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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 2000område, 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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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.

ŬƵĚĚĞŶƐ
ĐĂŵƉŝŶŐ

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
av Ekuddens Camping tillträtt. Kommunen och den
kommit överens om att ändra gällande detaljplan
utveckling
av
campingen
enligt
bolagets
investeringsplaner.

har en ny arrendator
nya arrendatorn har
för att möjliggöra
utvecklingsoch

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).
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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 2000område.

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
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Byggnation och infrastruktur
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ŚƵƐŚĊůůŶŝŶŐƐďĞƐƚćŵŵĞůƐĞƌ
WĊǀĞƌŬĂŶƉĊůĂŶĚƐŬĂƉƐďŝůĚĞŶ
<ƵŵƵůĂƚŝǀĂĞĨĨĞŬƚĞƌ

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
5

Mariestad kommun. (2013).
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 Inspireserver.

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:











>ĞǀĂŶĚĞƐũƂĂƌŽĐŚǀĂƚƚĞŶĚƌĂŐ
'ŽĚďĞďǇŐŐĚŵŝůũƂ
'ŝĨƚĨƌŝŵŝůũƂ
,ĂǀŝďĂůĂŶƐƐĂŵƚůĞǀĂŶĚĞŬƵƐƚŽĐŚƐŬćƌŐĊƌĚ
'ƌƵŶĚǀĂƚƚĞŶĂǀŐŽĚŬǀĂůŝƚĞƚ
DǇůůƌĂŶĚĞǀĊƚŵĂƌŬĞƌ
ƚƚƌŝŬƚǀćǆƚͲŽĐŚĚũƵƌůŝǀ
>ĞǀĂŶĚĞƐŬŽŐĂƌ
ĞŐƌćŶƐĂĚŵŝůũƂƉĊǀĞƌŬĂŶ
/ŶŐĞŶƂǀĞƌŐƂĚŶŝŶŐ


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.









1ΑĞǀŝƐƐŬǇůĚŝŐŚĞƚĞŶ
ϮΑ<ƵŶƐŬĂƉƐŬƌĂǀĞƚ
ϯΑ&ƂƌƐŝŬƚŝŐŚĞƚƐƉƌŝŶĐŝƉĞŶ
ϰΑWƌŽĚƵŬƚǀĂůƐŬƌĂǀĞƚ
ϱΑ,ƵƐŚĊůůŶŝŶŐƐŬƌĂǀĞƚ
ϲΑ>ŽŬĂůŝƐĞƌŝŶŐƐŬƌĂǀĞƚ
ϳΑ^ŬćůŝŐŚĞƚƐƌĞŐĞůŶ
ϴΑŶƐǀĂƌƐƌĞŐĞůŶ

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
D/>:PZ dd^>/'/E^dZhDEd
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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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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 7. Stugby samt campingplatser mot söder.

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

Eh> '^^<Z/sE/E'

Ϯϭ;ϱϰͿ

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





N

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
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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.

EĂƚƵƌǀćƌĚĞƐŬůĂƐƐĞƌŶĂƐŝŶŶĞďƂƌĚ
EĂƚƵƌǀćƌĚĞƐŬůĂƐƐ/

ůůĂ ŐĞŽŐƌĂĨŝƐŬĂ ŽŵƌĊĚĞŶ ƐŽŵ ŚĂƌ ŬŽŶƚŝŶƵĞƌůŝŐ
ĞŬŽůŽŐŝƐŬ ĨƵŶŬƚŝŽŶ ƐŽŵ ůŝǀƐŵŝůũƂ ƚŝůů Ğƚƚ ƐƚŽƌƚ ĂŶƚĂů

7

VISS Vatteninformationssystem Sverige.
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].
8
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ŶĂƚƵƌǀĊƌĚƐĂƌƚĞƌ͕ ƌƂĚůŝƐƚĂĚĞ ĂƌƚĞƌ͕ ĞŶƐƚĂŬĂ ŚŽƚĂĚĞ
ĂƌƚĞƌ͘EĂƚƵƌǀćƌĚĞŶĂǀŶĂƚŝŽŶĞůůƚǀćƌĚĞ͘
EĂƚƵƌǀćƌĚĞƐŬůĂƐƐϮ

KŵƌĊĚĞŶ Ăǀ ƐćƌƐŬŝůĚ ďĞƚǇĚĞůƐĞ ĨƂƌ ďŝŽůŽŐŝƐŬ
ŵĊŶŐĨĂůĚ͘ hƚŐƂƌ ůŝǀƐŵŝůũƂ ĨƂƌ ĨůĞƌĂ ŶĂƚƵƌǀĊƌĚƐĂƌƚĞƌ
ĞůůĞƌ ĞŶƐƚĂŬĂ ƌƂĚůŝƐƚĂĚ Ăƌƚ͘ DǇĐŬĞƚ ŚƂŐ ĂƌƚƌŝŬĞĚŽŵ
ŽĐŚ ƵƚŐƂƌƐ Ăǀ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬͲƚǇƉ ĞůůĞƌ ŚĂƌ ŐŽĚĂ
ĞŬŽůŽŐŝƐŬĂĨƂƌƵƚƐćƚƚŶŝŶŐĂƌ͘hƚŐƂƌƌĞŐŝŽŶĂůƚǀćƌĚĞ͘

EĂƚƵƌǀćƌĚĞƐŬůĂƐƐϯ

hƚŐƂƌƐ ŽĨƚĂ Ăǀ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬͲŶĂƚƵƌƚǇƉĞƌ͕ ŚĂƌ
ĨƂƌƵƚƐćƚƚŶŝŶŐĂƌ ĨƂƌ Ăƚƚ ƵƉƉƌćƚƚŚĊůůĂ ŬŽŶƚŝŶƵĞƌůŝŐ
ĞŬŽůŽŐŝƐŬ ĨƵŶŬƚŝŽŶ͘ ,Ăƌ ŚƂŐ ĂƌƚƌŝŬĞĚŽŵ͘ >ŽŬĂůƚ
ǀćƌĚĞ͘

EĂƚƵƌǀćƌĚĞƐŬůĂƐƐϰ

KďũĞŬƚ ƐŽŵ ŚĂƌ ďĞƚǇĚĞůƐĞ ƉĊ ůŽŬĂů ŶŝǀĊ͕ ĚĞƚ
ŽŵŐŝǀĂŶĚĞ ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ͘ <ĂŶ ƵƚŐƂƌĂ ĞŶ ƐƚƂƌƌĞ ǇƚĂ Ăǀ
ĞŶǀŝƐƐŶĂƚƵƌƚǇƉ͘

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 eroe. 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

Eh> '^^<Z/sE/E'

Ϯϱ;ϱϰͿ

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




strandväxter som strandbräsma, rosenpilört och vattenmärke noterats. Delar
av stranden domineras av starrvegetation.

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

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.
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ŶŐŽĐŚďĞƚĞƐŵĂƌŬ
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 t¡ ¡ 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.
ĂŵƉŝŶŐŽŵƌĊĚĞƚ
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.





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






^ŬŽŐƐŵĂƌŬ
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 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.

ZƂĚůŝƐƚĂĚĂƌƚ

<ĂƚĞŐŽƌŝ

/ŶǀĞŶƚĞƌĂĚ

>ŽŬĂůĨƂƌ
ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶ

^ƚƌĂŶĚďƌćƐŵĂ

E

ϮϬϭϲͲϬϱͲϮϰ

KďũĞŬƚͲ/Ϯ

ϭϵϵϮŽĐŚϮϬϭϮ

KďũĞŬƚͲ/ϰ

ZĞůŝŬƚďŽĐŬ

Ed

ϮϬϭϲͲϬϱͲϮϰ

KďũĞŬƚͲ/ϭ

dĂůůƚŝĐŬĂ

Ed

ϮϬϭϲͲϬϱͲϮϰ

KďũĞŬƚͲ/ϭ

ϮϬϭϲͲϬϱͲϮϰ

KďũĞŬƚͲ/ϲ

^ƚƌĂŶĚǀŝŽů

Ed

ϮϬϭϮ

KďũĞŬƚͲ/ϰ

^ćǀƐƉĂƌǀ

sh

ϮϬϭϲͲϬϱͲϮϰ

KďũĞŬƚͲ/ϱ

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.
KůŝŐŽͲŵĞƐŽƚƌŽĨĂ ƐũƂĂƌ ŵĞĚ ƐƚƌĂŶĚƉƌǇů͕ ďƌĂǆĞŶŐƌćƐ ĞůůĞƌ ǀĞŐĞƚĂƚŝŽŶ ƉĊ
ĞǆƉŽŶĞƌĂĚĞƐƚƌćŶĚĞƌ

10
12

Finsberg. M. (2001)
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.

&ƵŬƚćŶŐĂƌŵĞĚďůĊƚĊƚĞůĞůůĞƌƐƚĂƌƌ
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.

dƌćĚĚŬůćĚĚďĞƚĞƐŵĂƌŬ
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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Figurgrupp 24. Betesmark i reservatet.

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.
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Figur 26. Befintliga campingstugor.

4.7

Utpekade riksintressen
ZŝŬƐŝŶƚƌĞƐƐĞŶĨƂƌĨƌŝůƵĨƚƐůŝǀĞƚĞŶůŝŐƚϯŬĂƉϱΑD
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.
ZŝŬƐŝŶƚƌĞƐƐĞŶĨƂƌĚĞƚƌƂƌůŝŐĂĨƌŝůƵĨƚƐůŝǀĞƚĞŶůŝŐƚϰŬĂƉϮΑD
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 växtoch 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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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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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.
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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.

14
15

&ƌĂŵƚŝĚĂ
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƌĂŶĚĞŶŝǀĊ

ŝŵĞŶƐŝŽŶĞƌĂŶĚĞŶŝǀĊĊƌ
ϮϭϬϬ

&ƌĂŵƚŝĚĂϮϬϬͲĊƌƐŶŝǀĊ

ϮϬϬͲĊƌƐŶŝǀĊĊƌϮϭϬϬ нϰϲ͕ϵϬ

&ƌĂŵƚŝĚĂϭϬϬͲĊƌƐŶŝǀĊ

ϭϬϬͲĊƌƐŶŝǀĊĊƌϮϭϬϬ нϰϲ͕ϱϳ

Länsstyrelsen i Västra Götalands Län. (2011).
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
ZŝŬƐŝŶƚƌĞƐƐĞŶĨƂƌĨƌŝůƵĨƚƐůŝǀĞƚĞŶůŝŐƚϯŬĂƉϱΑD
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.
ZŝŬƐŝŶƚƌĞƐƐĞŶĨƂƌĚĞƚƌƂƌůŝŐĂĨƌŝůƵĨƚƐůŝǀĞƚĞŶůŝŐƚϰŬĂƉϮΑD
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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.
ZŝŬƐŝŶƚƌĞƐƐĞŶĨƂƌĚĞƚǇƌŬĞƐĨŝƐŬĞƚĞŶůŝŐƚϯŬĂƉϱΑD
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:


ĞŚƂǀƐĨƂƌĂƚƚƵƚǀŝĚŐĂĞŶƉĊŐĊĞŶĚĞǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚŽĐŚƵƚǀŝĚŐŶŝŶŐĞŶ
ŝŶƚĞŬĂŶŐĞŶŽŵĨƂƌĂƐƵƚĂŶĨƂƌŽŵƌĊĚĞƚ

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.
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&ƌĊŶĞŶƚĞŬŶŝƐŬŽĐŚĞŬŽŶŽŵŝƐŬƵƚŐĊŶŐƐƉƵŶŬƚŬŽŵŵĞƌ
ďćƐƚĂŵƂũůŝŐĂƚĞŬŶŝŬĂƚƚƚŝůůćŵƉĂƐƵŶĚĞƌŬŽŶƐƚƌƵŬƚŝŽŶ͕
ƵƚĨŽƌŵŶŝŶŐ͕ďǇŐŐƐŬĞĚĞ͕ƵŶĚĞƌŚĊůůƐĂŵƚƵŶĚĞƌ
ĚƌŝĨƚƐĨĂƐ͘
DŝůũƂĞĨĨĞŬƚĞƌŝƐĂŵďĂŶĚŵĞĚƉůĂƚƐǀĂůĞƚƵƚƌĞĚƐŝD<͘

sĂůĂǀƉůĂƚƐ͕
ůŽŬĂůŝƐĞƌŝŶŐƐƉƌŝŶĐŝƉĞŶ
,ƵƐŚĊůůĂŵĞĚƌĊǀĂƌŽƌŽĐŚ hƉƉŬŽŵŵĞƚĂǀĨĂůůŬŽŵŵĞƌĂƚƚŚĂŶƚĞƌĂƐĞŶůŝŐƚ
ŬŽŵŵƵŶĞŶƐƌŝŬƚůŝŶũĞƌƵŶĚĞƌĚƌŝĨƚƐƚŝĚ͘hƉƉǀćƌŵŶŝŶŐĂǀ
ĞŶĞƌŐŝ
^ŬćůŝŐŚĞƚƐƌĞŐĞůŶ
ŶƐǀĂƌƐƌĞŐĞůŶ

6.13

ƐƚƵŐŽƌƐŬĂůůƐŬĞƉĊĞƚƚćŶĚĂŵĊůƐĞŶůŝŐƚƐćƚƚ͘
ŶďĞĚƂŵŶŝŶŐĂǀŚƵƌƵǀŝĚĂĚĞŝŶƐĂƚƐĞƌƐŽŵŬƌćǀƐĨƂƌ
ĂƚƚƵƉƉƌćƚƚŚĊůůĂŵŝůũƂďĂůŬĞŶƐŵĊůƌĞŐĞůćƌƌŝŵůŝŐĂ
ŬŽŶƚƌĂĚĞƚĂůũƉůĂŶŐƂƌƐƵŶĚĞƌƉůĂŶƉƌŽĐĞƐƐĞŶ͘
sĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐƵƚƂǀĂƌĞŽĐŚŬŽŵŵƵŶćƌŵĞĚǀĞƚŶĂŽŵ
ĂŶƐǀĂƌƐďƂƌĚĂŶǀŝĚŽƌƐĂŬĂĚŽůćŐĞŶŚĞƚĨƂƌŵŝůũƂŶ͘

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.

&&<dZK,D/>:P<KE^<sE^Zϰϴ;ϱϰͿ
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Tabell 4. Överensstämmelse mot de för planen aktuella miljömålen. Dessa utgör
bedömningsgrunder vid värderingen av miljökonsekvenser.

DŝůũƂŵĊů

>ĞǀĂŶĚĞƐũƂĂƌŽĐŚ
ǀĂƚƚĞŶĚƌĂŐ
'ŽĚďĞďǇŐŐĚŵŝůũƂ

'ŝĨƚĨƌŝŵŝůũƂ
,ĂǀŝďĂůĂŶƐƐĂŵƚ
ůĞǀĂŶĚĞŬƵƐƚŽĐŚ
ƐŬćƌŐĊƌĚ
'ƌƵŶĚǀĂƚƚĞŶĂǀŐŽĚ
ŬǀĂůŝƚĞƚ

<ŽŵŵĞŶƚĂƌ
^ĂŵƚůŝŐĂĂǀůŽƉƉĂŶƐůƵƚƐƚŝůůůŽŬĂůƚĂǀůŽƉƉƐŶćƚ͘
EĂƚƵƌͲ ŽĐŚ ŐƌƂŶŽŵƌĊĚĞŶ ŵĞĚ ŶćƌŚĞƚ ƚŝůů ďĞďǇŐŐĞůƐĞ
ŽĐŚ ŵĞĚ ŐŽĚ ƚŝůůŐćŶŐůŝŐŚĞƚ ǀćƌŶĂƐ ƐĊ Ăƚƚ ďĞŚŽǀĞƚ Ăǀ
ůĞŬ͕ ƌĞŬƌĞĂƚŝŽŶ ŽĐŚ Ğƚƚ ŚćůƐŽƐĂŵƚ ůŽŬĂůŬůŝŵĂƚ ŬĂŶ
ƚŝůůŐŽĚŽƐĞƐ͘ sćƌĚĞĨƵůůĂ ŽĐŚ ƐŬǇĚĚƐǀćƌĚĂ ŶĂƚƵƌƚǇƉĞƌ
ƐŬǇĚĚĂƐ ĨƌĊŶ ŶĞŐĂƚŝǀ ƉĊǀĞƌŬĂŶ ŐĞŶŽŵ Ăƚƚ ďĞďǇŐŐĞůƐĞ
ƉůĂŶĞƌĂƐ ƌƵŶƚ ĚĞƐƐĂ͘ PŬŶŝŶŐ Ăǀ ďƵůůĞƌŶŝǀĊ ƚŝůů ĨƂůũĚ Ăǀ
ĨůĞƌďĞƐƂŬĂŶĚĞǀćŶƚĂƐďůŝůĊŐ͘
ƚƚ ďĞďǇŐŐĞůƐĞŶ ĂŶƉĂƐƐĂƐ ƚŝůů ĨƌĂŵƚŝĚĂ ǀĂƚƚĞŶŶŝǀĊĞƌ
ďŝĚƌĂƌŽĐŬƐĊƚŝůůĞŶůĊŶŐƐŝŬƚŝŐƚŐŽĚďĞďǇŐŐĞůƐĞ͘
ǇŐŐŶĂĚĞƌŽĐŚĂŶůćŐŐŶŝŶŐĂƌƵƚĨŽƌŵĂƐƉĊĞƚƚ
ŵŝůũƂŵćƐƐŝŐƚƐćƚƚĨƂƌĂƚƚŝŶƚĞƵƚŐƂƌĂŶĞŐĂƚŝǀƉĊǀĞƌŬĂŶ
ƉĊŽŵŐŝǀŶŝŶŐĞŶŽĐŚƐƉƌŝĚĂŽƂŶƐŬĂĚĞćŵŶĞŶ͘
EĂƚƵƌǀćƌĚĞŶƐŬǇĚĚĂƐŽĐŚďŝĚƌĂƌƚŝůůďŝŽůŽŐŝƐŬŵĊŶŐĨĂůĚ
ŽĐŚƵƉƉůĞǀĞůƐĞĂǀŶĂƚƵƌͲŽĐŚŬƵůƚƵƌǀćƌĚĞŶ͘

'ƌƵŶĚǀĂƚƚĞŶƐŬĂůůƐŬǇĚĚĂƐŐĞŶŽŵĂƚƚĚĂŐǀĂƚƚĞŶ
ŽŵŚćŶĚĞƌƚĂƐůŽŬĂůƚŽĐŚŝŶŐĞƚĂǀůŽƉƉƐǀĂƚƚĞŶƐůćƉƉƐƵƚŝ
ŽŵƌĊĚĞƚ͘
WůĂŶŽŵƌĊĚĞƚƐŬĂůůĞũƉĊǀĞƌŬĂEĂƚƵƌĂϮϬϬϬͲŽŵƌĊĚĞƚƐ
DǇůůƌĂŶĚĞǀĊƚŵĂƌŬĞƌ
ǀĊƚŵĂƌŬĞƌ͘KŵƌĊĚĞƚƐŬĂůůŚĊůůĂƐŝŶŚćŐŶĂƚ͘
EĂƚƵƌǀćƌĚĞŶĂŝŶŽŵƉůĂŶŽŵƌĊĚĞƚƐŬǇĚĚĂƐŶŽƚ
ƚƚƌŝŬƚǀćǆƚͲŽĐŚĚũƵƌůŝǀ
ĞǆƉůŽĂƚĞƌŝŶŐ͘
ůĚƌĞƚƌćĚďĞǀĂƌĂƐ͘ƂĚĂƚƌćĚƐŬĂďĞǀĂƌĂƐĨƂƌĂƚƚ
>ĞǀĂŶĚĞƐŬŽŐĂƌ
ŐǇŶŶĂĚĞŶďŝŽůŽŐŝƐŬĂŵĊŶŐĨĂůĚĞŶŬŶƵƚĂƚŝůůĚƂĚĂƚƌćĚ͘
ĞŐƌćŶƐĂĚŵŝůũƂƉĊǀĞƌŬĂŶ WůĂŶĨƂƌƐůĂŐĞƚďĞĚƂŵƐŝŶƚĞďŝĚƌĂŝƐƚƂƌƌĞŽŵĨĂƚƚŶŝŶŐƚŝůů
ŬůŝŵĂƚƉĊǀĞƌŬĂŶ͘/ŶĚƵƐƚƌŝƵƚƐůćƉƉƐŬĞƌĞũ͘
^ƉŝůůǀĂƚƚĞŶĂǀůĞĚƐƚŝůůƌĞŶŝŶŐƐǀĞƌŬ͘/ŶŐĂĞŶƐŬŝůĚĂĂǀůŽƉƉ
/ŶŐĞŶƂǀĞƌŐƂĚŶŝŶŐ
ĨŝŶŶƐƐŽŵŬĂŶƐƉƌŝĚĂŶćƌƐĂůƚĞƌƚŝůůsćŶĞƌŶ͘

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

&&<dZK,D/>:P<KE^<sE^Zϰϵ;ϱϰͿ
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Tabell 5. Planförslagets påverkan på miljökvalitetsnormer.

DŝůũƂŬǀĂůŝƚĞƚƐŶŽƌŵ

>ƵĨƚ
ƵůůĞƌ

sĂƚƚĞŶ

6.15

<ŽŵŵĞŶƚĂƌ
WůĂŶĨƂƌƐůĂŐĞƚĂŶƚĂƐĞũŵĞĚĨƂƌĂƵƚƐůćƉƉĂǀƉĂƌƚŝŬůĂƌŽĐŚ
ćŵŶĞŶŝĚĞŶŵćŶŐĚƐŽŵŬƌćǀƐĨƂƌĂƚƚĞŶ
ŵŝůũƂŬǀĂůŝƚĞƚƐŶŽƌŵƐŬĂůůƂǀĞƌƐŬƌŝĚĂƐ͘
dƌĂĨŝŬƉĊŬƵĚĚĞŶǀćŐĞŶćƌŚƂŐďĞůĂƐƚŶŝŶŐƵŶĚĞƌ
ŚƂŐƐćƐŽŶŐƐŵĊŶĂĚĞƌŶĂũƵŶŝƚŝůůĂƵŐƵƐƚŝ͘ĞƐŽŵ
ďĞĚƂŵƐŬƵŶŶĂƉĊǀĞƌŬĂƐĂǀďƵůůĞƌćƌĨƌćŵƐƚĚĞďŽĞŶĚĞ
ŝďŽƐƚĂĚƐŽŵƌĊĚĞƚƐŽŵůŝŐŐĞƌůćŶŐƐŵĞĚŬƵĚĚĞŶǀćŐĞŶ͘
WůĂŶĨƂƌƐůĂŐĞƚŝŶŶĞďćƌĂƚƚƚƌĂĨŝŬĞŶŬŽŵŵĞƌĂƚƚƂŬĂŝ
ŵćŶŐĚĊƌĞƚ͘ƵůůĞƌŶŝǀĊƂŬŶŝŶŐĞŶĨƂƌǀćŶƚĂƐďůŝŐĞŶĞƌĞůůƚ
ůĊŐĚĊŚĂƐƚŝŐŚĞƚĞŶƉĊǀćŐĞŶćƌďĞŐƌćŶƐĂĚŽĐŚƚƵŶŐ
ƚƌĂĨŝŬĞũĨƂƌĞŬŽŵŵĞƌŝƐƚŽƌŽŵĨĂƚƚŶŝŶŐ͘
ĞŶƵƚďǇŐŐŶĂĚĂǀĐĂŵƉŝŶŐĞŶƐŽŵƉůĂŶĨƂƌƐůĂŐĞƚĂŶŐĞƌ
ĨƂƌǀćŶƚĂƐŝŶƚĞŵĞĚĨƂƌĂĂƚƚĞŶŵŝůũƂŬǀĂůŝƚĞƚƐŶŽƌŵ
ƂǀĞƌƐŬƌŝĚƐ͘&ƂƌĂƚƚŝŶƚĞǇƚǀĂƚƚŶĞƚƐŬĂůůĨƂƌŽƌĞŶĂƐƐƚćůůƐ
ŬƌĂǀƉĊƵƉƉƐƚćůůŶŝŶŐƐƉůĂƚƐĞƌĂǀĨŽƌĚŽŶ͕ŐŽĚĂǀĨĂůůƐͲ
ŽĐŚĂǀůŽƉƉƐĨƂƌƐƂƌũŶŝŶŐŽƐǀ͘sćŶĞƌŶďĞĚƂŵƐŚĂŐŽĚ
ŬĞŵŝƐŬǇƚǀĂƚƚĞŶƐƚĂƚƵƐŽĐŚĚĂŐǀĂƚƚĞŶĨƌĊŶĐĂŵƉŝŶŐĞŶ
ďĞĚƂŵƐŝŶƚĞƵƚŐƂƌĂĞŶďĞůĂƐƚŶŝŶŐ͕ƐĞƚƚƚŝůůƐƚŽƌůĞŬŽĐŚ
ƚŝůůƚćŶŬƚĂŶǀćŶĚŶŝŶŐ͘

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.

&&<dZK,D/>:P<KE^<sE^ZϱϬ;ϱϰͿ
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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.

d' ZZ



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.

ϱϭ;ϱϰͿ
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26b.(5+(7(5.816.$36/8&.2569c5,*+(7(5
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

Rebecca Friberg

Skövde 2016-09-16
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Pro Natura
Förarbetetharomfattatföljandemoment:
ͳȌ¡¤Ǥ¡
ǡ¤ÚȋǡȌǡ
ǡ Ǥ
ʹȌ¡¡Ǥ
͵Ȍ ¡Ú¡¡¡Ǥ
¡¤Ȃ ͳǣʹͲͲͲǤ
Fältarbete
Ú¤
ͳͲʹǡ Ǥ¡
¡ͳͲ Ͳǡͷ ¤¤
ǡ ¤Ǥ¡
¡¤Ú¤¡ Ǥ
¤¡Ú" ǡ
 ǡǡ ¡  ¡¤Ǥ Ú¡
Ú¡¤ÚȋȌȋ¤ͳͻͻͺȌǡ"Ǧ
 ȋ¤ͳͻͺȌÚȋÚƬ
ʹͲͲͲȌȋ ÚʹͲͲͻȌǤ
Rapportering
Ú Ú¡Ǥ
¤¡¤
¡Ǥ









¡ȋ Ȍ ǡ

ͷǤǅ ǅ Ǒ 
5.1.Geografiochbebyggelse
¤¡ǡ¡ÚǤ
ÚǤ
¤Ǥ¤ÚǡÚ¡¡
¡ǡʹ  Úǡ¡Ǥ 
Ú¡Ú ¤Úǡ¡Ǥ
͵ͲͲǤ¡¡ ¡  
¡¡Ǥ ͶͷͲǦ ¡
 ͳ͵Ͳ¡ͳͷǦ¡ ʹͶʹǦ¡Ǥ
¤Ú¡¤¡Ǥ
¡ ¤ ¡ǡ±ǡ  Ǥ ¡
 ¤ Ǥ  
¡ǤÚ¤¡Ǥ¤
¡Ǥ

5.2.Naturförhållandena
¤¡¡¡¡Ǥ 
Ú¡Yǡ Ú
 ¤Ú¤¡ÚǤÚ¡¤ 
¤Ú¤¡Ú¤¤ÚǤ ÚǤ¤
 ¤¤Ǥ
¡¤Ú¤  Ú¤Ú¡
¤ǤÚ¡¡Ú Ǥ
Ú ¤Ǥ
¤¤Ú¡¡  ¤ 
ÚǤ¤¤¡Ȃ¤
 ¡ȋÚǡ¡ 
¡ȌǤ
¡ͳͺͲͲǦǡ¡ǡ
¡Ǥ¡
¤¤¡Ǥ
 Ú¤ǡ ¤
¤ǡÚ¡¡ ¡Ǥ
¤ ¡¤ Ǥ
¤¤¤Ǥ
¡¤¤ǡǡǡÚ¡ ǡ¡¡Ǥ ¤
Ú¤ ¤ǡ¡¡ǡ 
ͺ


Pro Natura
ÚǤ ¡ Ǥ ¡ 
Ú¤Ǥ¤
¡Ǥ  
¤Ú¡ǡ¤ 
ÚǤ

5.4.Befintligtunderlag
¤ʹͲͲͳÚ ÚǤ
¤¤¡ ǤÚ
ÚÚͳͻͻͳǦͳʹǦͳ Ú¡
Ǥ
¤ʹͲͲǤ 
¡ ¡¤¡Ú¤Ú¤Ǥ 
ǤǤ¡Ǥ
¡¡ ¤¤
Ǥ
Ú¤ʹͲͲͲ  ʹͲͲͳǤ 
¤Ú¡Ǥ¤ʹͲʹǡ ǡ¡ 
Ú¤Ú¡Ǥ
¡¡¤Úȋ Ȍ ¡
¡¡¤¡Ǥ
¤Y¡ȋ¡ʹȌ¡ Ú¡Ú
ȋ¡¡ Ú¡Ƭ¤
ʹͲͲȌǤ¡Ú ¤Ǧ 
Ú¡ ÚȋǤǤʹͲͳͷȌǤ
¡ÚʹͲͲͲ¤ ȋͲͷͶͲͳͲͳȌǤ
¤ÚǤ
¡¡Ú¤¡¤Ǥ 
Ǧ¡Ú¤
¡¡Ǥ¡ ¤¡Ú
¤¤Ǥ

5.5.Skyddochförordningar
¤ ¤ǤǤǡ
 ¡ǡÚǤ
ÚÚǤ
¤ǡ¡¤ǡ
Úȋ ȌǤ¤
¡ ¤ʹͲͲͲ¤ȋͲͷͶͲͳͲͳȌǤ

ͻ


¡ȋ Ȍ ǡ



¡Ú͵ͲͲ ¡¤Ǥ
¡¡¡
¤Ǥ




ͳͲ


Pro Natura

Ǥǅ 
Trädkläddcampingisydväst
ObjektǦID: ͳ
Fältinventeringsdatum:ʹͲͳǦͲͷǦʹͶ
Inventerare:ǡ
Areal:ǡͶ
Naturtyp: ¡¤
Biotoper:¡¡ 
Natura2000naturtyper:Ǧ
Beskrivning
¤¡¡ Ǥ  ǡÚ
 ¡Ǥ¤¡ ¤Ǥ¤
 ¡Ǥ
 ¡¡ǡÚǤ
  ¤Ǥ
¡ ¤Ú¡ÚǤ
 ¤Úǡ¡ǡǡÚǡ ¡ǡ¡ǡ 
¡¡¡ȋ ÚƬ ʹͲͲͶȌǤ
¤ʹͲͲ¤Ǥ ¡¤¡¤¡ÚǤ ¤¡
Ú¤ ¡¤ǡÚǡÚǡ Ǥ
¡¤Ú¡Ǧ¡ǡ ǡ¤
 ¡Ǥ¡¡ÚǡǡǡÚǡ¡ǡ¡Úǡ
ǡÚǡÚǡ ÚǤ¡ ¡
¡¡ǡǡ 
¤Ǥ ¤ ¤¡¡ǡÚ 
¡Ǥ¤¡Ú¡ǡǡǡ ǡ¤ǡ¤ ǡ
ǡ¤ǡ¡¡ ¡Ǥ¤¡¡¡
¡ǡǡ¡ÚǡÚ Ǥ
¤¤¡Ǥ
¤¤Ú ¤Ǥ
¡ǤǤÚCaliciumvirideǡÚRamalinafarinaceaǡ
¡UsneahirtaǡBryoriafuscescensǡÚPertusariaalbescensǡ
Cypheliuminquinansǡ¤Everniaprunastriǡ¤¤Chaenothecatrichialisǡ
PertusariaamaraǡParmeliasulcataǡ¤Hypogymniaphysodes ¤
Chaenothecaphaeocephala,

ͳͳ


¡ȋ Ȍ ǡ



Ú¤Ǥ ¡ ¤
HypogymniafarinaceaParmeliopsishyperoptaǤ
¤¤ Ú¡ Nothorhina
muricataǤ" Phellinuspini¤Ǥ
Ú  
 ǤÚ¡Ǥ¡¡
¡ǡǡǤ¤Ú ¡
¡Ú ǤÚ¡
¡Ǥ
Naturvärdesklass:ʹǡÚ ¡ ǡÚ
Ú ǡ¡
Värdeelement:  ¡ ǡ¤¡Úǡ¤Úǡ¡ǡ
 
Värdestrukturer:
Naturvårdsarterǣ
 NothorhinamuricataȋȌ
ȋ" Ȍ
Ú¡ȋ" Ȍ
¡¡ȋ" Ȍ
¤ ȋ" Ȍ
ȋ" Ȍ
ȋ" Ȍ
¡ȋ" Ȍ
¤ȋ" Ȍ
¤HypogymniafarinaceaȋȌ
CypheliuminquinansȋȌ
¤ChaenothecaphaeocephalaȋȌ
 PhellinuspiniȋȌ

Artrikedom:
Tidigareinventeringar:
ǤǤʹͲͲͳǣÚǤǡ¡¡
Ú¡ƬǤ
Lagligtskydd:Ǧ

ͳʹ


Pro Nattura


minerarivisssadelaravcampingen. 
Ekardom


Störrehällicamping
gområdet.


Strand
dzonicam
mpingen
nssydvästtradel
ObjektǦǦID: ʹ
Fältinve
enteringsdatum:ʹͲͳ
ǦͲͷǦʹͶ
Invente
erare:
ǡ

ͳ͵




¡ȋ Ȍ ǡ

Areal:Ͳǡ
Naturtyp:
Biotoper:ǡǡ¤ǡ
Natura2000naturtyper:Ǧ
Beskrivning
¡Ú¤ ¡
¡Ǥ

¡ ǡǡ ¡Ǥ
Ȃ¤Ȃ¡¡Ǥ

¡¡ ¡Ǥ
¡Ǥ

ÚÚǡǡ
ǡÚǡÚǡÚǡ ǡǡǡ¡ǡ
ǡÚǡÚǡ¡ǡ ǡ¡ǡÚǡÚǡ¤ǡ
ǡ¡ ¡Ǥ¤¡ǡ¡Úǡ
ÚǡÚǡ¡ǡ ǡ¤  ¤¤Ǥ¡
 ¤Ǥ

ȋȌ¤¡¡ǡÚ
 ¡Ǥ

¤¡ǡ¡¤
¡ ¡Ǧ¤¡ǡ¤ǡ¤ǡ¡¡ǡ¤¤ǡ
¤Úǡ¡ Ǥ ¤¤Ú¤
¡¡Ǥ

¡¤¡ǡÚ Ǥ

Ú¡¡  
ÚǤ

Naturvärdesklass:ʹǡ ¡  Ú
 ÚǡÚ
Värdeelement:¡ǡ ǡÚ
Värdestrukturer:
Naturvårdsarterǣ
ȋ" Ȍ
¡¡ȋ" Ȍ
¤ ȋ" Ȍ
ÚȋȌ
¡ȋȌȋȌ
¡
ͳͶ


Pro Nattura
¤¤ȋ" Ȍ

edom: 
¤
¡Ǥ
Artrike
Tidigarreinventeriingar:
Lagligtskydd:Ǧ


Klippstrrandochsten
nstrandmed
dstrandvegeetation.


StörreområdemedsandstrandǦǦ

ͳͷ




¡ȋ Ȍ ǡ

BerghällarvidEkuddensvästraspets
ObjektǦID: ͵
Fältinventeringsdatum:ʹͲͳǦͲͷǦʹͶ
Inventerare:ǡ
Areal:Ͳǡͳ
Naturtyp: 
Biotoper:¡
Natura2000naturtyper:Ǧ
Beskrivning
¡ÚÚ¡¤¡¡Ǥ
¡¡¤Ǥ
¤¡¡Ú¡ǡǡ 
¡ÚǤ¡Ú¡Ǥ
¡¡ÚǡÚ
ǤǤǤ ¤¡¡¡ ÚÚÚ¤¡
¡¡Ú¡¤¡Ǥ
¡¡¡ʹǤÚ¡
¡¡ ¡ͳǤ¡
¤Ǥ Ú¡Ǥ
Naturvärdesklass:͵ǡ ¡ ¡
Värdeelement:
Värdestrukturer:
Naturvårdsarterǣ
Artrikedom:
Tidigareinventeringar:
Lagligtskydd:Ǧ

ͳ


Pro Nattura


ddensvästraspets
BerghällarvidEkud


Litensstrandma
advidEk
kuddensvvästrasp
pets
ObjektǦǦID: Ͷ
Fältinve
enteringsdatum:ʹͲͳ
ǦͲͷǦʹͶ
Invente
erare:
ǡ

Areal:Ͳ
Ͳǡʹ
Naturty
yp:
Biotope
er:¤ǦǦǡ¡¡Ǧ¤
ǦǤ
Natura2000naturrtyper:Ǧ
Beskriv
vning

¤Ú¤
¡Ǥ
¤
Ǥ
¤
Ú¤Ǥ


¡Úǡ
¡ǡÚ
Ú¡ǡ¡
¡Ú¡
ǡ¤Úǡ 
ǡ
 
ÚǤ


¤
¡
¡Ǥ
¤¤Ú
Ú¤ 
¤ 
¡Ú¡
Ǥ
Ú 

 ¤ ǤʹͲͲͳ

¡ Ú


Ǥ


ͳ





¡ȋ Ȍ
 ǡ


Ú¡
¡Ǥ Ú

¡¡

Ǥ
Naturvä
ärdesklass::͵ǡ ¡

ǡÚÚ
 

Värdeellement:
Värdesttrukturer:
Naturvå
årdsarterǣ

¡ȋȌȋ
Ȍȋ
ͳͻͻʹ ʹ
ʹͲͳʹȌ
ȋȌȋȌȋȋʹͲ ͳʹȌ

edom:
Artrike
Tidigarreinventeriingar:
Lagligtskydd:Ǧ


ptstrandinaturvärdesoobjekt4.
Slagenoochgräsklipp


Vassom
mrådeiE
Ekuddenssnorrad
del
ObjektǦǦID: ͷ
Fältinve
enteringsdatum:ʹͲͳ
ǦͲͷǦʹͶ
Invente
erare:
ǡ


ͳͺ


Pro Nattura
ͳǡʹ
Areal:ͳ
Naturty
yp:
Biotope
er: ÚǦ
Natura2000naturrtyper:Ǧ
vning
Beskriv
¡

¡ Ú

Ǥ

¡
¤
ǤǤǤǤ
Ú¡
Ǥ ¤¤ Ǥ
ärdesklass::͵ǡÚ
¤ ǡÚ
Ú
Naturvä
¤
Värdeellement:
Värdesttrukturer:
Naturvå
årdsarterǣ
¡ȋȌ

edom:
Artrike
Tidigarreinventeriingar:
Lagligtskydd:Ǧ


ärdesobjekt5
5utgörsnässtanheltavttätbladvass..
Naturvä

ͳͻ
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Tallskogicampingensnorradel
ObjektǦID: 
Fältinventeringsdatum:ʹͲͳǦͲͷǦʹͶ
Inventerare:ǡ
Areal:Ͳǡͺ
Naturtyp: ¡
Biotoper:
Natura2000naturtyper:Ǧ
Beskrivning

¤Ú¡ Ǥ ¡
¤¡¤ Ú Ǥ

¤Ǥ ¡ Ǥ¤¡ǡ
ǡÚǡ¤Úǡ¡ Ǥ ¤¡¡Ú¡
ǡ¡ǡ ÚǤ

¤Ú¡¤Ǥ

¡¡¤ǡǡ¤ǡ¡ǡ
¤¡ Ǥ

Ú¡ͷ¡ 
Ú Ǥ

Naturvärdesklass:͵ǡ ÚǡÚ¤ǡÚÚ
Ǥ
Värdeelement:  ¡ǡ¡¡
Värdestrukturer:
Naturvårdsarterǣ
Artrikedom:
Tidigareinventeringar:
Lagligtskydd:Ǧ

ʹͲ


Pro Nattura


Äldretallariskogen
nvästeromvvägenutmootudden.


Ekskog
giEkudd
densnorrradel
ObjektǦǦID: 
Fältinve
enteringsdatum:ʹͲͳ
ǦͲͷǦʹͶ
Invente
erare:
ǡ

Areal:Ͳ
Ͳǡʹ
Naturty
yp: ¡

Biotope
er:
Natura2000naturrtyper:Ǧ
vning
Beskriv
¡
¡ǡ
Ǥ
¤¡Ǥ"¡
Ú
Úǡǡ
¡ǡ
ǡÚ
ÚǡÚ¡  ¡
Ǥ
Ú
 Ú
 
ǡ¡ ¡ 

¡Ǥ Ú

¡
¡ͺǤY

 
Ǥ
Naturvä
ärdesklass::Ͷǡ"Ú

Värdeellement:
Värdesttrukturer:
ʹͳ



¡ȋ Ȍ
 ǡ



årdsarterǣ
Naturvå
Artrike
edom:
Tidigarreinventeriingar:

ǤǤʹͲͲͳǣ
ÚǤ

ǡ¡¡
¡
Ú
¡Ƭ
Ǥ
Lagligtskydd:Ǧ


Gallrad,glesekskogsöderomdeennorraserrviceanläggn
ningen.


Tallsk
kogiEkud
ddensösttradel
ObjektǦǦID: ͺ
Fältinve
enteringsdatum:ʹͲͳ
ǦͲͷǦʹͶ
Invente
erare:
ǡ

Areal:Ͳ
Ͳǡͷ
Naturty
yp: ¡

Biotope
er:
Natura2000naturrtyper:Ǧ
Beskriv
vning
¡ǡ¡Ú
 ¤
¤ǡ Ǥ

¡
Ǥ 
¡Ú
Ǥ
ʹʹ


Pro Nattura

 ǡÚ¡¡
ÚÚ
Ǥ
  ¡¡¡ 
Naturvä
ärdesklass::Ͷǡ


Värdeellement:
Värdesttrukturer:
Naturvå
årdsarterǣ
Artrike
edom:
Tidigarreinventeriingar:
Lagligtskydd:Ǧ


Yngreta
allskogiomrrådetsnordö
östradel.


Skogso
områdeiicamping
genssydö
östradell
ObjektǦǦID: ͻ
Fältinve
enteringsdatum:ʹͲͳ
ǦͲͷǦʹͶ
Invente
erare:
ǡ

Areal:ͳ
ͳǡ͵
Naturty
yp: ¡

ʹ͵



¡ȋ Ȍ
 ǡ



er:ǡǡ
Biotope
Natura2000naturrtyper:Ǧ

Beskriv
vning

¤¡
 Ǥ

ÚÚ
¡
Ú
 Ǥ 

ǡ¡
ǡ
Ǥ

¤¤  ¡¡Ǥ ¡

¡
ǤǤ
ǡÚǡ¡¤ǡ¡ǡ¡ǡ
ǡ¤ǡ
ǡ
¤
ǡ¡Úǡ¤ǡ
¡ǡ
ǡǡ¤
ǡ¡ ÚǤ 



Ú
ǤǤ¡ 
¡
Ǥ

¡ 
Ǥ
Ú
ärdesklass::͵ǡ Ú
¡ 
Naturvä
Värdeellement:
Värdesttrukturer:
Naturvå
årdsarterǣ
Artrike
edom:
Tidigarreinventeriingar:
ǤǤʹͲͲͳǣ
ÚǤ

ǡ¡¡
¡
Ú
¡Ƭ
Ǥ
Lagligtskydd:Ǧ


ʹͶ


Pro Natura
Ekskogmedhögaormbunkar.

Skogsbrynmotbadetsparkering
ObjektǦID: ͳͲ
Fältinventeringsdatum:ʹͲͳǦͲͷǦʹͶ
Inventerare:ǡ
Areal:Ͳǡʹ
Naturtyp: ¡
Biotoper:
Natura2000naturtyper:Ǧ
Beskrivning
¡ ¡Ǥ¡
Ú  ¡ Ǥ
 ¡¡¤¡ ¤
ǡÚ Ǥ¡ǡǤ
¡ Ú¡ ¡
¡ǡ¡ ¡¤¡ ¤¡¡
 Úǡ¡Úǡ¡ǡǡ ǡ¡Úǡǡ ǡ
¤ǡ¤ǡ¤¡ ǤÚ¡Ǥ
ÚÚ¡ǡ¡
ǡÚ¡¡ ¡¡Ǥ
Naturvärdesklass:͵ǡ¤¡¡ǡÚ¡ 

Värdeelement:
Värdestrukturer:
Naturvårdsarterǣ
 Úȋ" Ȍ
 ȋ" Ȍ
ȋ" Ȍ
ȋ" Ȍ
¡ȋ" Ȍ
"ȋ" Ȍ

Artrikedom:
Tidigareinventeringar:
ʹͷ



¡ȋ Ȍ
 ǡ



Lagligtskydd:Ǧ


rynmedblom
mmandeträd
dochbuskarr,gottomoh
hävdsartgermenocksåeenheldel
Skogsbry
kvarståeendegräsma
arksväxter.


Skogm
mellanin
nfartentilllcampin
ngenochbadet
ObjektǦǦID: ͳͳ
Fältinve
enteringsdatum:ʹͲͳ
ǦͲǦͲʹ
Invente
erare:
ǡ

Areal:Ͳ
Ͳǡ
Naturty
yp: ¡

Biotope
er:ǡ

Natura2000naturrtyper:Ǧ
Beskriv
vning
¡¤ǡ¤ǡ
  Ǥ

¡
Ǥ
¡ȋ
¡¡
¡Ȍ ¡
Ǥ

 
Ǥ

¡
¤
¡¡¡Ǥ ¡¡ǡ¡ǡǡ
 
ǡǡ
Úǡ¤ǡ
ǡǡ¤¡ Ú¡Ǥ¤

 ¡¤Ǥ
ʹ


Pro Nattura
Ú¡

Ǥ
¤
¤ǤǤClio
ostomumgrif
iffithiiǡ
Calicciumsalicinuumǡ
¤
Chaenotthecachryso
ocephala ¤¤

ChaenothecatrichialisǤ
ÚÚ
¡ǡ ¡ 
Ǥ

Naturvä
ärdesklass::͵ǡ Ú
¡ 
Värdeellement: 
 
¡ 
Värdesttrukturer:
Naturvå
årdsarterǣ
Artrike
edom:
Tidigarreinventeriingar:
ǤǤʹͲͲͳǣ
ÚǤ

ǡ¡¡
¡
Ú
¡Ƭ
Ǥ
Lagligtskydd:Ǧ


Krattekochgrovekpåstenigmark.


Skogvvästerom
minfarten
ntillcam
mpingen
ObjektǦǦID: ͳʹ
Fältinve
enteringsdatum:ʹͲͳ
ǦͲͷǦʹͶ
ʹ




¡ȋ Ȍ ǡ

Inventerare:ǡ
Areal:ͲǡͶ
Naturtyp: ¡
Biotoper:ǡ
Natura2000naturtyper:Ǧ
Beskrivning
¡¤¡ Ǥ¡¡
 ǡ¤Ú ¡ȋ¤¡¡ȌǤ 
¤Úǡ ¡Ǥ
¤ ¤ ÚǤ¤
¤¡ ¡XestobiumrufovillosumǤ
¤¡ǡǡ¡ 
Ú ÚǤ
¡Ǧ ¡Ǥ¤¡¡ǡ ǡ
ǡÚǡ¡ǡ ¡Ǥ
¤ ¤Ǥ
ÚÚ¤ ¡ÚǤ
¤¡Ǥ
Ramalinafraxineaǡ¤Pleurostictaacetabulum Physconiadistorta
Ǥ¤¤¡
AmandineapunctataǡÚCaliciumvirideǡ¤¤Chaenothecatrichialisǡ
¤EverniaprunastriǡHypocenomycescalarisǡÚChrysothrixcandelarisǡ
ÚRamalinafarinaceaǡRamalinafastigiata Ú
Pertusariaalbescensǡ
¤¤Ǥ¤Ú¡ InonotusobliquusǤ
Ú ¡ Ú ¡Ǥ 
Ú¡¡¤¤Ǥ
Naturvärdesklass:ʹǡ Ú ¡  ÚÚ
Ǥ
Värdeelement: ¡ ǡ¤ǡÚǡ
Värdestrukturer:
Naturvårdsarterǣ
¤Vespacrabro


ʹͺ


Pro Nattura
edom:
Artrike
Tidigarreinventeriingar:
ǤǤʹͲͲͳǣ
ÚǤ

ǡ¡¡
¡
Ú
¡Ƭ
Ǥ
Lagligtskydd:Ǧ


Skogenvvästeromvä
ägenintillcampingen.


Storhögstubbeeavjätte
eekutmed
dinfarten
ntillcam
mpingen
ObjektǦǦID: ͳ͵
Fältinve
enteringsdatum:ʹͲͳ
ǦͲͷǦʹͶ
Invente
erare:
ǡ

Areal:Ͳ
ͲǡͲͳ
Naturty
yp: ¡

Biotope
er: Ú
¡¡
Natura2000naturrtyper:Ǧ
Beskriv
vning

Ú
¡ ¤
¡ Ǥ
¡
Ú
¡
 
Ǥ¡¡Ú
Ǥ
ʹͻ





¡ȋ Ȍ
 ǡ



ǤÚ
¡¤ ¤
hrixcandela
aris 
Hypocennomycescallaris
Ǥ
Chrysoth
Naturvä
ärdesklass::͵ǡ Ú 

 
Ǥ
Värdeellement:
Värdesttrukturer:
Naturvå
årdsarterǣ
¤¤Chaenothecaphaeo
ocephalaȋȌ ȋȌ
¤
Vespacra
abro
Artrike
edom:
Tidigarreinventeriingar:
Lagligtskydd:Ǧ


͵Ͳ


Pro Natura
Högstubbeavihåligek,naturvärdesobjekt13.


Blandlövhageisydöst
ObjektǦID: ͳͶ
Fältinventeringsdatum:ʹͲͳǦͲǦʹͳ
Inventerare:ǡ
Areal:Ͳǡͳ
Naturtyp:" 
Biotoper:Ú
Natura2000naturtyper:Ú¡ʹͲͲͲǦͻͲͳ¡¡
ǡǤ
Beskrivning

¡Ú  ¤¡
Ǥ¡Ú Ǥ

¡¡ǡǡǡ ÚǤ¡¡
Ǥ

¡¡ Ȃ¤Ǥ¤
Ú ¡¡Ǥ
Ú ÚÚ Ǥ 
¡¤Ǥ
Naturvärdesklass:ͳǡÚ¡ǡ
 ¡¡  ¡¤Ǥ
Värdeelement:
Värdestrukturer:
Naturvårdsarterǣ
¤ȋ" Ȍ
Artrikedom:
Tidigareinventeringar:
ǤǤʹͲͲͳǣÚǤǡ¡¡
Ú¡ƬǤ
Lagligtskydd:¤¡Úǡͳͻͻ͵ǦͲ͵ǦͲʹǤ
ÚʹͲͲͲ¤ͲͷͶͲͳͲͳǤ
͵ͳ





¡ȋ Ȍ
 ǡ



Hårtbettadblandlövvhagelängsttisydöst.


Betad
dhagmarrkiområd
detsöstra
adel
ObjektǦǦID: ͳͷ
Fältinve
enteringsdatum:ʹͲͳ
ǦͲǦʹͳ
Invente
erare:
ǡ

Areal:ͳ
ͳǡʹ
Naturty
yp:" 
Biotope
er:ǡ¡
¡
Natura2000naturrtyper:ÚÚ¡ʹͲͲͲͻͲ
Ͳͳǡ
¡¡
ǡǤ

Ú¡ʹͲͲͲǦ

ͶͳͲ ¡

¤¤ Ǥ
Beskriv
vning


¤¤ 

Ǥ ¤
Ú

Ǥ
Ú¡ 
¤Ǥ
Ú

 ¡¡Ǥ
¡
ǡ¤
ȋ
¡
¡ȌǤǤ Ú

¤Úǡ¡¡ǡÚǡ¤
¡
 Ǥ


ǡ¤¤Ǥ
͵ʹ


Pro Natura
¡¤Ǥ¤¡ÚǤ¡
¤Ǥ
¡ǡ¡Ǥ
¡Ú¤ ¡Ǥ ¡ǤǤ¤¡ǡ
¡ǡ¤ǡǡ¡ǡÚǡ¤ǡÚ¡ǡ¡ǡǡ
¡¡ǡ¡ ¡Ǥ
¤¤
Hypogymniaphysodesǡ¤¤ÚLeprariaincanaǡMelanelixiaglabratulaǡÚ
Caliciumviride ÚChrysothrixcandelarisǤ¡
¤¡Ú¡¤¡ ¡Xestobium
rufovillosumǤ
Naturvärdesklass:ͳǤÚ   Ú
¡¡ǡ¡ ¤Ǥ
Värdeelement:
Värdestrukturer:
Naturvårdsarterǣ
Ú¡ȋ" Ȍ
¤ȋ" Ȍ
"¡ȋ" Ȍ

Artrikedom:
Tidigareinventeringar:
ǤǤʹͲͲͳǣÚǤǡ¡¡
Ú¡ƬǤ
Lagligtskydd:Ú¤ ͳͻͻ͵ǦͲ͵Ǧ
ͲʹǤÚʹͲͲͲ¤ͲͷͶͲͳͲͳǤ

͵͵



¡ȋ Ȍ
 ǡ





Densödrradelenavn
naturvärdessobjekt15ärrenekhage.




͵Ͷ


Pro Natura

ǤǑ 
ǅ 
¤¡¡Ú¤Ǥ¡¡
 ¡Ǥ¡¡¡¡ͳǡ
¡¡ ¡Ǥ¡¡¡Ǥ ¡¡
Ú¡ʹǡ ¡ǡ¡
¡Ǥ
¡¤¡¡ȋǡ¤¡ ¤Ȍ
¡ȋ ȌǤ¡ ¡Ú ¡
Ǥ
¡¡Ú¡¡¡Ǥ¤¡
¡ǡǤǤ¡ÚǤ




͵ͷ


¡ȋ Ȍ ǡ



ͺǤ ǅ 
8.1.Skriftligakällor
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Pro Natura
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8.2.Kartor

ͳǣͳͲͲͲͲȋͳͻͷͺȌ
¡ͳǣʹͲͲͲͲȋͳͺǦͺʹȌ
ȋͳǣͳͲͲͲͲͲȌȋͳͺͶͷȌ
ȋʹͲͳͶȌ

8.3.Databaserochinternet
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