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Sammanfattning  
 

Mariestads kommun arbetar med att ta fram en detaljplan för en del av fastigheten Ladukärr 

2:1. Eftersom det aktuella området utgörs av oexploaterad skogsmark har Mariestads 

kommun beställt en naturvärdesinventering av Pro Natura. 

Inventeringen utfördes under april och maj 2020 enligt Svensk standard 199000:2014 

Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI). Detaljeringsgraden på 

inventeringen har varit medel. Inventering har skett med tillägget Naturvärdesklass 4. 

Sammanlagt inventerades cirka 22 ha. Tre naturvärdesobjekt har avgränsats; ett litet objekt 

med påtagligt naturvärde (klass 3) och två objekt med visst naturvärde (klass 4). 

Värden för biologisk mångfald är främst knutna till olika naturskogselement som dock 

förekommer med relativt låg frekvens. Biologisk mångfald knuten till lövskog är ett annat 

värde i det inventerade området. Sumpiga miljöer samt berg och block ger också miljöer som 

ökar den biologiska mångfalden. I huvudsak är dock skogen påverkad av rationellt brukande. 

I skogsbruksplanen finns i de södra delarna målsättningar att genom bevarande och skötsel 

öka naturvärdena. 
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1. Inledning 

Föreliggande arbete är gjort på uppdrag av Mariestads kommun, Planenheten. 

Kontaktperson på kommunen har varit Erik Söderström. 

Ansvarig har varit Leif Andersson, Pro Natura. Fältarbetet har gjorts av Leif Andersson och 

Jonny Daborg 

Fältarbetet utfördes 12 och 28 april samt 7 maj 2020. 

Naturvärdesinventeringen har utförts enligt standarden för naturvärdesinventeringar (NVI) 

SS 199000:2014. Inventeringen har utförts som fältinventering med detaljeringsgrad medel 

och med tillägget Naturvärdesklass 4. 

 

2. Bakgrund 

Planenheten på Mariestads kommun fick i december 2019 i uppdrag att ta fram ett förslag 

till detaljplan för del av Ladukärr 2:1 m.fl., med syftet att möjliggöra för nya verksamheter. 

Naturvärdesinventeringen i det aktuella området syftar till att beskriva och kartlägga 

naturmiljön med avseende på naturvärden. Kommunen avser använda rapporten som 

underlag för detaljplanering i området.  
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3. Uppdraget  

Förfrågan om anbud gavs 2020-01-21. Beställning av naturvärdesinventeringen gjordes den 

2020-02-06. 

I uppdraget har ingått att kartlägga och bedöma naturvärden inom ett område på fastigheten 

Ladukärr 2:1 Mariestad. Inventeringsområdet redovisas på karta bilaga 1. 

Inventeringen har gjorts enligt SIS standard SS 199000:2014 med redovisning 15 maj 2020. 

Inventeringen har utförts som fältinventering med detaljeringsgrad medel och med tillägget 

Naturvärdesklass 4. Detta innebär att också naturvärdesobjekt motsvarande 

naturvärdesklass 4 (se nedan) har inkluderats. 

Inventeringen har genomförts med detaljeringsgraden som i ovan nämnda standard 

benämns ”Fältnivå medel”. Detta innebär att naturvärdesobjekt med en yta om 0,1 ha eller 

mer samt linjeformade objekt med en längd om minst 50 meter samt en bredd om minst 0,5 

meter ska kunna identifieras. 

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 

har ej 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. 

Fältarbetet genomfördes under april och maj 2020. 

4. Metodik  

Naturvärdesinventeringen har genomförts enligt 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 
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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). I denna inventering ingår tillägget 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 är i linje med ArtDatabankens definition av begreppet 

(ArtDatabanken 2013). Enligt ArtDatabanken 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. Rödlistade arter markeras i denna rapport med artens rödlistningskategori, 

”NT”, ”VU”, ”EN”, ”CR” och ”DD”. Arter som i Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering 

(Skogsstyrelsen 2014) använts som signalerarter vilka bedöms indikera förhöjda 

naturvärden i skogsmiljöer har använts som naturvårdsarter. Signalarter markeras i listorna 

över naturvårdsarter med ”S”. I denna inventering har arter som användes i inventeringen av 

ängs- och hagmarker (Naturvårdsverket 1987, Andersson 1993) 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 

• Läge, storlek och form 

Strukturer och element är av särskild betydelse vid bedömningen eftersom de är företeelser 

som förhållandevis lätt 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. 
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Biotopens värde beror också på hur sällsynt och hotad den är. 

 

 

Principer för naturvärdesbedömning vid NVI. Utfall för bedömningsgrund art respektive 

bedömningsgrund biotop leder till viss naturvärdesklass. 

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. I det 

aktuella området noterades naturtypen skog och träd. 

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 
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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 betydelse för biologisk mångfald anges som områden med lågt 

naturvärde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt uppdragsbeskrivningen ska naturvärdesinventeringen på fastigheten Ladukärr 2:1 

utföras som fältinventering med detaljeringsgrad medel. Detta innebär att minsta objekt som 

ska identifieras är en yta av 0,1 ha eller mer eller ett linjeformat objekt med en längd av 50 m 

eller mer och en bredd av 0,5 m eller mer. De områden om redovisas i denna inventering är 

de som uppnått naturvärdesklass 4 eller högre. 

Det område som inventerats framgår av bilaga 1 medan avgränsning av naturvärdesobjekt 

och naturvärdesklassning redovisas på karta i bilaga 2. 

Standarden för naturvärdesinventering (NVI) innefattar ingen formell landskapsekologisk 

analys.  

 

Högsta naturvärde. Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms 

vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på nationell 

eller global nivå. 

 

 

Högt naturvärde. Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms 

vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional 

eller nationell nivå. 
 

Påtagligt naturvärde. Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna 

naturvärdesklass behöver inte vara av särskild betydelse för att upprätthålla 

biologisk mångfald på regional, nationell eller global nivå, men det bedöms vara 

av särskild betydelse att den totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir 

större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras. 
 

Visst naturvärde. Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna 

naturvärdesklass behöver inte vara av betydelse för att upprätthålla biologisk 

mångfald på regional, nationell eller global nivå, men det är av betydelse att den 

totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir större samt att deras 

ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras. 

 

Områden med ett lågt naturvärde som bedöms ha ingen eller liten positiv 

betydelse för biologisk mångfald. 
 Övrig mark 
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Följande moment har utförts i NVI:n: 

Förarbete 

1. Sammanställning av tidigare dokumentation om naturen i inventeringsområdet.  

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 1:2 500. 

Fältarbete 

Inventering har genomförts i hela det område som redovisas i bilaga 1. I detta område har 

naturvärdesobjekt som tillhör naturtypen skog och träd urskilts. Namnskicket för att 

benämna olika biotoper följer KNAS (Jönsson 2009). 

Rapportering 

Rapporteringen följer standarden och för detaljer hänvisas till standarddokumenten. Om 

inga kommentarer anger annat så är redovisade naturvårdsarter noterade under denna 

naturvärdesinventering. 

  



 
Naturvärdesinventering (NVI) av del av fastigheten Ladukärr 2:1, Mariestads kommun   

 
  11 (28) 

 

5 Allmänt om naturförhållandena  

5.1. Geografi och bebyggelse 
Det inventerade området ligger i anslutning till den östra delen av Mariestad tätort, 1,9 km 

ÖSÖ om Mariestads järnvägsstation. Väster om området finns bostadsområdet Ladukärr. I 

norr finns lite industrimark och ett mindre köpcenter och i öst avgränsas området av vägen 

Marieforsleden; öster om denna finns Bångahagens avfallsanläggning. I sydöst finns ett 

stycke åkermark. I övrigt är det produktiv skogsmark söder om inventeringsområdet. Längre 

söderut finns bebyggelsen vid Kilkesten. 

Inventeringsområdet kan grovt beskrivas som en rektangel som smalnar av norrut med en 

utsträckning i nordsydlig ledd om drygt 700 m och med en största bredd i öst-västlig ledd i 

söder om ca 450 m. Inventeringsområdets yta uppgår till ca 22 ha. 

Flera mer eller mindre tydliga stigar och en äldre väg genomkorsar området. Några äldre 

körvägar finns i de södra delarna. I mitten finns en bredare stig med dagvattenbrunnar m.m. 

Ett område i norr har avverkats och jordlagret schaktats bort. Ett större hygge finns i de 

norra delarna. I de norra delarna finns också en telemast. 

Sydvästra delen av området utgörs av mer eller mindre öppen mark som delvis sköts som 

gräsmatta omgiven av igenvuxen gammal åkermark. Flera diken finns i detta område. Här 

finns nu ett par grillplatser och bänkar. Resten av området utgörs av skogsmark som även 

historiskt varit skogsmark. 

Inventeringsområdet är relativt flackt med viss stigning norrut. Den lägsta punkten finns vid 

gräsplanen i sydväst på ca 68 m.ö.h. De högst belägna delarna finns i den östra delen på en 

nivå om ca 78 m.ö.h. Nivåskillnaderna är därför som mest drygt 10 m. 

Huvuddelen av området kan antas dräneras i olika riktningar mot söder. Inga vattendrag 

finns i inventeringsområdet. Däremot finns flera fuktiga sänkor. De norra delarna av 

inventeringsområdet dräneras, av höjdkurvorna att döma, mot norr,  



 

12 (28) 

 

Medelålders, jämnårig, gallrad granskog med låga naturvärden. Foto Jonny Daborg. 

 

 

Lövskog i den sydvästra delen med en äldre körväg som används för vandringar av boende i 
Ladukärr. Foto Leif Andersson. 
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Karta över inventeringsområdets läge. 

 

5.2. Naturförhållanden 

Berggrunden i området utgörs av monzodioritisk-granodioritisk gnejs (SGU 

Berggrundskarta). Denna berggrund är näringsfattig och fattig på kalk. 

Jordarterna i inventeringsområdet utgörs huvudsakligen av sandig morän med spridda ytor 

av urberg (SGU Jordartkarta). Här finns också enstaka ytor med postglacial lera och torv. 

Jorddjupet är tämligen grunt och överskrider sällan 3 m inom inventeringsområdet (SGU 

Jorddjupskarta). 

Hela området ligger under högsta kustlinjen (SGU kartor). 

Området utgörs i huvudsak av skogsmark. I grova drag kan man säga att lövträd, framför allt 

björk, asp och rönn dominerar i söder, granen dominerar i öster medan tallen dominerar i 

väster och i norr. Skogen är ganska ung och befinner sig i spannet 50-80 år. I mitten av 

området är marken ställvis fuktigare och i ett par fuktiga sänkor har björkdominerade 

sumpskogar utbildats. 
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Uppgifter om djurlivet saknas i de källor som konsulterats. Under inventeringen har 

konstaterats att fågelfaunan är typisk för blandskogar och barrskogar. Intressant är att flera 

matplatser för duvhök observerades. Gulsparv noterades i de lövrika delarna i sydväst. 

 

I områdets centrala delar finns några små sumpskogar. Foto Jonny Daborg. 

5.3. Kort om markanvändningshistorian 

I den äldre ekonomiska kartan från 1877-82 (häradskartan) är området i huvudsak karterat 

som skogsmark och beläget mellan de två torpen som benämns Ladukärr i väst och gården 

Bånghagen (numera Bångahagen) i öst. Troligen har skogen använts dels till kreatursbete 

och dels för huggning av gagnvirke och brännved. På den ekonomiska kartan från 1960 har 

torpen bytts ut mot villakvarteret Ladukärr. Området är mestadels trädklätt men ett större 

hygge i södra halvan av området framstår tydligt. 

Historiskt kan områdets äldre markanvändning summeras som brukad skogsmark med 

mindre arealer inägomark. 

Idag domineras markanvändningen av skogsproduktion och av användning som 

rekreationsområde av de närboende.  

5.4. Uppgifter om naturförhållandena i befintligt underlag 
Ingen del av inventeringsområdet berörs av Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering. 

Inga träd som pekats ut som särskilt skyddsvärda finns inom området (Länsstyrelsen i 

Västra Götalands län 2020). 

Ingen del inom inventeringsområdet berörs av Skogsstyrelsens sumpskogsinventering. 
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Ingen del berörs av ängs- och hagmarksinventerinen eller den av Jordbruksverket 

genomförda ängs- och betesmarksinventeringen. 

Inga delar av området har ingått i Mariestads kommuns lövskogsinventering (Finsberg 

2001). 

Inga fynd finns (2020-03-25) rapporterade i Artportalen/Observationsdatabasen inom 

inventeringsområdet. 

Ingen del av området ingår i en värdetrakt för skog (Länsstyrelsen & Skogsstyrelsen 2019, 

Länsstyrelsens geodataportal). 

Hela området ingår i en värdetrakt för grön infrastruktur avseende skyddsvärda träd – 

Skaraborg (Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2020 - webportal). I inventeringsområdet 

finns inga rapporterade skyddsvärda träd och under denna inventering har inga sådana träd 

påträffats. 

5.5. Inventeringsområdet i planer och program 
Ingen del av det aktuella inventeringsområdet är beläget inom område som klassats som 

riksintresse för naturvård, däremot ingår hela inventeringsområdet i Vänerns riksintresse 

för det rörliga friluftslivet. 

Vidare ingår inventeringsområdet inom biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle. 

Ett biosfärområde har ingen juridiskt skyddad status utan är ett av UNESO utsett område där 

samverkansparterna bl.a. ska verka för att bevara biologisk mångfald.  

Inom aktuellt inventeringsområde saknas särskilda områdesbestämmelser för Natura-2000, 

naturreservat, biotopskyddsområde eller liknande.  

I kommunens senaste översiktsplan disponeras området som tätortsnära naturmark 

(Mariestads kommun 2018). 

I skogsbruksplanen (Mariestads kommun 2017) finns flera bestånd som är avsatta för 

naturvårdsändamål. 
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I nordöst har en liten del av området tagits i anspråk för ett vägbygge. Foto Jonny Daborg 

 

I de sydöstra delarna av området finns en numera avstängd äldre väg. Foto Leif Andersson. 

.  
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6.	Beskrivningar	av naturvärdesobjekt 

Fuktig skog i områdets norra del 

Objekt-ID: Ladukärr 1. 

Fältinventeringsdatum: 2020-04-28, 2020-05-07. 

Inventerare: Jonny Daborg och Leif Andersson. 

Areal: 0,4 ha. 

Naturtyp: Skog och träd. 

Biotoper: Tallskog. 

Natura 2000 naturtyper: Ej uppfyllt. 

Beskrivning 
Frisk till fuktig tallskog med ett litet videkärr i mitten.  

Trädskiktet domineras av tall med inslag av björk, klibbal och gran. Buskskiktet utgörs 

mestadels av uppväxande träd (underväxt) men runt kärret växer pors och viden. 

Videbuskar och småträd av vide växer i kärret. 

Fältskiktet domineras av ris. På frisk mark är det blåbär och lingon som övergår i skvattram 

och tuvull på fuktig mark. Bottenskiktet domineras av hus- och väggmossa på friska delar 

men övergår till vit- och björnmossor på fuktig till blöt mark. De blötaste delarna var vid 

fältbesöket översvämmade och är troligen översvämmade under en stor del av året.  

Naturvärdesklass: 4. Området har låga artvärden men vissa biotopvärden genom död ved 

och vattensamlingar. 

Värdeelement: Torraka och tallhögstubbe, klenved av vide, tuvor, vattensamling, 

jordblottor. 

Värdestrukturer: Regelbunden översvämning. 

Naturvårdsarter: Inga noterade. 

Artrikedom: Ej uppfyllt. 

Tidigare inventeringar: Saknas. 

Lagligt skydd: Saknas. 
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Blött videkärr i tallskog. Foto Jonny Daborg. 
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Lövrik skog i områdets södra, västra och mellersta delar. 

Objekt-ID: Ladukärr 2. 

Fältinventeringsdatum: 2020-04-12, 2020-04-28, 2020-05-07. 

Inventerare: Leif Andersson och Jonny Daborg 

Areal: 11,7 ha. 

Naturtyp: Träd och skog. 

Biotoper: Tallskog, barrblandskog, lövblandad barrskog, triviallövskog, triviallövskog med 

ädellövinslag, lövsumpskog. 

Natura 2000 naturtyper: Ej uppfyllt. 

Beskrivning 
Skogsområde som nästan upptar hälften av inventeringsområdet. Grovt uttryckt kan det 
beskrivas som en medelålders blandskog på frisk mark med några fuktiga till blöta partier 
och enstaka hällar. Skogen är bitvis luckig, andra delar är mera jämnslutna. Skogstyperna 
varierar i olika delar av området. 
 
I sydväst finns en triviallövskog som gränsar mot öppen mark. Enstaka häggar, videsnår, 
druvfläder, häggmisplar, hagtornsbuskar, plommonträd och aplar finns i det i övrigt dåligt 
utvecklade brynet. Trädskiktet domineras av asp och björk, med inslag av klibbal, sälg, 
sötkörsbär, rönn och ek liksom tall och gran. Skogen är av igenväxningskaraktär och delvis 
uppkommen på gammal åkermark där flera diken finns. Fältskiktet utgörs av gräs och 
kvävegynnade örter som hundäxing, tuvtåtel, älggräs, hallon, grenrör och majbräken. Där 
den gamla åkern gränsar mot äldre skogsmark finns ett odlingshak, en äldre körväg samt ett 
stycke upp en stenmur. Här finns en del brynväxter som liljekonvalj, piprör och vårbrodd. De 
tallar som står i kanten visar genom sina grova nedre grenar att de vuxit upp i ett öppet 
landskap.  
 
Lövskogen fortsätter som en smalare kant mot norr utmed cykelvägen vid Ladukärr. Här 
finns en del trädgårdsutkast med trädgårdsrymlingar som påsklilja, vanlig snödroppe, rysk 
blåstjärna samt stor och liten vårstjärna. 
 
Lågor av framför allt asp och sälg förekommer tämligen allmänt och är bevuxna av flera arter 
av vanliga vedsvampar. En del av lågorna är klena och tillkomna efter genomförda 
gallringar/röjningar. 
 
Norrut övergår triviallövskogen i barrblandskog och tallskog. Trädskiktet domineras i norr 
av tall och har underväxt av gran, rönn, björk och ek. I buskskiktet finns även enstaka en och 
vildkaprifol. Österut blir marken fuktigare och trädskiktet domineras av gran, björk och asp. 
I områdets nordöstra del finns en björksumpskog med inslag av klibbal som är påverkad av 
gallring och röjning i olika omgångar. En ung idegran noterades i östkanten av denna 
sumpskog. Fältskiktet utgörs i huvudsak av blåbär, lingon, kruståtel, vårfryle och vitsippa. 
Mer sparsamt finns tallört, linnea och björkpyrola. Bottenskiktet domineras av hus- och 
väggmossa på frisk mark, medan vitmossa och björnmossa finns på fuktig mark. I området 
finns enstaka vindfällen, de flesta vindfällen har dock arbetats upp. Efter detta finns en del 
körspår. 
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I nordöstra delen av området finns även en liten blocksluttning med senvuxen, dock ej så 
gammal, ek och asp. Även i övrigt finns spridda mossbevuxna hällar. 
 
I norr gränsar objektet till ett av, röjning, huggning och schaktning, starkt påverkat område. 
 
Inom objektet noterades tre matplatser för duvhök som troligen uppehåller sig i området 
med viss regelbundenhet. 
 
Naturvärdesklass: 4, området har visst artvärde och visst biotopvärde främst genom 

förekomst av död ved och sumpiga avsnitt. 

Värdeelement: Jordblottor, tuvor, hällar, block, vattenytor, torrträd, lågor, högstubbar, 

blommande och bärande träd och buskar. 

Värdestrukturer: Inga noteringar. 

Naturvårdsarter:  

Duvhök Accipiter gentilis (NT) 

Gulsparv Emberiza citrinella (NT) 

Sydvårbrodd Anthoxanthum odoratum (ÄoH) 

Gökärt Lathyrus linifolius (ÄoH) 

Idegran Taxus baccata (fridlyst enligt 8 § Artskyddsförordningen i Västra Götalands län) 

Stubbspretmossa Herzogiella seligeri (S) 

Långflikmossa Nowellia curvifolia (S) 

Artrikedom: Ej uppfyllt. 

Tidigare inventeringar: Saknas. 

Lagligt skydd: Inget. 

 



 
Naturvärdesinventering (NVI) av del av fastigheten Ladukärr 2:1, Mariestads kommun   

 
  21 (28) 

 

Tallar i kanten mot de gamla åkrarna i söder som vuxit upp i ett öppnare landskap. Foto Leif 

Andersson 

. 

 

Ung idegran i tätt bestånd av granplantor. Foto Jonny Daborg. 
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I kanten mot öppningar finns en del vindfällen. Foto Leif Andersson. 
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Sumpskog och bergkulle i områdets södra delar. 

Objekt-ID: Ladukärr 3. 

Fältinventeringsdatum: 2020-04-28,2020-05-07 

Inventerare: Leif Andersson och Jonny Daborg. 

Areal: 0,6 ha. 

Naturtyp: Träd och skog. 

Biotoper: Lövblandad barrskog, triviallövskog, sumpskog. 

Natura 2000 naturtyper: Ej uppfyllt. 

Beskrivning 
 
Litet bestånd med betydligt högre naturlighet än övriga delar av inventeringsområdet. Det är 
dels en liten bergkulle och stenskravel med klen rönn och asp samt någon, ek, tall, grövre asp 
och spärrgrenig gran, dels en liten sumpskog som till skillnad från dem längre norrut, inte 
nyligen har röjts eller gallrats. Sumpskogen har välutvecklade socklar-tuvor och stora ytor 
med blötor. 
 
Fältskiktet är mestadels glest och utgörs av bl.a. blåbär, vitsippa samt en del arter som pekar 
på lite högre näringsrikedom som vispstarr, lundgröe och stinknäva. Bottenskiktet är relativt 
artrikt med bl.a. pösmossa Pseudoscleropodium purum, väggmossa Pleurozium schreberi, 
husmossa Hylocomium splendens, råttsvansmossa Isothecium alopecuroides och västlig 
hakmossa Rhytidiadelphus loreus. Blocken har en tämligen rik påväxt av mossor och ställvis 
också stensöta. En del block och klippor har mindre lodytor med skuggfördragande lavar. 
 
På lövträden (asp, ek och rönn) finns på lägre partier tät påväxt av mossor och lavar. Här 
noterades t.ex. bandmossa Metzgeria furcata, krusig ulota Ulota crispa s.l., hjälmfrullania 
Frullania dilatata och fjällig filtlav Peltigera praetextata. 
 
På lågor i sumpskogen noterades mest vanliga mossor som vedblekmossa Lophocolea 

heterophylla, fingermossa Lepidozia reptans, tät fransmossa Ptilidium pulcherrimum men 
också en del av signalarten långfliksmossa Nowellia curvifolia. 
 
Området korresponderar mot avdelning 210 i skogsbruksplanen och har där målklassats 
som naturvård orört (NO). Inga spår efter skogliga åtgärder gjorda i sen tid kunde noteras. 
 
Naturvärdesklass: 3. Området har visst artvärde genom mossfloran och påtagligt 

biotopvärde genom förekomst ett stort antal olika element och frihet från skogliga åtgärder. 

Värdeelement: Jordblottor, tuvor och socklar, block, vattenyta, lågor, högstubbar, torrträd 

av tall, blommande och bärande träd och buskar, häng- och busklavar i trädkronor, 

mossklädda trädstammar och mossklädda block. 

Värdestrukturer: Ostörd hydrologi, hög luftfuktighet, olikåldrigt (om än ganska ungt, 85 år 

enl. skogsbruksplan), stor diameterspridning och ganska stor höjdskiktning. 
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Naturvårdsarter:  

Stubbspretmossa Herzogiella seligeri (S) 

Långflikmossa Nowellia curvifolia (S) 

Västlig hakmossa Rhytidiadelphus loreus (S) 

Krusig ulota Ulota crispa (S) 

Artrikedom: Ej uppfyllt. 

 

Tidigare inventeringar: Saknas. 

Lagligt skydd: Saknas. 

 

 

Mindre bestånd av klen rönn och asp på mossklädd blockmark. Foto Leif Andersson. 
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Västlig hakmossa på block i skog på bilden ovan. Foto Jonny Daborg. 

 

Sumpskog med klen högstubbe, vattenspegel och låga. Foto Jonny Daborg.  
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7. Sammanfattning av naturvärdena i 

området  

De viktigaste naturvärdena i området är knutna till naturskogskvaliteter, lövträd, 

markfuktighet och blockmark. Bland naturskogskvaliteterna märks en del torrträd och lågor. 

Bestånden är dock ej särskilt gamla och visar genomgående stor påverkan av skogsbruk och 

andra åtgärder. Detta medför att naturvärdena ej når upp till högre naturvärdesklasser. 
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