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Projekt: Beskrivning av och naturvårdsutlåtande över grov poppel i Humleparken, Mariestad, samt 

förslag på kompensationsåtgärder. 

Projektorganisation: Inventeringen har utförts av Thomas Appelqvist och Leif Andersson, Pro Natura. 

Kontaktperson för denna rapport: Thomas Appelqvist, thomas.appelqvist@pro-natura.net, Tel: 076-

2413215. 

Adress Pro Natura: Träringen 66b, 416 79 Göteborg. 

Beställare: Mariestads kommun, Planenheten. Rapporten är färdigställd 2019-11-12 

Kontaktperson hos beställaren: Lisa Heller 

Fotografier har tagits av Leif Andersson och Mariestads kommun. 

Framsida: Den gamla poppeln i Humleparken. Foto Mariestads kommun.  
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Uppdraget 
Pro Natura har fått uppdrag av Planenheten, Mariestads kommun, att beskriva och göra en 

naturvärdesbedömning av en äldre poppel i Humleparken, Mariestad. Vi har också ombetts att ge 

förslag på kompensationsåtgärder vid en eventuell avverkning av trädet. Poppeln står centralt i 

Humleparken inom ett område där det nu finns ett förslag på ny bebyggelse varvid poppeln måste 

sågas ner. Den planerade bebyggelsen finns närmare beskriven i ett förslag till detaljplan från 2019. 

Planen berör fastigheterna Gamla staden 4:2 och del av Gamla staden 4:1 i Mariestad.  

Arbetet har utförts av Thomas Appelqvist och Leif Andersson, Pro Natura. Fältarbetet har gjorts av 

Leif Andersson den 12 november 2019. 

Bakgrund 
I samband med ett pågående detaljplanearbete som berör fastigheterna Gamla staden 4:2 och del av 

Gamla staden 4:1 i Mariestads kommun för att möjliggöra uppföranden av nya byggnader är 

kommunen i behov av ett fördjupat underlag. Underlaget bör då bland annat vara relaterat till 

naturvärden och eventuell negativ påverkan på dessa som ett genomförande av detaljplanen skulle 

kunna ha på dessa.  Den föreslagna detaljplanen har därför diskuterat både eventuella ändringar i 

strandskyddet (mot Tidan) och riksintressen. Denna rapport behandlar däremot bara den grova 

poppeln som står centralt i Humleparken. I planbeskrivningen skriver man där att ” de naturvärden 

som detta träd härbärgerar, som boplats och skydd för smådjur, småfåglar och insekter bör kunna 

växla över på andra träd som blir kvar inom området. Flera äldre träd och buskar kan bibehållas inte 

minst inom den kvarvarande parkmarken” (sid 12).   

I samband med samråd av förslaget till detaljplanen har ett antal yttranden inkommit. Länsstyrelsen 

nämner i sitt yttrande därvid att trädet och dess värden inte omnämns i samrådshandlingarna  

Detta arbete syftar därför till att beskriva och bedöma dessa värden. 

En utförligare beskrivning av bakgrunden finns i förslaget till detaljplan. 
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Översiktskarta över Mariestad med Humleparken där den gamla poppeln finns. 

Genomförande 
Första delen av arbetet har innefattat genomgång av befintligt underlag. I detta fall utgörs detta av 

Mariestads kommuns lövskogsinventering och diverse planunderlag. 

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

undersöktes motsvarar Humleparkens nuvarande utbredning. Endast en handfull observationer av 

fåglar är gjorda. I området sydväst om Humleparken, inom det biotopskyddsområde som kallas 

Tidans kvillar finns en rad observationer, främst av fåglar. Av dessa även ett antal rödlistade arter. 

Fältbesök i området gjordes den 12 november 2019. Under fältbesöket noterades trädets tillstånd 

och påväxt samt eventuella företeelser som kunde indikera naturvärden. 

Det ska framhållas att det gjorda arbetet inte är en naturvärdesinventering (NVI) enligt svensk 

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

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

standarden. 

Eventuella kulturmiljövärden, sociala värden och geologiska värden har ej undersökts. 
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Slutligen diskuteras ett förslag om hur kompensationsåtgärder skulle kunna utföras i händelse av att 

poppeln avverkas. 

Befintligt underlag 
En mer detaljerad genomgång av befintligt underlag finns i förslaget till detaljplan (Mariestads 

kommun 2019). 

Delar av området ingår i objekt 87 i Mariestads kommuns lövskogsinventering (Stadsparken i 

Mariestad). Detta har bedömts ha naturvärdesklass 3 på en fyragradig skala där klass 1 är högsta 

naturvärde. Lövskogsobjektet har en yta av 9,2 ha och utgörs av parker och alléer. 

Uppgifter om fynd av arter inom och i anslutning till detaljplaneområdet har tagits fram från 

Artportalens fynddatabas.  

Omedelbart sydväst om Humleparken är ett avsnitt av Tidan klassat som biotopskydd. Området är 

benämnt Tidans kvillar och biotopskyddet beslutades 2015-03-04 av Länsstyrelsen i Västra Götalands 

län. Området är viktigt för en lång rad arter, varav flera rödlistade. Området är lekområde för den 

rödlistade (NT) aspen Aspius aspius som även är listad inom Natura 2000 systemet. Även utter Lutra 

lutra förekommer – också rödlistad (NT) och listad inom Natura 2000 systemet. En lång rad rödlistade 

fåglar har noterats i biotopskyddsområdet varav flera häckar. Det som gör området värdefullt är 

förekomsten av en vacker svämskog där det finns gott om grova och mycket grova knäckepilar. 

 

Ungefärligt läge för poppeln i Humleparken. 
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Beskrivning av Humleparken och poppeln 
Det detaljplanerade området utgör del av Humleparken som ligger mellan Kinnekullebanans järnväg, 

Drottninggatan, bebyggelsen i kvarteret Humlet och Tidan. Området är ett parkområde med en 

historia som bryggeriområde. Denna verksamhet började på 1840-talet och pågick fram till 1973. På 

1980-talet anlades parkområdet efter att bryggeriet rivits. I parken finns ett tämligen stort antal 

trädarter och buskar av varierande åldrar. Bland trädarter som finns lind, skogsalm, vårtbjörk, rönn, 

samt en platan. Rhododendron-buskar finns i nordöst och i söder finns en grupp med buxbom. 

Nordöst om parken finns Drottninggatan och norr om denna gata finns Biblioteket med 

Biblioteksparken. Utmed Drottninggatan finns en allé med lindar. I nordväst finns Kinnekullebanan 

och strax väster om denna Göteborgsvägen. Utmed Göteborgsvägen finns en allé med främst lindar. 

På andra sidan Göteborgsvägen finns Mariestads badhus. I sydväst gränsar Humleparken till 

biotopskyddsområdet Tidans kvillar.  

Parken ligger på påfallande plan mark. 

Humleparkens markvegetation får bedömas vara ordinär gräsmatta. Det kan dock inte uteslutas att 

här finns en rik våraspekt med vårlökar och annan tidig vårflora – som fallet är med Biblioteksparken. 

Poppeln är sannolikt det äldsta trädet i parken tillsammans med en alm närmare Drottninggatan. Det 

kan antas ha planterats någon gång vid bryggeriverksamhetens start. Trädet bör vara minst 150 år 

gammalt. Trädet finns på koordinaterna 6507988 – 431895 SWEREF 99 TM. 

Poppeln, som är en silverpoppel Populus alba, har en omkrets vid brösthöjd av 555 cm. Stammen 

delar sig ett par manshöjder upp i tre större grenar. Vid stamförgreningen finns ett större hål vilket 

typer på att trädet delvis är innanruttet. Barken är påtagligt grovsprickig. En del av barken har flagnat 

av. Påväxten utgörs främst av skorplavar samt några mossor vid basen.  

Trädet uppfyller väl alla kriterier för att vara ett särskilt skyddsvärt träd (Naturvårdsverket 2012). Det 

är ett jätteträd; dvs. ett träd grövre än 1 meter i diameter på det smalaste stället under brösthöjd, 

det är ett mycket gammalt eftersom det sannolikt är äldre än 140 år och det är ett grovt hålträd; ett 

träd grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd med utvecklad hålighet i huvudstam. Ytterligare ett träd i 

Humleparken uppfyller kriteriet för särskilt skyddsvärt träd, nämligen en skogsalm som har en 

omkrets vid brösthöjd på 371 cm. Koordinater: 6508017 - 431903 SWEREF 99 TM. 

Varken poppeln eller skogsalmen är registrerade på Trädportalen. 
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Poppelns bark är påtagligt grovsprickig. Påväxten på poppeln är förhållandevis artfattig – det är 

främst ett antal skorplavar som täcker barken. Foto Leif Andersson. 

Fauna och flora 
Den skrovliga barken har en ganska artfattig påväxt av skorplavar. Helt dominerande är liten skivlav 

Amandinea punctata med viss förekomst av blågrå mjöllav Lepraria incana. Närmare trädets fot ökar 

antalet arter och här tillkommer ett par lekania (Lecania cyrtella och L. cyrtellina) samt några 

apothecier av orangelav (Caloplaca sp.). Här finns också lite aspmossa Pylaisia polyantha. Vid basen 

av trädet fanns gott om fruktkroppar av fjällig tofsskivling Pholiota squarrosa. 

Ett stycke upp på stammen där den delar sig i ett par grenar finns ett grövre kvisthål. Det är 

förmodligen rester av en sedan länge avsågad grov gren. Här finns nu en inte obetydlig hålighet med 

mulm (ved och förnarester med mera).  Detta utgör en livsmiljö för en lång rad av olika evertebrater 

och ibland också svampar. Efter hand som nedbrytningen fortgår kommer det också att bildas 

håligheter som utgör livsmiljö för hålhäckande fåglar och fladdermöss. För att närmare dokumentera 

dessa organismer måste man studera dessa under en sommarsäsong.  

Den mulm som bildas i popplar och pilar brukar vara ganska fuktig och mjuk och påminner ofta i sin 

artsammansättning med vad man kan finner i våra ädellövträd bortsett från ek och bok. De 

sistnämnda träden ger en mulm med garvämnen (tanniner) och en för dessa träd speciell fauna. Den 

befintliga stamhåligheten i poppeln kan mycket väl vara artrik eftersom den står i nära kontakt med 

andra lövträd intill Tidan där det förmodligen finns fler liknande miljöer. 

På den grova almen, närmare Drottninggatan finns en något mer välutvecklad påväxt av ett 

epifytsamhälle som brukar benämnas Xanthorion. Här finns vägglav Xanthoria parietina, finlav 

Physcia tenella, kranslav Phaeophyscia orbicularis, dagglavar som Physconia perisidiosa, lekania 

Lecania cyrtella samt mossan stor hättemossa Orthotrichum lyellii. På nordsidan fanns några bålar av 

blodplättslav Haematomma ochroleucum. 
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En skogsalm närmare Drottninggatan uppfyller också kriterierna för att vara ett särskilt skyddsvärt 

träd. Foto Leif Andersson 

Naturvärdesbedömning 
Om den gamla poppeln ska ges en naturvärdesbedömning i enlighet med de naturvärdesklasser som 

används i naturvärdesinventeringar (NVI) enligt svensk standard så bör den ges naturvärdet påtagligt 

naturvärde. Detta ges av noterade biotopvärden som träd med håligheter, gammalt träd och mycket 

grovt träd. På grund av årstiden kan artvärdena ej bedömas tillförlitligt. Detta gäller 

evertebratfaunan och svampfloran. Denna naturvärdesbedömning är med nödvändighet därför 

preliminär. 

Här ska inskjutas att naturvärdesbedömningen inte skett i ett sammanhang av 

naturvärdesinventering (NVI) enligt svensk standard – vilket skulle påverkat objektavgränsning m.m. 



8 
 

Förslag på kompensationsåtgärder vid eventuell avverkning av 

poppeln 
Leveranstiden för ett ett och ett halvt sekel gammalt träd är 150 år. Något sätt att snabbt 

kompensera förlusten av den gamla poppeln finns inte. I nära anslutning till Humleparken har 

tidigare (på andra sidan järnvägen) funnits ytterligare en gammal poppel. Den är nu sedan ett par 

decennier borta. Några popplar som skulle kunna tjäna som efterträdare relativt nära Humleparken 

har inte konstaterats. Något eftersök har dock inte gjorts. 

Ett sätt att under en tid skapa biologiska värden för vedsvampar och leddjur är att, i händelse av att 

poppeln avverkas, flytta de grova stammarna till en plats där de ej är till besvär. De kan sedan 

förmultna och bli vad man brukar kalla en biodepå. En lämplig plats är att lägga dessa på Tidans 

andra sida – på Electrolux-sidan, sydväst om Humleparken. Här finns en liten vall och det är, bortsett 

från stammarnas storlek, logistiskt förhållandevis enkelt att transportera dem dit. Lågorna bör ej 

läggas vått. 

Man kan också sätt upp holkar och mulmholkar i träden intill Tidan för att kompensera för den 

stamhålighet som försvinner med poppeln. 
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