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Skogsområdet är otillgängligt och nyttjas inte idag varvid en exploatering 
kan medföra visuella fördelar såsom ett öppet landskap. Dock bör 
försiktighetsåtgärder för att bevara gamla och döda tallar vidtas. De 
exemplar av tallticka som finns skall också skyddas. En orörd yta bör också 
bevaras i anslutning till stranden. Detta för att en spridningskorridor för 
växter och djur skall finnas. Det är också av vikt att bebyggelse ej sker i 
gränszonen mot naturreservatet, då detta utgör både en skyddszon samt en 
spridningskorridor för växt- och djurliv. Även zonen mot naturvärdesobjekt 
15 bör skyddas mot exploatering. 

Genomförande av planförslaget kommer även att medföra en intensivare 
markanvändning av övriga områden. Det befintliga campingområdet och 
dess serviceinrättningar kommer att få en högre brukandegrad. Dock 
bedöms detta ej medföra större belastning för naturvärdena. Befintliga 
värden utgörs främst av äldre träd, vilka bedöms klara av att campingen 
nyttjas i högre grad. Även strandområdenas brukande kan komma att ökas, 
där det finns en rik artflora med rödlistade arter med högt skyddsvärde. Det 
kan i anslutning till stranden därför vara lämpligt att uppföra en 
informationstavla om att ej skada växter och att grillning ska se på anvisad 
plats. Åretruntcamping kan teoretiskt påverka markfloran om husvagnar står 
uppställda på längre basis. Dock finns den största artrikedomen i 
strandzonen vid friluftsbadet, där ingen camping sker. I tidigare 
inventeringar har den rödlistade arten strandbräsman påträffats, dock inte 
under den inventering som utfördes för denna MKB. Artens livsmiljö är 
öppna översvämningsstränder, vilket inte anses påverkas ytterligare av 
genomförande av planförslaget. 

6.5 Gamla Ekuddens naturreservat 

Enligt bevarandeplanen bedöms en förändrad hydrologi i Vänern, 
inplantering av främmande vattenlevande arter, ökad kväve- och 
fosforbelastning på Vänern samt upphört bete med igenväxning bidra till en 
negativ påverkan på de uppsatta bevarandemålen. I enlighet med den 
bedömning som har gjorts för en gynnsam bevarandestatus bedöms 
planförslaget inte bidra till att påverka dessa negativt.  

Fuktängarna av blåtåtel och starr är särskilt känslig för igenväxning, 
förändrad hydrologi, näringstillförsel som t.ex. ett ökat kvävenedfall eller 
stödutfodring till kreatur som betar marken samt vinterbete som ger 
trampskador på marken.  En ökad belastning av kvävenedfall kommer att 
uppstå i och med ett ökat antal transporter till och från campingen. I ett 
större perspektiv med avseende på luftkvalitet kan påverkan på lavar och 
mossor ske, men planförslaget kan i sig inte ses som ett hot i detta avseende.  

Genomförande av planen bedöms heller inte påverka möjligheten att beta 
hagmarkerna och därmed hålla landskapet öppet. Det är dock av stor vikt 
för flora och fauna inom denna naturtyp och även ekområdena i dess närhet 
bevaras. Det rekommenderas därmed att uppvuxna ekar ej avlägsnas inom 
campingen.  
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Med ett ökande antal personer som vistas i området ökar risken för 
nedskräpning och nedtrampning av skyddsvärda arter. Fler besökare innebär 
också en positiv inverkan i form av utökad turistnäring. Det bedöms dock 
krävas en markant ökning av besökare för att detta skall utgöra en 
belastning. Inom reservatet kan skyddsåtgärder i sådant fall vidtas som 
motverkar exempelvis nedtrampning, vilket kan vara inhägnad, anvisade 
vandringsleder eller tillträdesförbud om sådant behov framträder.  

Sammantaget bedöms planen inte generera sådan belastning att den utgör en 
övervägande risk för negativ påverkan på förekommande naturtyper och 
arter knutna till dessa.  

6.6 Landskapsbild 

Växtlighet som finns inom området för föreslagen stugby och 
campingplatser kommer att behöva avverkas för att möjliggöra avsett 
nyttjande. Detta kommer att förändra områdets skogliga karaktär. Området 
består till stor del av sly och ter sig därmed igenväxt och skymmer sikten 
mot naturreservatet och de skyddsvärda träd som finns på platsen. Då 
stugorna ämnas att integreras med skyddsvärda träd kan planförslaget ha en 
gynnsam effekt på landskapet. Att naturreservatet finns i anslutning till 
campingområdet bedöms ge ett mervärde för själva campingen. Dock är det 
också av värde för campingen att vissa skogsområden bevaras. 

Genom bygglovshanteringen kan lämplig anpassning till landskapet 
behandlas för att säkerställa att en god gestaltning uppfylls.  

6.7 Utpekade riksintressen 

Riksintressen för friluftslivet enligt 3 kap 5 § MB 

Vid exploatering av de områden som i planförslaget har reserverats för 
vidare utbyggnad av campingen kommer stugor och campingplatser att 
förändra markanvändningen på anvisad plats. Det skall även vara möjligt att 
ta sig till naturreservatet och nyttja stränder samt grönområden utan att 
behöva inkräkta på semesterboendes campingplats. Långvarigt uppställda 
vagnar och stugor kan ha en privatiserande effekt. För att gynna friluftslivet 
på Ekudden bör det naturpräglade området bevaras samt att naturmarkerna 
hålls öppna genom exempelvis bete. Själva bebyggelsen av stugor på 
markerat område bedöms inte påverka tillgången till Ekudden för 
allmänheten i sådan utsträckning att det inverkar negativt på friluftslivet. 
Byggnadsområdet är i sammanhanget också av begränsad yta i förhållande 
till de naturområden som finns bevarade på Ekudden. Det anses av större 
betydelse för friluftslivet att friluftsbad och ekhagarna bevaras än den 
skogsmark som stugbyn skulle ta i anspråk. 

Området närmast stranden nedanför stugbyn kommer att bevaras som en 
skyddande barriär mellan strand och stugby, vilket innebär fri passage 
bibehålls. Den gång- och cykelväg som finns idag bör bevaras om så är 
möjligt för att undvika en privatiserande effekt på strandområdet. 

Riksintressen för det rörliga friluftslivet enligt 4 kap 2 § MB 
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”Vänern med öar och strandområden” är enligt miljöbalken ett riksintresse 
och inom detta område ”skall turismens och friluftslivets, främst det rörliga 
friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen” av MKB. 
Planförslaget som helhet bedöms inte inverka negativt på det rörliga 
friluftslivet eller tillgång till Vänern i ett större perspektiv. Planområdets 
effekter väntas främst inom campingområdet och fri passage skall 
tillgodoses inom området. Utveckling av campingen gynnar turismnäringen. 
Likväl som för riksintresset i 3 kapitlet i miljöbalken kan samma skäl som 
angavs i avsnittet ovan tillämpas på Vänern med öar och strandområden. Att 
rörligheten i längsmed Vänern i stort skulle påverkas av planförslaget anses 
försumlig så länge fri passage längsmed stranden är möjlig. 

Riksintressen för det yrkesfisket enligt 3 kap 5 § MB 

Planförslaget bedöms inte påverka eller påtagligt försvåra näringens 
bedrivande. Dock ska yrkesfiskets intressen beaktas vid lokalisering av 
anläggningar eller verksamheter som kan påverka fiskets möjligheter.  

6.8 Biosfärområdet Vänerskärgården 

Utvecklingen av Ekuddens camping medför en positiv inverkan på den 
lokala utvecklingen. Ökat nyttjande av Ekudden på vintern som är 
lågsäsong är positivt för turistnäringen. Att Ekuddens camping utvecklas är 
positivt för Mariestad kommun som önska stärka sin status som turistmål. 

6.9 Strandskydd 

Strandskyddets syfte är främst att på ett långsiktigt sätt trygga allmänhetens 
tillgång till strandområden samt att djur och växtliv skall beredas goda 
livsvillkor.  
 
Dispens eller upphävande av strandskyddet kan meddelas av Länsstyrelsen 
om det föreligger särskilda skäl (MB 17 kap 18§). Ett särskilt skäl är 
relevant för denna detaljplan: 
 

� Behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen 
inte kan genomföras utanför området 
 

Delar av strandzonen är redan ianspråktagen av badstränder och bryggor. 
Campingplatser och stugor finns i strandens närhet, dock ej i den 
omedelbara närheten till vattnet. Stora delar av Ekuddens camping och 
sjösättningshamnen ligger inom det utökade strandskyddet som gäller för 
Vänern, varvid dispens från strandskyddet är en förutsättning för 
nybyggnation och utveckling på campingområdet. Enligt förslag skall 
stugbyn anläggas ca 20 meter från strandkant. Det finns ej gott om områden 
där en ny stugby kan förläggas varvid område inom strandskyddszon kan 
vara befogat. Det ska dock poängteras att en grön korridor är viktig för 
allmänhetens tillgänglighet till stranden samt en betydelsefull 
spridningskorridor för växter och djur.  
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I övriga delar av campingen består strandzonen av friluftsbad med ca 50 m 
avstånd till övernattningsstugorna. Detta område är idag ej avgränsat eller 
avskärmat för allmänheten och bör så förbli. Det bedöms som olämpligt att 
utvidga campingområdet med åretruntcamping närmre friluftsbadet sett till 
de stora naturvärdena och artrikedomen och strandskyddets syfte rörande fri 
passage. 

6.10 Hushållning med mark, vatten och fysisk miljö 

Enligt miljölagstiftningen i Sverige skall mark och vatten brukas på sådant 
sätt den är mest lämpad för. Hushållningsbestämmelserna skall alltid 
tillämpas vid planläggning enligt PBL. Reglerna gäller för planerade 
verksamheter och ej för pågående. Hänsyn skall tas till bevarandevärden 
och möjlighet till nyttjanden såsom rekreation och industribebyggelse. 
Dessa olika intressen kan komma i konflikt med varandra. Vid en konflikt 
måste avvägning göras.  

Gällande Ekudden finns flera motstående intressen. Stora naturvärden finns 
i området samtidigt som det finns ett intresse av att utveckla turismen i 
kommunen.  

Genom att ta hänsyn till, och behandla sociala aspekter i den fysiska 
planeringen kan en god livsmiljö främjas. En god livsmiljö baseras på en 
god fysisk miljö, och dels på sociala aspekter som hälsa, trygghet, social 
gemenskap och delaktighet.  

6.11 Hushållning med material, råvaror och energi 

Hushållning med material, råvaror och energi bedöms i detta planförslag 
kunna regleras inom detaljplaneringen och bygglovshandläggningen.  

6.12 Hänsynsregler 

Hur hänsynsreglerna efterlevs bedöms och återges i tabell nedan. 

Tabell 3. Visar föreslagen detaljplans efterlevnad av 2 kap MB, de allmänna 
hänsynsreglerna.  

Hänsynsregel Kommentar: 

Bevisbörderegeln På tillsynsmyndighetens anmodan har en MKB 
upprättats för att utreda betydande miljöpåverkan. 
Med stöd av denna MKB skaffar sig 
verksamhetsutövare och kommun den kunskap som 
behövs för att verksamheten ska kunna bedrivas på 
ett miljömässigt sätt samt för att kunna medverka till 
miljöbalkens mål. 

Kunskapskravet Utredning gällande påverkan på människans hälsa och 
miljö utreds i denna MKB. Med den kunskap som 
inhämtas kan skador och olägenheter förebyggas. 

Försiktighetsprincipen/ 

skyddsåtgärder/ 

försiktighetsmått 

Möjliga, sannolika och troliga olägenheter och därtill 
åtgärder utreds i denna MKB.  
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Hänsynsregel Kommentar: 

Principen om bästa 

möjliga  

teknik 

Från en teknisk och ekonomisk utgångspunkt kommer 
bästa möjliga teknik att tillämpas under konstruktion, 
utformning, byggskede, underhåll samt under 
driftsfas.  

Val av plats, 

lokaliseringsprincipen 

Miljöeffekter i samband med platsvalet utreds i MKB.  

Hushålla med råvaror och 

energi 

Uppkommet avfall kommer att hanteras enligt 
kommunens riktlinjer under driftstid. Uppvärmning av 
stugor skall ske på ett ändamålsenligt sätt. 

Skälighetsregeln En bedömning av huruvida de insatser som krävs för 
att upprätthålla miljöbalkens målregel är rimliga 
kontra detaljplan görs under planprocessen. 

Ansvarsregeln Verksamhetsutövare och kommun är medvetna om 
ansvarsbördan vid orsakad olägenhet för miljön.  

 

6.13 Indirekta och kumulativa effekter 

Kumulativa effekter kan uppstå som ett resultat av att en åtgärd godkänns 
och genomförs. Följden kan därmed bli att ytterligare utveckling och 
exploatering kan underlättas då en åtgärd, i detta fall en detaljplan, 
genomdrivs. För att undvika en sådan effekt bör även i fortsättningen alla 
typer av permanent karaktär kopplat till campingverksamheten vara 
tillståndspliktiga inom planområdet. Dock bör nödvändiga åtgärder av 
samhällsstödjande karaktär inte omfattas av tillståndsplikten. Detta kan 
exempelvis vara lekplatser eller anläggning av handikappramper. 
Kumulativa effekter bedöms i detta fall kunna utgöras av att exempelvis 
strandområdet nyttjas i högre grad än vad naturvärdena tål. Detta kan 
förebyggas genom att förutsättningar för att kunna nyttja området på ett 
ansvarsfullt sätt finns. Exempelvis att anvisade grillplatser och befintliga 
gångstigar nyttjas. 

En kumulativ effekt som kan uppstå är att det i förlängningen minskar 
alternativt försvårar möjligheten att utvidga reservatet. Ett område som 
redan är i anspråkstaget som camping/boendeplats möter försvårad 
möjlighet att förändra markanvändningen. 

Det kan också uppstå indirekta effekter som var för sig ej medför betydande 
miljöpåverkan. Detta kan exempelvis röra sig om nedskräpning som i 
förlängningen medför att området ej nyttjas i samma utsträckning av 
friluftslivet. Sådana effekter är svåra att förutse men bör kunna hanteras 
inom detaljplaneringen. 

6.14 Miljömål och miljökvalitetsnormer 

Vid planläggning enligt PBL skall miljökvalitetsnormerna följas och 
kontroll mot de nationella miljömålen genomföras. Aktuella miljömål och 
normers uppfyllelse i planförslaget redovisas i tabell nedan. 
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Tabell 4. Överensstämmelse mot de för planen aktuella miljömålen. Dessa utgör 
bedömningsgrunder vid värderingen av miljökonsekvenser.  

Miljömål Kommentar 

Levande sjöar och 

vattendrag 

Samtliga avlopp ansluts till lokalt avloppsnät. 

God bebyggd miljö Natur- och grönområden med närhet till bebyggelse 
och med god tillgänglighet värnas så att behovet av 
lek, rekreation och ett hälsosamt lokalklimat kan 
tillgodoses. Värdefulla och skyddsvärda naturtyper 
skyddas från negativ påverkan genom att bebyggelse 
planeras runt dessa. Ökning av bullernivå till följd av 
fler besökande väntas bli låg.  
Att bebyggelsen anpassas till framtida vattennivåer 
bidrar också till en långsiktigt god bebyggelse. 

Giftfri miljö Byggnader och anläggningar utformas på ett 
miljömässigt sätt för att inte utgöra negativ påverkan 
på omgivningen och sprida oönskade ämnen. 

Hav i balans samt 

levande kust och 

skärgård 

Naturvärden skyddas och bidrar till biologisk mångfald 
och upplevelse av natur- och kulturvärden. 

Grundvatten av god 

kvalitet 

Grundvatten skall skyddas genom att dagvatten 
omhändertas lokalt och inget avloppsvatten släpps ut i 
området. 

Myllrande våtmarker Planområdet skall ej påverka Natura 2000-områdets 
våtmarker. Området skall hållas inhägnat. 

Ett rikt växt- och djurliv Naturvärdena inom planområdet skyddas not 
exploatering. 

Levande skogar Äldre träd bevaras. Döda träd ska bevaras för att 
gynna den biologiska mångfalden knuta till döda träd. 

Begränsad miljöpåverkan Planförslaget bedöms inte bidra i större omfattning till 
klimatpåverkan. Industriutsläpp sker ej.  

Ingen övergödning Spillvatten avleds till reningsverk. Inga enskilda avlopp 
finns som kan sprida närsalter till Vänern.  

 

Beräkningar rörande luftföroreningar har inte utförts kopplat till denna 
MKB. Erfarenhetsmässigt leder denna typ av exploatering ej till att 
miljökvalitetsnormer för luft överskrids. 
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Tabell 5. Planförslagets påverkan på miljökvalitetsnormer. 

Miljökvalitetsnorm Kommentar 

Luft Planförslaget antas ej medföra utsläpp av partiklar och 
ämnen i den mängd som krävs för att en 
miljökvalitetsnorm skall överskridas. 

Buller Trafik på Ekuddenvägen är hög belastning under 
högsäsongsmånaderna juni till augusti. De som 
bedöms kunna påverkas av buller är främst de boende 
i bostadsområdet som ligger längsmed Ekuddenvägen. 
Planförslaget innebär att trafiken kommer att öka i 
mängd året. Bullernivåökningen förväntas bli generellt 
låg då hastigheten på vägen är begränsad och tung 
trafik ej förekommer i stor omfattning. 

Vatten Den utbyggnad av campingen som planförslaget anger 
förväntas inte medföra att en miljökvalitetsnorm 
överskrids. För att inte ytvattnet skall förorenas ställs 
krav på uppställningsplatser av fordon, god avfalls- 
och avloppsförsörjning osv. Vänern bedöms ha god 
kemisk ytvattenstatus och dagvatten från campingen 
bedöms inte utgöra en belastning, sett till storlek och 
tilltänkt användning.  

 

6.15 Sammanvägda konsekvenser och effekter 

Sammantaget är det naturvärden inom planerat byggområde samt påverkan 
på friluftslivet som kan komma att påverkas av planens genomförande. 
Naturvärdena utgörs främst av de äldre tallarna och ekarna. Enligt 
planförslaget ska skyddsvärda träd bevaras och integreras med bebyggelsen 
enligt planförslaget. Genomförande av detaljplan kan också komma att 
medföra att hela Ekudden brukas mer intensivt, även om detta inte tros ha 
markant påverkan på Ekudden som helhet.  

Det finns intresse av att området fortsätter vara tillgängligt för allmänheten, 
likväl som det finns ett intresse av att utveckla turistnäringen, vilket 
återspeglas i Mariestads kommunala mål samt Vänern som biosfärområde. 
Detta skulle gynnas av planens genomförande. Ekuddens naturreservat 
bedöms som helhet gynnas av att naturvärdena inom planområdet bevaras. 
Miljömålet levande skogar samt god bebyggd miljö är de nationella 
miljömål som främst är berörda avseende planförslaget. Den biologiska 
mångfalden skall bevaras i skogsområden likväl som den skall utvecklas 
och integreras i samhällsplanering och bebyggda områden. Det bedöms 
finnas möjlighet att kombinera olika markanvändningar och fritidsintressen 
vad gäller Ekudden.  

Åtgärder kan vidtas för att minska eventuell påverkan på naturvärden och fri 
rörlighet för friluftslivet om planförslaget genomförs.  
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7 ÅTGÄRDER 

Detta kapitel redogör för de åtgärder som kan bidra till att minimera den 
miljöpåverkan som genomförande av planen kan innebära. 

För att undvika negativ miljöpåverkan och inskränkningar av friluftslivet 
och tillgänglighet ges förslag på åtgärder för att undvika, minska eller 
avhjälpa negativa effekter och konsekvenser för bygg-, drifts- och 
avvecklingsskedet.  

� Skyddsvärda träd skall bevaras inom campingområdet. Förändrad 
markanvändning rekommenderas ej i friluftbadets strandzon eller 
inom den betade ekhagen i söder. 

� Risk för att campingområdet upplevs som privatiserat då stugor och 
campingtomter tas i anspråk året kan motverkas genom att 
åretruntcamping ej tillåts i strandområdena, som bedöms vara de 
mest utsatta vad gäller denna aspekt. Det rekommenderas att ytor 
som skall göras om till åretruntcamping pekas ut i kommande 
planarbete. 

� Att fylla upp stugbyområdet för att undvika risk för översvämning 
bör undvikas i anslutning till skyddsvärda träd sett till att detta kan 
skada framför allt ekarna som har ett ytligt rotsystem som är 
känsliga för sådana ingrepp. Istället bör olika grundläggningstyper 
som höjer upp byggnationen övervägas. Lämpligen används plintar 
för grundläggning. Denna typ av grundläggning förenklar 
möjligheten att återställa området till naturmark om så önskas då 
stugorna ej längre skall nyttjas. 

� Uppförande av stugby och anläggningsytor bör göras vid lågsäsong 
för att undvika störningar för boende samt de säkerhetsrisker som 
stora maskiner och byggarbetsplatser medför. 

� Gränsdragningen mellan naturreservat och campingområde bör 
klargöras för att klargöra markanvändning och skydda de 
naturvärden som finns i gränszonen.  

� Nuvarande bevarandeplan är upprättad 2006 och anses därmed vara i 
behov av en uppdatering. Bland annat kan det finnas 
utvecklingsmark till ytterligare skyddsvärda naturtyper. 

� Bebyggelse inom strandskyddszonen ska sörja för gröna korridorer, 
då en grön korridor är viktig för allmänhetens tillgänglighet till 
stranden samt en betydelsefull spridningskorridor för växter och 
djur. 

 

  



Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande detaljplan f ör Ekuddens 
camping m. m. Mariestad kommun 
Samrådshandling 2016-09-16                                                      

 

  

OSÄKERHETER, KUNSKAPSLUCKOR, SVÅRIGHETER         52 (54) 
 

8 OSÄKERHETER, KUNSKAPSLUCKOR, SVÅRIGHETER 

Avvägningar och bedömningar är gjorda utefter det underlag som varit 
tillgängligt. Framtida planområdes fulla nyttjande är ännu i detalj inte känt. 
Därmed kan kunskapsluckor finnas i bedömningen av planen om 
kommande plan avviker markant från tillgängligt underlag. 
 
Det skall noteras att vissa värden, t.ex. evertebratfaunan ej är undersökta. 
Naturvärdesinventeringen har ej i detaljnivå inventerat mykhorrizasvampar. 
Dock anses det ej ha sådan inverkan att beslut gällande detaljplan ej kan 
genomföras. Bevarandeplanen över Gamla Ekuddens naturreservat behöver 
uppdateras då detta inte gjorts sedan 2006. Bedömning av påverkan på 
naturvärdena i reservatet har utgått från denna som underlag. Osäkerheter 
och behov av skyddsåtgärder för reservatet kontra nuvarande 
campingverksamhet och övrig påverkan bör då uppkomma i detta arbete. 
 
 

BG&M Konsult AB Skövde 2016-09-16 

  

 

  

Rebecca Friberg John Norman 
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1. Inledning 
Föreliggande arbete är gjort på uppdrag av BG&M Konsult AB, genom Rebecca Friberg. Ansvarig har varit Leif Andersson, Pro Natura. Fältarbetet har gjorts av Leif Andersson. Besök i området har gjorts 9 maj, 24 maj, 2 juni och 21 juni 2016. Naturvärdesinventeringen har utförts enligt standarden för naturvärdesinventeringar (NVI) SS 199000:2014. Inventeringen har utförts som fältinventering med detaljeringsgrad detalj och med tillägget Naturvärdesklass 4.    
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2. Bakgrund 
Mariestads kommun beslutade 2014-01-08 att ge utvecklingsenheten i uppdrag att ändra detaljplanen för Ekuddens camping m.m. Den nuvarande detaljplanen beslutades den 17 maj och antogs den 17 september 2001. Syftet med detaljplaneändringen är att möjliggöra för nyttjanderättshavaren att utveckla s.k. åretruntcamping och vidare utveckling i enlighet med av nyttjanderättshavaren upprättade utvecklings- och investeringsplaner. Mariestads kommun har i mars 2016 upprättat behovsbedömning för miljökonsekvensbeskrivning vilken har samråtts med Länsstyrelsen i Västra Götalands län i enlighet med 4 och 5 §§ MKB-förordningen (1998:905) samt 4 kap. 34 § plan- och bygglagen (2010:900) avseende förslag till detaljplan för Ekuddens camping m.m. i Mariestads kommun. Kommunen har bedömt att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen har i sitt yttrande 2016-03-21 meddelat att betydande miljöpåverkan, orsakat av planens genomförande, inte går att uteslutas. I samband med ändringen av detaljplanen krävs enligt samråd med Länsstyrelsen en MKB där underlaget bl. a. ska omfatta naturinventering av skyddade arter samt strandzonens värden avseende djur- och växtliv. Även skyddsvärda träd och övrig natur av värde bör beskrivas. 
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3. Uppdraget 
I uppdraget ingår att kartlägga de terrestra naturvärden som finns, dels inom det område som omfattas hela området för Ekuddens camping, se bilaga 1. Inventeringen ska följa den nationella standarden för naturvärdesinventering SS 199000:2014. Inventeringen har utförts som fältinventering med detaljeringsgrad detalj och med tillägget Naturvärdesklass 4. Eventuella skyddsvärda arter har inventerats. Inventeringsområdet omfattar detaljplanens terrestra delar samt strandzonen utmed Vänern. Dessutom ingår hamnanläggningen norr om båtuppläggningsområdet. Se bilaga 1. Det ska framhållas att detta, enligt standarden för naturvärdesinventering (NVI), är en sammanställning och bedömning av värden utifrån aspekten biologisk mångfald. Någon bedömning av områdets eventuella geologiska, geomorfologiska eller hydrologiska värden ej har gjorts. I detta arbete ingår heller ingen bedömning av den kulturhistoriska miljön. Inte heller innehåller detta arbete någon bedömning av områdets sociala värden eller värden för friluftslivet. Slutligen innehåller arbetet heller inga bedömningar av konsekvenser för biologiskt mångfald vid en eventuell exploatering av något slag.  
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4. Metodik 
Naturvärdesinventeringen har genomförts enligt den nya standarden för naturvärdesinventeringar (NVI) SS 199000:2014. För detaljer i denna så hänvisas till standarddokumenten Svensk Standard SS 199000:2014 och Teknisk rapport SIS-TR 199001:2014. Grunden i denna standard är att på ett transparent, upprepbart och väldefinierat sätt genomföra 
naturvärdesbedömningar vad gäller biologisk mångfald. Syftet med en naturvärdesinventering är att identifiera och avgränsa de geografiska områden i landskapet som är av positiv betydelse för biologisk mångfald samt att dokumentera och naturvärdesbedöma dessa. Ett områdes naturvärde redovisas genom att det tilldelas en naturvärdesklass. Naturvärdesinventeringar kan genomföras med olika ambitionsnivåer beroende på syftet med inventeringen. Detta gäller huruvida fältarbete ska genomföras eller ej, vilken detaljeringsgrad inventeringen ska ha (vilken som är minsta obligatoriska karteringsenhet) och om inventeringen ska ha några tillägg (t.ex. identifiering av objekt med generellt biotopskydd, inventering av särskilda arter, identifiering och avgränsning av områden som har naturvärdesklass 4). En viktig princip i arbetet med naturvärdesinventering enligt standarden är att naturvärdesbedömningen ska utgå från två olika bedömningsgrunder – bedömningsgrund	art och bedömningsgrund	biotop. Den första avser i vilken grad arter och arters förekomst bidrar till naturvärdet. Den andra är en bedömning av hur biotopen bidrar till den biologiska mångfalden. De båda bedömningsgrunderna är naturligtvis beroende av varandra så att högre värde från biotopsynpunkt normalt leder till att området också har värden i form av artförekomster. Ett viktigt begrepp vid användningen av arter som bedömningsgrund är begreppet 
naturvårdsart. Enligt standarden för naturvärdesinventeringar (NVI) så är naturvårdsart en art som indikerar att ett område har naturvärde eller som i sig själv är av särskild betydelse för biologisk mångfald. Detta ansluter till ArtDatabankens definition av begreppet (ArtDatabanken 2013). Enligt ArtDatabanken så är naturvårdsarter ett samlingsbegrepp för skyddade arter, rödlistade arter, typiska arter, ansvarsarter, signalarter och nyckelarter. I standarden hanteras dock nyckelarter separat och ingår därmed inte i begreppet naturvårdsart. Signalarter markeras i listorna över naturvårdsarter med ”S”. I denna inventering har arter som användes i inventeringen av ängs- och hagmarker (Naturvårdsverket 1987) använts som indikatorarter på naturvärden i gräsmarksmiljöer – och ingår därmed i naturvårdsarterna. Dessa markeras med ”ÄoH”. Viktiga faktorer vid bedömning av ett områdes biotopkvalitet är  

 Naturlighet  
 Processer och störningsregimer  
 Strukturer.  
 Element 
 Kontinuitet  
 Naturgivna förutsättningar.  
 Förekomst av nyckelarter.  
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 Läge, storlek och form.  Strukturer och element är av särskild betydelse vid bedömningen eftersom de är företeelser som kan uppfattas i fält. De används därför i många fall för att indirekt bedöma förekomst av andra biotopkvaliteter, som t.ex. naturlighet, processer och störningsregimer, kontinuitet, naturgivna förutsättningar och vissa nyckelarter. Biotopens värde beror också på hur sällsynt och hotad den är. I standarden finns också angivet hur olika naturtyper ska benämnas. En naturtyp är en sammanfattande benämning på en grupp biotoper med gemensamma kännetecken. I naturvärdesinventeringen grupperas biotoperna i följande naturtyper: Infrastruktur och bebyggd mark, täkt och upplag, park och trädgård, åkermark, äng och betesmark, igenväxningsmark, skog och träd, myr, fjäll, berg och sten, sandmiljö, grund marin mjukbotten, grund marin hårdbotten, djup marin mjukbotten, djup marin hårdbotten, biogent rev och bubbelrev, antropogen marin miljö, grund sjö, djup sjö, småvatten, vattendrag, antropogen limnisk miljö, havsstrand samt limnisk strand. Begreppet naturtyp används ibland, både i vanligt tal och i biologiska sammanhang, med något annorlunda betydelse. Ett exempel är Natura 2000 som använder naturtyp i en annan betydelse. Ett viktigt resultat av en naturvärdesinventering är att naturvärdesobjekt identifieras, avgränsas, bedöms och beskrivs. Ett naturvärdesobjekt i en naturvärdesinventering är ett avgränsat geografiskt område med naturvärde, som utgörs av en dominerande naturtyp och som kan bedömas till en och samma naturvärdesklass. I standarden ska ett naturvärdesobjekt vara ett sammanhängande geografiskt område. De naturvärdesklasser som används i naturvärdesinventeringen är: 
 Naturvärdesklass 1 - högsta naturvärde  
 Naturvärdesklass 2 - högt naturvärde  
 Naturvärdesklass 3 - påtagligt naturvärde 
 Naturvärdesklass 4 - visst naturvärde  Områden som ej anses ha betydelser för biologisk mångfald anges som områden med lågt	

naturvärde. Enligt vårt uppdrag så ska naturvärdesinventeringen vid Ekuddens camping enligt uppdraget utföras som fältinventering med detaljeringsgrad detalj. Detta innebär att minsta objekt som ska identifieras är en yta av 10 m2 eller mer eller ett linjeformat objekt med en längd av 10 m eller mer och en bredd av 0,5 m eller mer. De områden om inventeras och naturvärdesbedöms är de som uppnår naturvärdesklass 4 eller högre. Standarden för naturvärdesinventering (NVI) innefattar ingen formell landskapsekologisk analys. Däremot sätts objekt in i ett landskapssammanhang, vilket i detta fall innebär att hela området ingår i en värdetrakt för lövskogar. Detta får vissa följder för naturvärdesklassningen så att lövskogar kan ges visst naturvärde för att de bidrar till traktens lövskogar. Det område som inventerats framgår av bilaga 1. 
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Förarbetet	har	omfattat	följande	moment:	1) Sammanställning av tidigare dokumentation om naturen i inventeringsområdet. Detta gäller olika tidigare inventeringar, genomgång av databaser över arter (Artportalen, herbarier), studier av flygbilder, kartor och andra relevanta arbeten. 2) Potentiella naturvärdesobjekt har avgränsats. 3) Fältkartor för arbetet där potentiella naturvärdesobjekt är markerade har tagits fram. Fältkartorna har innehållit en bakgrund med ortofoto – och har varit i skalan 1:2000. 
Fältarbete	Eftersom inventeringen har genomförts enligt detaljeringsgraden detalj så har alla objekt med en storlek om minst 10 m2 eller mer att identifierats, karterats och beskrivits. Linjära objekt med en längd om 10 m eller mer och en bredd om 0,5 m eller har också ingått i uppgiften att identifiera, kartera och beskriva men sådana har ej noterats. Detta innebär att hela det avgränsade området har genomsökts så att dessa har kunnat upptäckas.  I detta område har naturvärdesobjekt urskilts som tillhör naturtyperna Äng och betesmark, Berg och sten, Limnisk strand, Skog och träd och Park och trädgård. Namnskicket för att benämna olika biotoper följer där såvitt möjligt Vegetationstyper i Norden (ViN) (Påhlsson 1998), Ängs- och hagmarksinventeringen (Naturvårdsverket 1987) Sydsvenska lövskogar (Löfgren & Andersson 2000) samt KNAS (Jönsson 2009). 
Rapportering	Rapporteringen följer standarden och för detaljer hänvisas till standarddokumenten. Om inga kommentarer anger annat så är naturvårdsarterna noterade under denna naturvärdesinventering.   
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5. Allmänt om naturförhållandena 
5.1.	Geografi	och	bebyggelse	Det inventerade området ligger utmed Vänern, ungefär en kilometer öster om Tidans utlopp. En knapp kilometer söderut vidtar Mariestads stadsbebyggelse. Campingen bedrivs i två separata delar. På den största delen, som utgörs av trädklädda ytor i sydväst, finns 26 campingstugor och tomtplatser med plats för husvagnar, husbilar eller tält. I den nordöstra trädlösa delen finns det också plats för husvagnar, husbilar eller tält. Totalt finns 300 tomtplatser. Närheten till Vänern och de gamla träden av tall och ek ger campingen en attraktiv särprägel. Enligt detaljplanen rymmer campingen 450 husvagns- och tältplatser samt har ca 130 bäddar i 15 st 6-bäddsstugor och 24 st 2-bäddshytter.  Området genomdras av asfalterade körvägar ut till de olika tomterna samt ett antal gångvägar. Här finns också tre serviceanläggningar, samt vid entrén butik, restaurang och reception. Här finns också lekplats och en badstrand. I anslutning till campingen finns Ekuddens utomhusbad med tempererade bassänger. Bryggor finns framför allt på den västra stranden. Någon brygga finns även i viken mellan uddarna. 
5.2.	Naturförhållandena	Området präglas av sin närhet till Vänern som bildar en strandgräns utmed halva reservatet. I övriga delar finns gräns mot odlingsmarker i SÖ, naturreservatet Gamla Ekudden i öster samt skogsmarker och området för båtuppläggning i söder. En liten hamn för isättning av båtar och området för båtuppläggning sköts av Mariestads båtgårdsförening Ek. För.  Denna hamn ingår också i inventeringsområdet. Topografiskt är området förhållandevis flackt och höjer sig endast några meter över Vänerns nivå. De högst belägna delarna är i östkanten av campingen. Den nordöstra delen av campingen ligger på fyllnadsmassor som tippats ut mot Ekuddens spets. Det så kallade Trångesund som förr fanns här är borta och campingen når i princip till de forna öarna Paradisholmarna. Dessa områden har låga naturvärden – både vad avser ytan med camping och vad det gäller strandzonen (helt öppen mark, gräsmatta samt tippade block som strand i väster). I äldre tid fanns under senare delen av 1800-talet, enligt den häradsekonomiska kartan, en skjutbana i den västra udden av Ekudden. Det är sannolikt rester av denna skjutbana som återfinns som betongrester ute på den västra udden. Naturreservatet Gamla Ekudden som ligger öster om inventeringsområde, och delvis ingår i inventeringsområdet, utgörs av betade trädklädda betesmarker och betade strandängar. Området har mycket stora naturvärden knutna till strandvåtmarker och till gamla grova ekar. I inventeringsområdet finns en skogsfågelfauna utan påfallande inslag. Mest noteras arter som trädgårdssångare, bofink, talgoxe, nötväcka, svarthätta bland de mindre tättingarna. I området rör sig en del fåglar knutna till stranden och vattnet som måsar, sädesärla, strandskata och 
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sothöna. Fisktärna ses ofta fiska runt campingen. I vassarna finns arter som sävsparv och rörsångare. En ensam hane av trastsångare noterades sjunga intensivt vid den lilla hamnanläggningen i slutet av juni under inventeringen. I naturreservatet Gamla Ekudden finns en artrik fågelfauna med ett stort antal rödlistade arter knutna till stränder, våtmarker och lövskog. 
5.4.	Befintligt	underlag	En detaljplan från 2001 över Ekuddens camping har legat till grund för detta arbete. En tidigare detaljplan från detta område upphävdes i och med att den nya planen antogs. En fördjupad översiktsplan över Ekudden antogs 1991-12-17 och den har legat till grund för den gällande detaljplanen. Ett naturvårdsprogram har tagits fram av Mariestads kommun 2006. I denna ges beskrivning av värdefull natur i kommunen och angelägna åtgärder för att uppnå miljömålen. I detta program pekas bl.a. strandbräsman ut som en ansvarsart som kommunen har att hantera. Dessutom anges Västra Ekudden vid Ekuddens västsida och vid båtupplaget ara ett viktigt område att restaurera som hagmark. En lövskogsinventering gjordes under år 2000 och publicerades 2001. I denna redovisas fem områden varande av högsta naturvärdesklass. Område 202, Gamla Ekudden, är ett av dessa och innefattar utöver naturreservatet stora delar av inventeringsområdet liksom delar söder därom. Den skogliga värdekärnan finns i områdets östra delar (reservatet Gamla Ekudden) och det är främst naturvärden knutna till ek som ger området dess värden. Ekudden ingår i Östra Vänerns strandskogar (värdetrakt 2) i Västra Götalands läns strategi för formellt skydd av skogsmark (Länsstyrelsen i Västra Götalands län & Skogsvårdsstyrelsen 2006). Att detta är en riktig bedömning visas också i den ekologiska brist- och funktionalitetsanalys som gjorts över ekvärden i Norra Götaland (Andersson m.fl. 2015).  En bevarandeplan har upprättats för Natura 2000 området Gamla Ekudden (SE0540101). Denna plan innefattar mindre delar av inventeringsområdet i öster. Artportalen är en viktig källa för information om arter som påträffats i området. Genom att uppgifter insamlade i samband med provinsflora-projektet Västergötlands flora finns inlagda på Artportalen finns rikligt med uppgifter om kärlväxter. Artportalen är också en viktig källa för att få en bild av fågellivet. 
5.5.	Skydd	och	förordningar	Planområdets vatten och strandområden omfattas av s.k. geografiskt riksintresse, m h t natur och kulturvärden, enligt miljöbalken. Hela Mariestadssjön omfattas av riksintresse för friluftsliv. Mindre delar av inventeringsområdet, vilket i stort sett är landområdena i detaljplanen, omfattas av skydd som naturreservat enligt Miljöbalken (Naturreservatet Gamla Ekudden). Detta område är också ett Natura 2000 område (SE0540101). 
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Vänern har ett utökat strandskydd om 300 m som dock upphävts inom detaljplanelagt område. Av detta skäl är strandskyddet i stort sett ersatt av detaljplanens bestämmelser i hela inventeringsområdet. 
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6. Beskrivningar av naturvärdesobjekt 
Trädklädd	camping	i	sydväst	

Objekt‐ID: Ekuddens camping 1 
Fältinventeringsdatum: 2016-05-24 
Inventerare:	Leif Andersson, Pro Natura	
Areal:	6,4 ha  
Naturtyp: Park och trädgård 
Biotoper:	Trädklädd camping 
Natura	2000	naturtyper: -  
Beskrivning	Ett stort område med trädklädd camping. I vissa delar finns campingstugor, i andra plats för husvagnar och tält. Området genomkorsas av vägar och gångstigar. Sittgrupper finns på flera platser och närmare stranden finns anlagda grillplatser. Det finns ett antal flacka berghällar i detta naturvärdesobjekt, framför allt i de norra delarna. Enstaka block finns också. Träden i campingområdet utgörs i de västra delarna av tall medan skogsek dominerar i öster. Enstaka finns också björk, sälg, asp, rönn, Främst av tall, men även av ek, finns gamla och grova träd varav flera är skyddsvärda (Höjer & Hultengren 2004). Vissa av tallarna kan uppskattas ha en ålder runt 200 år. Här finns några grova torrträd av tall samt hålträd av rönn. Hela området är regelbundet röjt på buskar och sly men ändå finns lite uppslag av asp, björk, rönn, oxel och ek.  Fältskiktet i området utgörs av gräsmatte-vegetation närmast stugor, campingplatser, gångar och vägar. Typiska arter här är vitgröe, maskrosor, groblad, tusensköna, hundäxing, ängsgröe, majveronika, vitklöver, revsmörblomma, knytling och rödsvingel. Runt hällar och i tätare skogklädd vegetation finns inslag av skogsflora med arter som skogsstjärna, vitsippa, och kruståtel. I området finns också inslag av gräsmarksväxter, framför allt i kantzoner och runt hällarna. Exempel på arter är gökärt, gullviva, ljung, flockfibbla, gråfibbla, liten blåklocka, mandelblomma, vårbrodd, knägräs och käringtand. På hällarna hittar man hällmarkstorräng med arter som tjärblomster, gul fetknopp, kärleksört, nagelört och bergsyra. Stora delar av området slås med gräsklippare. På gamla ekar i områdets östra del finns en frisk och artrik lavflora med några intressanta arter. Här noterades t.ex. grön spiklav Calicium	viride, mjölig brosklav Ramalina	farinacea, luddig skägglav Usnea	hirta, manlav Bryoria	fuscescens, mjölig porlav Pertusaria	albescens, sotlav 
Cyphelium	inquinans, slånlav Evernia	prunastri, grå nållav Chaenotheca	trichialis, bitterlav 
Pertusaria	amara, skrynkellav Parmelia	sulcata, blåslav Hypogymnia	physodes	och brun nållav 
Chaenotheca	phaeocephala,	
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Tallarna har inte lika intressant lavflora trots hög ålder. Här noterades dock grynig blåslav 
Hypogymnia	farinacea samt vedlav Parmeliopsis	hyperopta. På flera gamla tallar noterades utflyghål och förändrad bark av reliktbocken Nothorhina	
muricata. Även tallticka Phellinus	pini	noterades på en gammal tall. Omgivningarna utgörs av starkt bebyggda delar av campingen med toaletter och andra servicebyggnader. Parkeringar finns söder om naturvärdesobjektet. Vänerns strand gränsar i väster, delvis naturlig, delvis stensatt. Diverse skogsområden hörande till campingen gränsar till naturvärdsobjektet i de östra och norra delarna. En anlagd sandstrand för bad finns i sydväst nära hamnen. 
Naturvärdesklass: 2, Stor förekomst av grova och gamla träd av tall och ek, förekomst av flera rödlistade arter och signalarter, varierat fältskikt 
Värdeelement:	Gamla och grova träd av tall och ek, hålträd av rönn, stående döda tallar, hällar, block	
Värdestrukturer: 
Naturvårdsarter:  Reliktbock Nothorhina	muricata (NT) Gullviva (ÄoH) Gökärt (ÄoH) Knägräs (ÄoH) Liten blåklocka (ÄoH) Ljung (ÄoH) Mandelblomma (ÄoH) Tjärblomster (ÄoH) Vårbrodd (ÄoH) Grynig blåslav Hypogymnia	farinacea (S) Sotlav Cyphelium	inquinans (S) Brun nållav Chaenotheca	phaeocephala (S) Tallticka Phellinus	pini	(NT)  
Artrikedom:  
Tidigare	inventeringar:  Finsberg. M. 2001: Lövskogar i Mariestads kommun. Mariestads kommun, Länsstyrelsen i Västra Götalands län & Pro Natura. 
Lagligt	skydd: - 
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Areal:	0,7 ha  
Naturtyp: Limnisk strand 
Biotoper:	Klippstrand, stenstrand, strandmad med lågvassar, sandstrand 
Natura	2000	naturtyper: -  
Beskrivning	Detta naturvärdesobjekt utgörs av en strandzon från ett stycke norr om stora bryggan i väster till den västra uddens spets.   Strandzonen är mycket varierad med klippstrand, stenstrand, strandmader och sandstränder. De senare kan vara anlagda – eller påfyllda med sand – men smälter väl in i objektet.  Av särskilt intresse är strandklipporna med bandad gnejs som i princip har lodrät stupning. Vissa av gnejsens skikt är eroderade vilket gjort klipporna randiga. 
	Den stora variationen medför en artrik strandflora med arter som frossört, kabbeleka, strandgyllen, rörflen, topplösa, videört, fackelblomster, strandklo, sommargyllen, smällglim, bladvass, sengröe, madrör, kärrsilja, hampflockel, gul svärdslilja, grenrör, flenört, gråbo, strandveronika, knappsäv och strätta. På hällar noterades arter som gul fetknopp, kärleksört, femfingerört, berggröe, ängssyra, flockfibbla, liten blåklocka och vårtåtel. Liten ärtstarr finns bland stenar och på klippor.  Under tidigare inventeringar (Artportalen) så har strandväxter som strandbräsma, rosenpilört och vattenmärke noterats.   I områden med starrvegetation är vasstarr dominant, närmare stranden finns små ytor som närmast kan klassificeras som gräs-lågstarräng med hirsstarr, småstarr, ryltåg, knägräs, blåtåtel, gåsört, kärrtistel och blodrot. I en liten sådan yta bland klippor noterades något förvånande den kalkkrävande tagelsäven.  En del träd står i strandzonen men mest är det sly av viden, björk och klibbal.  Omgivningarna utgörs av Vänerns vatten i väster och norr samt andra delar av campingen i övrigt. 
	

Naturvärdesklass: 2, Varierade och välutvecklade element i strandzonen och förekomst av hotade och rödlistade arter, liksom hög artrikedom 
Värdeelement:	Strandhällar, block i strandzonen, sandmiljöer	
Värdestrukturer: 
Naturvårdsarter:  Hirsstarr (ÄoH) Knägräs (ÄoH) Liten blåklocka (ÄoH) Rosenpilört (Artportalen) Strandbräsma (EN) (Artportalen) Tagelsäv 
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Berghällar	vid	Ekuddens	västra	spets	

Objekt‐ID: Ekuddens camping 3 
Fältinventeringsdatum: 2016-05-24 
Inventerare:	Leif Andersson, Pro Natura	
Areal:	0,1 ha  
Naturtyp: Berg och sten 
Biotoper:	Berghäll 
Natura	2000	naturtyper: -  
Beskrivning	Naturvärdesobjektet utgörs av en större berghäll i långt ut mot den västra udden ut i Vänern. Hällen är påfallande flat.  Påväxten är typisk för silikatberghällar med arter som bergven, vitknavel, gul fetknopp och kärleksört. Lavfloran är ganska artrik men har inte undersökts närmare. Hällarna utsätts för en del slitage men de flesta arter torde tolerera detta bra, vissa arter bör t.o.m gynnas av detta. Grillning direkt på hällen är däremot mycket förödande för såväl berghällen själv som för det som växer på hällen. Väster om hällarna finns den naturliga strandzonen i naturvärdesobjekt 2. Söder om berghällana finns den trädklädda campingen i naturvärdesobjekt 1. Norr om hällen finns resterna efter skjutbanans kulfång. I öster finns Vänerns strand. 
Naturvärdesklass: 3, Stor och välutvecklad häll med typisk flora 
Värdeelement:		

Värdestrukturer: 
Naturvårdsarter:  
Artrikedom:  
Tidigare	inventeringar:  
Lagligt	skydd: - 
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Tallskog	i	campingens	norra	del	

Objekt‐ID: Ekuddens camping 6 
Fältinventeringsdatum: 2016-05-24 
Inventerare:	Leif Andersson, Pro Natura	
Areal:	0,8 ha  
Naturtyp: Skog och träd 
Biotoper:	Tallskog 
Natura	2000	naturtyper: -  
Beskrivning	 Ett område med tallskog öster om vägen ut till den norra delen av campingen. Här finns en gångväg genom området utmed stranden mellan den norra och södra delen av campingen.  Området domineras helt av tall. Flera av tallarna är gamla och grova. Det finns enstaka fågelbär, ek, rönn, vårtbjörk, sälg och asp.  I hela området finns tätt med uppslag av främst rönn men även tall, sälg, asp och björk.   Det finns någon öppning bland tallarna efter träd som blåst ned under stormar.  Fältskiktet är mest av hedartad typ med arter som kruståtel, vitsippa, vårfryle, ängskovall, blåbär och lingon.  Omgivningarna utgörs av vassarna i naturvärdesobjekt 5 i väster och andra delar av omgivningarna utgörs av campingen.  
Naturvärdesklass: 3, Förekomst av gammal tall, döda stående tallar, förekomst av rödlistade svampar. 
Värdeelement:	Gamla och grova träd av tall, tämligen grova torrträd av tall	
Värdestrukturer: 
Naturvårdsarter:  
Artrikedom:  
Tidigare	inventeringar:  
Lagligt	skydd: - 
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Ekskog	med	höga	ormbunkar.	

Skogsbryn	mot	badets	parkering	

Objekt‐ID: Ekuddens camping 10 
Fältinventeringsdatum: 2016-05-24 
Inventerare:	Leif Andersson, Pro Natura	
Areal:	0,2 ha  
Naturtyp: Igenväxningsmark 
Biotoper:	Skogsbryn mot tidigare odlingsmark 
Natura	2000	naturtyper: -  
Beskrivning	Detta är en brynzon mellan parkeringen och skogen norr därom. Det är en mark som historiskt har varit en del i ett öppet odlingslandskap och som nu vuxit igen och legat i ohävd i decennier. Mot skogen finns ett vackert bryn av blommande träd med främst fågelbär men också en del vildapel, rönn och ek. Bland buskarna kan nämnas olika nyponarter, bland annat hartsros. Trots ohävden och bitvis hög vegetation av igenväxningsvegetation och kvävegynnade arter som hundkäx, hundäxing och ängskavle så finns här ganska mycket kvarstående gräsmarksväxter som backlök, kärleksört, ängshavre, luddhavre, bockrot, äkta johannesört, teveronika, backtrav, vitmåra, gulmåra, åkervädd och flentimotej. Skogsklöver är vanlig i objektet. Omgivningarna utgörs i söder av parkeringen till bassängbadet, i norr av skogklädd del av campingen, i öster av en gräsklädd plan och i väster av bassängbadet. 
Naturvärdesklass: 3, Enstaka kvarstående gräsmarksväxter, förekomst av blommande träd och buskar 
Värdeelement:		

Värdestrukturer: 
Naturvårdsarter:  Backlök (ÄoH) Bockrot (ÄoH) Flentimotej (ÄoH) Luddhavre (ÄoH) Tjärblomster (ÄoH) Ängshavre (ÄoH)	 
Artrikedom:  
Tidigare	inventeringar:  
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Inventerare:	Leif Andersson, Pro Natura	
Areal:	0,4 ha  
Naturtyp: Skog och träd 
Biotoper:	Blandskog, klibbalsumpskog 
Natura	2000	naturtyper: -  
Beskrivning	Detta är ett smalt skogsområde väster om infarten till campingen. Trädskiktet är blandat med tall och ek, båda med förekomst av grova och gamla träd (några skyddsvärda träd). Inslag finns av vårtbjörk, asp och sälg. I området finns ett par mycket grova lågor av ek och högstubbar av dessa gamla ekar. På en av de gamla ekarna fanns utflyghål av skäckig trägnagare Xestobium	rufovillosum. Skogsbeståndet är ganska glest, uppenbarligen tidigare gallrat, men det tränger upp mycket sly av arter som rönn och björk. Markfloran är en blandning av skogs- och gräsmarksarter. Så finns här ängskovall, flockfibbla, vitsippa, rödsvingel, hundäxing, teveronika och ängskavle. Några block finns i området. En stig löper genom den östra kanten av området och tar av mot SV längre söderut. Lavfloran på ett par gamla aspar är frisk men inga ovanliga arter noterades. Arter som brosklav 
Ramalina	fraxinea, kyrkogårdslav Pleurosticta	acetabulum	och dagglav Physconia	distorta	noterades. På gamla ekar noterades heller inga ovanliga arter utan påväxten dominerades av liten skivlav Amandinea	punctata, grön spiklav Calicium	viride, grå nållav Chaenotheca	trichialis, slånlav Evernia	prunastri, flarnlav Hypocenomyce	scalaris, gul mjöllav Chrysothrix	candelaris, mjölig brosklav Ramalina	farinacea, rosettbrosklav Ramalina	fastigiata	och mjölig porlav 
Pertusaria	albescens,  Bålgeting noterades i beståndet. På en gammal björk noterades sprängticka Inonotus	obliquus. Omgivningarna utgörs av parkering och väg i norr och öster och en klibbalsumpskog i väster. I söder finns en trädklädd betesmark som något når in i detta objekt. 
Naturvärdesklass: 2, Förekomst av gamla och grova träd av tall och ek och förekomst av död ved av ek. 
Värdeelement:	Gamla träd av ek och tall, grova lågor av ek, högstubbe av ek,  
Värdestrukturer: 
Naturvårdsarter:  Bålgeting Vespa	crabro 
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Högstubbe	av	ihålig	ek,	naturvärdesobjekt	13.	 
Blandlövhage	i	sydöst	

Objekt‐ID: Ekuddens camping 14 
Fältinventeringsdatum: 2016-06-21 
Inventerare:	Leif Andersson, Pro Natura	
Areal:	0,1 ha  
Naturtyp: Äng och betesmark 
Biotoper:	Blandlövhage 
Natura	2000	naturtyper: Större delen är klassad som Natura 2000-naturtypen 9071 Trädklädd betesmark, ekhage. 
Beskrivning	
	Detta naturvärdesobjekt utgör del av naturreservatet Gamla Ekudden och betas på samma sätt som detta. Den här redovisade delen utgör dock endast en smal remsa av detta reservat.  Trädskiktet är en blandning av asp, ek, klibbal, vildapel och rönn. Träden är mestadels medelgrova.  Fältskiktet hyser inga uppseendeväckande inslag – blåsuga noterdes. Området betas av nötboskap och är välbetat. Omgivningarna utgörs i norr och öster av övriga delar av naturreservatet Gamla Ekudden. I väster finns åkermark. 
Naturvärdesklass: 1, utgör del av en naturreservatet gamla Ekudden med värdefull markflora, mycket värdefullt trädskikt och en mycket värdefull fågelfauna. 
Värdeelement:		

Värdestrukturer: 
Naturvårdsarter:  Blåsuga (ÄoH) 
Artrikedom:  
Tidigare	inventeringar:  Finsberg. M. 2001: Lövskogar i Mariestads kommun. Mariestads kommun, Länsstyrelsen i Västra Götalands län & Pro Natura. 
Lagligt	skydd: Området är ett naturreservat enligt miljöbalken, beslutat 1993-03-02. Detta utgör samtidigt Natura 2000 område SE0540101. 
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Här finns ett par tallågor. Ett hålträd av rönn finns i betet. Dessutom finns ett torrträd av tall med bohål. Buskskikt saknas nästan, enstaka krusbär noterades. Fältskiktet utgörs både av skogsarter och av gräsmarksarter. Här noterades t.ex. blåbär, skogstjärna, tuvtåtel, vitsippa, ärenpris, smörblomma, blåsuga, gökärt, ekorrbär, blodrot, ängsvädd, ekbräken och skogsbräken.  På gamla ekar noterades en frisk lavflora utan ovanligare inslag med arter som blåslav 
Hypogymnia	physodes, blågrå mjöllav Lepraria	incana, stiftbrunlav Melanelixia	glabratula, grön spiklav Calicium	viride och gul mjöllav Chrysothrix	candelaris. En av de gamla ekarna är ett hålträd med exponerade död ved vid basen där utflyghål av skäckig trägnagare Xestobium	
rufovillosum noterades.  
Naturvärdesklass: 1. utgör del av Gamla Ekuddens naturreservat och detta har mycket höga naturvärden knutna till trädskikt, fältskikt och fågelfauna. 
Värdeelement:		

Värdestrukturer: 
Naturvårdsarter:  Gökärt (Ä o H) Blåsuga (Ä o H) Ängsvädd (Ä o H)  
Artrikedom:  
Tidigare	inventeringar:  Finsberg. M. 2001: Lövskogar i Mariestads kommun. Mariestads kommun, Länsstyrelsen i Västra Götalands län & Pro Natura. 
Lagligt	skydd: En mindre del i öster ingår i naturreservatet Gamla Ekudden beslutat 1993-03-02. Detta utgör samtidigt Natura 2000 område SE0540101. 
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7. Sammanfattning av områdets naturvärden 
Områdets naturvärden är framför allt av två slag. Det ena är värden knutna till de gamla tallarna och ekarna som finns i flera av naturvärdesobjekten. Särskilt värdefullt är naturvärdesobjekt 1, Trädklädd camping i sydväst. Det andra är naturvärden knutna till Vänerstranden. Här är det framför allt naturvärdesobjekt 2, Strandzon i campingens sydvästra del, som framträder som värdefullast. Knutna till de gamla träden finns såväl faunavärden (insekter, hålhäckande fåglar) som floravärden (lavar och svampar). Marksvampar är dock ofullständigt undersökta och här skulle kunna finnas intressanta mykorrhizasvampar. Utefter stränderna är det framför allt kärlväxtfloran som är viktig. Då ska här inskjutas att andra värden, t.ex. evertebratfaunan ej är undersökta.   
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