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1. Inledning 

Föreliggande arbete är gjort på uppdrag av Mariestads kommun, Planenheten. Kontaktperson på 
kommunen har varit Erik Söderström. 

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

Fältarbetet har gjorts 26 april och18 maj 2018. 

Naturvärdesinventeringen har utförts enligt standarden för naturvärdesinventeringar (NVI) SS 
199000:2014. Inventeringen har utförts som fältinventering med detaljeringsgrad detalj och 
med tillägget Naturvärdesklass 4 och generellt biotopskydd. 

 

2. Bakgrund 

Planenheten, Samhällsbyggnad, Mariestads kommun, detaljplanerar för bostäder i samhället 
Ullervad strax öster om Mariestads tätort. Den aktuella detaljplanen berör norra delen av 
fastigheten Ullervad 31:1. Planförslaget syftar till att förtäta Ullervad med bostäder och öka 
trafiksäkerheten.  

Länsstyrelsen har i ett yttrande vid samråd påpekat att en naturinventering behöver göras för 
att visa på om dispens för biotopskydd krävs och kan ges. Länsstyrelsen påpekar att området 
verkar vid en preliminär bedömning rymma en del naturvärden och att det består av betesmark, 
med en del småbiotoper som omfattas av det generella biotopskyddet (såsom småvatten och 
stenmurar), samt lövskog, varav en del äldre och grövre träd. Utifrån detta kan det finnas 
skyddsvärda arter i området. En naturinventering behöver göras av området.  

Offertförfrågan om naturvärdesinventering av planområdet utgick den 14 februari 2018. Offert 
på uppdraget ingavs den 9 mars 2018. Beställning av inventeringen daterad den 22 mars 2018 
erhölls den 26 mars 2018. 
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3. Uppdraget 

I uppdraget har ingått att kartlägga naturvärden inom ett område söder om Fors, som utgör del 
av fastigheten Ullervad 31:1. Inventeringen ska göras enligt SIS standard SS 199000:2014 med 
redovisning 21 maj 2018.  

Inventeringen har utförts som fältinventering med detaljeringsgrad detalj och med tillägget 
Naturvärdesklass 4 och generellt biotopskydd. 

Området utgörs av ett område där en detaljplan för bebyggelse planeras. 

Det ska framhållas att detta, enligt standarden för naturvärdesinventering (NVI), är en 
sammanställning och bedömning av värden utifrån aspekten biologisk mångfald. Någon 
bedömning av områdets eventuella geologiska, geomorfologiska eller hydrologiska värden ej har 
gjorts. 

I detta arbete ingår heller ingen bedömning av den kulturhistoriska miljön. Inte heller innehåller 
detta arbete någon bedömning av områdets sociala värden eller värden för friluftslivet. 

Slutligen innehåller arbetet heller inga bedömningar av konsekvenser för biologiskt mångfald 
vid en eventuell exploatering av något slag. 
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4. Metodik 

Naturvärdesinventeringen har genomförts enligt den nya standarden för 
naturvärdesinventeringar (NVI) SS 199000:2014. För detaljer i denna så hänvisas till 
standarddokumenten Svensk Standard SS 199000:2014 och Teknisk rapport SIS-TR 
199001:2014. 

Grunden i denna standard är att på ett transparent, upprepbart och väldefinierat sätt genomföra 
naturvärdesbedömningar vad gäller biologisk mångfald. Syftet med en naturvärdesinventering är 
att identifiera och avgränsa de geografiska områden i landskapet som är av positiv betydelse för 
biologisk mångfald samt att dokumentera och naturvärdesbedöma dessa. Ett områdes 
naturvärde redovisas genom att det tilldelas en naturvärdesklass. Naturvärdesinventeringar kan 
genomföras med olika ambitionsnivåer beroende på syftet med inventeringen. Detta gäller 
huruvida fältarbete ska genomföras eller ej, vilken detaljeringsgrad inventeringen ska ha (vilken 
som är minsta obligatoriska karteringsenhet) och om inventeringen ska ha några tillägg (t.ex. 
identifiering av objekt med generellt biotopskydd, inventering av särskilda arter, identifiering 
och avgränsning av områden som har naturvärdesklass 4). 

En viktig princip i arbetet med naturvärdesinventering enligt standarden är att 
naturvärdesbedömningen ska utgå från två olika bedömningsgrunder – bedömningsgrund art 
och bedömningsgrund biotop. Den första avser i vilken grad arter och arters förekomst bidrar till 
naturvärdet. Den andra är en bedömning av hur biotopen bidrar till den biologiska mångfalden. 
De båda bedömningsgrunderna är naturligtvis beroende av varandra så att högre värde från 
biotopsynpunkt normalt leder till att området också har värden i form av artförekomster. 

Ett viktigt begrepp vid användningen av arter som bedömningsgrund är begreppet 
naturvårdsart. Enligt standarden för naturvärdesinventeringar (NVI) så är naturvårdsart en art 
som indikerar att ett område har naturvärde eller som i sig själv är av särskild betydelse för 
biologisk mångfald. Detta ansluter till ArtDatabankens definition av begreppet (ArtDatabanken 
2013). Enligt ArtDatabanken så är naturvårdsarter ett samlingsbegrepp för skyddade arter, 
rödlistade arter, typiska arter, ansvarsarter, signalarter och nyckelarter. I standarden hanteras 
dock nyckelarter separat och ingår därmed inte i begreppet naturvårdsart. Signalarter markeras 
i listorna över naturvårdsarter med ”S”. Arter som är skyddade enligt Artskyddsförordningen är 
markerade med ”§”. 

I denna inventering har arter som användes i inventeringen av ängs- och hagmarker 
(Naturvårdsverket 1987) använts som indikatorarter på naturvärden i gräsmarksmiljöer – och 
ingår därmed i naturvårdsarterna. Dessa markeras med ”ÄoH”. Arter som är upptagna som 
typiska arter i gräsmarker enligt Natura 2000 är markerade med ”T”. 

Viktiga faktorer vid bedömning av ett områdes biotopkvalitet är  

• Naturlighet  

• Processer och störningsregimer  

• Strukturer (egenskap hos biotop eller element – t.ex. olikåldrighet i trädskikt) 

• Element (urskiljbar del av en biotop – en fysisk företeelse som man kan ta på) 

• Kontinuitet  
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• Naturgivna förutsättningar.  

• Förekomst av nyckelarter.  

• Läge, storlek och form.  

Strukturer och element är av särskild betydelse vid bedömningen eftersom de är företeelser som 
kan uppfattas i fält. De används därför i många fall för att indirekt bedöma förekomst av andra 
biotopkvaliteter, som t.ex. naturlighet, processer och störningsregimer, kontinuitet, naturgivna 
förutsättningar och vissa nyckelarter. 

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

 

Principer för naturvärdesbedömning vid NVI. Utfall för bedömningsgrund art respektive 

bedömningsgrund biotop leder till viss naturvärdesklass. 

I standarden finns också angivet hur olika naturtyper ska benämnas. En naturtyp är en 
sammanfattande benämning på en grupp biotoper med gemensamma kännetecken. I 
naturvärdesinventeringen grupperas biotoperna i följande naturtyper: Infrastruktur och 
bebyggd mark, täkt och upplag, park och trädgård, åkermark, äng och betesmark, 
igenväxningsmark, skog och träd, myr, fjäll, berg och sten, sandmiljö, grund marin mjukbotten, 
grund marin hårdbotten, djup marin mjukbotten, djup marin hårdbotten, biogent rev och 
bubbelrev, antropogen marin miljö, grund sjö, djup sjö, småvatten, vattendrag, antropogen 
limnisk miljö, havsstrand samt limnisk strand. Begreppet naturtyp används ibland, både i vanligt 
tal och i biologiska sammanhang, med något annorlunda betydelse. Ett exempel är Natura 2000 
som använder naturtyp i en annan betydelse. I detta område finns naturtyperna skog och träd 
samt ängs- och betesmark. 
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Ett viktigt resultat av en naturvärdesinventering är att naturvärdesobjekt identifieras, avgränsas, 
bedöms och beskrivs. Ett naturvärdesobjekt i en naturvärdesinventering är ett avgränsat 
geografiskt område med naturvärde, som utgörs av en dominerande naturtyp och som kan 
bedömas till en och samma naturvärdesklass. Enligt standarden ska ett naturvärdesobjekt vara 
ett sammanhängande geografiskt område. 

De naturvärdesklasser som används i naturvärdesinventeringen är: 

• Naturvärdesklass 1 - högsta naturvärde  

• Naturvärdesklass 2 - högt naturvärde  

• Naturvärdesklass 3 - påtagligt naturvärde 

• Naturvärdesklass 4 - visst naturvärde  

Områden som ej anses ha betydelse för biologisk mångfald anges som områden med lågt 

naturvärde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt vårt uppdrag så ska naturvärdesinventeringen i Ullervad S om Fors enligt uppdraget 
utföras som fältinventering med detaljeringsgrad detalj. Detta innebär att minsta objekt som ska 
identifieras är en yta av 10 m2 eller mer eller ett linjeformat objekt med en längd av 10 m eller 
mer och en bredd av 0,5 m eller mer. De områden om inventeras och naturvärdesbedöms är de 
som uppnår naturvärdesklass 4 eller högre. 

Det inventerade området är till största delen betesmark och det har konstaterats att här finns 
stenmurar och småvatten därför har också ingått att göra en kartering av ytor som berörs av 
generellt biotopskydd. 

 

Högsta naturvärde. Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms 
vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på nationell 
eller global nivå. 
 
 
Högt naturvärde. Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms 
vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional 
eller nationell nivå. 
 

Påtagligt naturvärde. Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna 
naturvärdesklass behöver inte vara av särskild betydelse för att upprätthålla 
biologisk mångfald på regional, nationell eller global nivå, men det bedöms vara 
av särskild betydelse att den totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir 
större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras. 
 

Visst naturvärde. Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna 
naturvärdesklass behöver inte vara av betydelse för att upprätthålla biologisk 
mångfald på regional, nationell eller global nivå, men det är av betydelse att den 
totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir större samt att deras 
ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras. 
 
Områden med ett lågt naturvärde som bedöms ha ingen eller liten positiv 
betydelse för biologisk mångfald. 

 Övrig mark 
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Standarden för naturvärdesinventering (NVI) innefattar ingen formell landskapsekologisk 
analys.  

Det område som inventerats framgår av bilaga 1. 

Förarbetet har omfattat följande moment: 

1) Sammanställning av tidigare dokumentation om naturen i inventeringsområdet. Detta gäller 
olika tidigare inventeringar, genomgång av databaser över arter (Artportalen, herbarier), 
studier av flygbilder, kartor och andra relevanta arbeten. 

2) Potentiella naturvärdesobjekt har avgränsats. 

3) Fältkartor för arbetet där potentiella naturvärdesobjekt är markerade har tagits fram. 
Fältkartorna har innehållit en bakgrund med ortofoto – och har varit i skalan 1:4000. 

Fältarbete 

Eftersom inventeringen har genomförts enligt detaljeringsgraden detalj så har alla objekt med 
en storlek om minst 10 m2 eller mer att identifierats, karterats och beskrivits. Linjära objekt med 
en längd om 10 m eller mer och en bredd om 0,5 m eller har också ingått i uppgiften att 
identifiera, kartera och beskriva men sådana har ej noterats. Detta innebär att hela det 
avgränsade området har genomsökts så att dessa har kunnat upptäckas.  

I detta område har naturvärdesobjekt urskilts som tillhör naturtyperna Äng och betesmark samt 
Skog och träd. Namnskicket för att benämna olika biotoper följer såvitt möjligt Vegetationstyper 
i Norden (ViN) (Påhlsson 1998), Ängs och hagmarksinventeringen (Naturvårdsverket 1987), 
Sydsvenska lövskogar (Löfgren & Andersson 2000) samt KNAS (Jönsson 2009). 

Rapportering 

Rapporteringen följer standarden och för detaljer hänvisas till standarddokumenten. Om inga 
kommentarer anger annat så är naturvårdsarterna noterade under denna 
naturvärdesinventering. 

Samtliga fynd av naturvårdsarter och andra geografiskt eller på annat sätt intressanta arter som 
noterats under fältinventeringen har inrapporterats till Artportalen. 
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5. Allmänt om naturförhållandena 

5.1. Geografi och bebyggelse 
 

Det inventerade området ligger i västra kanten av Ullervad och gränsar mot de stora 
åkermarkerna på ömse sidor om Tidan, ca 4,5 km SSÖ om Mariestad. Inventeringsområdet har 
en maximal utsträckning i öst-västlig ledd om ca 280 m och en största utsträckning i nord-sydlig 
ledd om ca 150 m. Totalt har inventeringsområdet en yta av ca 3,4 ha. 

Inventeringsområdet omges i alla riktningar utom i väster av Ullervads bebyggelse. I söder finns 
närmast inventeringsområdet lövskog och en betad äldre åker. I norr finns gårdsmiljöer 
hörande till Fors. I väster finns stora flacka åkermarker. Ullervadsvägen och en cykelled finns i 
östkanten av området. 

Området sluttar från öster mot väster. De högst belägna delarna i öster ligger strax under 75 
m.ö.h. och de lägst liggande delarna, vid åkern i väster ligger på ca 60 m.ö.h. Höjdskillnaden 
mellan högsta och lägsta punkten är alltså knappt 15 m. 

Bortsett från att cykelvägen i öster och vägen in till Fors berörs så finns inga vägar eller stigar i 
området. Resterna av en äldre körväg leder från Ullervadsvägen i norra kanten av en äldre åker 
ner mot SV. 

Ett tidigare öppet dike i den öppna betesmarken i öster är kulverterat och några brunnar finns i 
denna kulverts sträckning. 

Hela området har tills helt nyligen betats av nötkreatur. En viss gallring har skett i de trädklädda 
delarna. 

5.2. Naturförhållandena 
Inventeringsområdet utgörs nästan i sin helhet av betesmark, både öppen betesmark och 
blandlövhage. Ett område i NÖ har dock inte betats och skötts så intensivt så det bedöms vara 
skogsmark. Allra längst i öster ingår mindre ytor av cykelväg och väg. 

Trädskiktet utgörs av blandade lövträd där vårtbjörk, glasbjörk, klibbal och ek är dominerande. 

Markerna är genomgående friska till fuktiga. Ett par mindre vattensamlingar bildar dock, 
åtminstone periodvis, våta ytor. 

I markerna påträffas en del kulturflyktingar som häggmispel, vresros, snöbär, pärlhyacint, 
luktviol och morgonstjärna. 

I området noteras vanliga lövskogsfåglar som lövsångare, bofink, koltrast, talgoxe, blåmes och 
nötväcka. 
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Den underliggande berggrunden utgörs av sura gnejser. Berggrunden täcks av jordar av en 
mäktighet av 0 – 5 m (SGU Berggrundskarta, SGU Jorddjupskarta). Berget går i dagen på några 
ställen S om Fors. 

Jordarterna i inventeringsområdet utgörs huvudsakligen av sandig morän med några ytor i 
väster av glaciallera. (SGU Jordartkarta). Hela området ligger under Högsta kustlinjen (SGU 
2016).  

I området finns en ett par stengärdesgårdar och något odlingsröse. 

Genom området rinner en bäck i nord-sydlig riktning, som genom dikesgrävning delats i två 
flöden. Bäcken dränerar högre liggande områden österut. Den rinner ut i sydkanten av 
inventeringsområdet men viker sedan av västerut och rinner vidare över åkermarkerna till 
Tidan. 

Tre mindre vattensamlingar finns i inventeringsområdet. Utmed bäcken finns också mark som 
periodvis översvämmas.

 

En typisk miljö i den västra delen av området. Foto Leif Andersson 
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5.3. Kort om markanvändningshistorian 
I den äldre ekonomiska kartan frän 1877-82 anges större delen som skogklädd mark (utmark) 
och en mindre del som åkermark. Det är dock troligt att marker så nära bebyggelen till del varit 
slåttermark. Av den ekonomiska kartan från 1955 framgår att de södra delarna var odlad mark 
och vissa andra delar äldre åker. Resterande del var öppen glest trädklädd mark. Det kan anses 
klart att området har lång kontinuitet som betesmark. 

 

 

 

Ett odlingsröse i en öppen betesmark. Betesmarken har tidigare varit uppodlad mark. Foto Leif 

Andersson. 

 

5.4. Befintligt underlag 
Inventeringsområdet berörs till stora delar av ett objekt i Mariestads kommuns 
lövskogsinventering (område 176) (Finsberg 2001). Lövskogsområdet är bedömt som en 
sekundär lövskog och som ett igenväxande ängs- och betesområde. Ungefär hälften av detta 
lövskogsområde ingår i inventeringsområdet. Området har bedömts ha naturvärdesklass 3 
vilket är ”visst naturvärde”.  

Mariestads kommun saknar Naurvårdsprogram.  

Inga kända värden redovisas på Skogens pärlor från området. 

Inga träd finns redovisade från de inventeringar av skyddsvärda träd som Länsstyrelsen har 
genomfört. 
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Inventeringsområdet berörs inte av någon gällande detaljplan. Större delen av området (de 
norra delarna) ingår i ett förslag till detaljplan (Mariestads kommun 2017). Här föreslås 15 
tomter med villabebyggelse och en gatslinga in till den planerade bebyggelsen. 

Bebyggelsen söder om inventeringsområdet berörs av en detaljplan från 1990-02-01. 

Den nu gällande översiktsplanen för Mariestads kommun är från 2003. I denna föreslås att 
områdena mellan Brunnsbergs ridanläggning och Ullervad ska detaljplaneläggas. 
Inventeringsområdet är beläget i denna del. 

Inga områden är medtagna i länets våtmarksinventering (Andersson 1991). 

Inga områden finns noterade i Jordbruksverkets inventering av ängs- och betesmarker 
(https://etjanst.sjv.se/tuvaut/site/webapp/tuvaut.html). 

Artportalen är en viktig källa för information om arter som påträffats i området. Från 
inventeringsområdet finns dock inga uppgifter. 

Inga fynd av skyddsklassade arter finns registrerade i Artportalen i området och inte heller 
några fynd från ArtDatabankens Observationsdatabas (en äldre fynddatabas med uppgifter om 
rödlistade arter). 

5.5. Skydd och förordningar 

Inga riksintressen berör inventeringsområdet (http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/).  

Inga områden i inventeringsområdet berörs av skydd som naturreservat, naturminne eller som 
Natura 2000-område (http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/). 

Ingen del berörs av vattenskyddsområde (http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/). 
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6. Beskrivningar av naturvärdesobjekt 

Betad f d åker i sydöst 

Objekt-ID: Ullervad S om Fors 1 

Fältinventeringsdatum: 2018-04-26, 2018-05-18 

Inventerare: Leif Andersson, Pro Natura. 

Areal: 0,3 ha 

Naturtyp: Äng och betesmark. 

Biotoper: Kulturpåverkad friskäng. 

Natura 2000 naturtyper: Ej uppfylld. 

Beskrivning 
 
F.d. åkermark som sedan länge övergått i betesmark. Skadad av markarbeten. Ett område med 
påverkan efter upplag tas ej med – det är för kvävepåverkat. 
 
Framträdande arter är kamäxing, tuvtåtel, maskros, hundkäx, röllika, ängssyra, hönsarv, 
hundäxing, majveronika, timotej och smörblomma. I kanten finns nässlor och skräppor. 
 
Bättre gräsmarksarter är knippfryle, mandelblomma, femfingerört, backtrav, teveronika, 
åkervädd, gråfibbla, svartkämpar,  
 
De arbeten som gjorts (vid kulverteringen?) har resulterat i ett par sandblottor där en del 
gaddsteklar håller till. Liksom blommor som vårförgätmigej, lomme och bergsyra. 
 
Naturvärdesklass: 4. Förekomst av vissa naturvårdsarter samt förekomst av sandblottor 
motiverar naturvärdesklassningen. 

Värdeelement: 

Sandblottor. 

Värdestrukturer: Inga noteringar. 

Naturvårdsarter:  

Knippfryle Luzula campestris (ÄoH) 
Mandelblomma Saxifraga granulata (ÄoH) 
 
Artrikedom: Ej uppfyllt. 

Tidigare inventeringar: Saknas. 

Lagligt skydd: Saknas. 
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Öppen betesmark i naturvärdesobjekt 1. Foto Leif Andersson. 

 

Ett dike som förr fanns i naturvärdesobjekt 1 har kulverterats. Foto Leif Andersson. 

 

Klibbalskog i nordöst 

Objekt-ID: Ullervad S om Fors2 

Fältinventeringsdatum: 2018-04-26, 2018-05-18 

Inventerare: Leif Andersson, Pro Natura. 
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Areal: 0,3 ha 

Naturtyp: Skog och träd. 

Biotoper: Klibbalsumpskog. 

Natura 2000 naturtyper: Ej uppfylld. 

Beskrivning 
 
Klibbalsumpskog som domineras av medelgrov men inte så gammal klibbal. Området har 
tidigare varit odlad mark, sen betad mark som vuxit igen. Betas men den är så tät att den klassas 
som skog. 
 
Uppslag av ung klibbal. 
 
I skogen finns en markflora av älggräs, humleblomster, tuvtåtel och andra vanliga växter - 
gökblomster var enda naturvårdsarten. 
 
I kanterna noterades stinknäva. 
 
Naturvärdesklass: 4, Förekomst av enstaka lövlågor och torrträd liksom våta ytor i skog 
motiverar naturvärdesklassningen. 

Värdeelement: 

Enstaka lågor och torrträd av klibbal. 

Värdestrukturer: Inga noteringar. 

Naturvårdsarter:  

Gökblomster Lychnis flos-cuculi (ÄoH) 

Artrikedom: Ej uppfyllt. 

Tidigare inventeringar: Lövskogsinventering i Mariestads kommun, objekt 76. 

Lagligt skydd: Saknas. 
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En fuktig klibbalssumpskog i naturvärdesobjekt 2. Foto Leif Andersson. 

Jätteek nära cykelvägen i öster 

Objekt-ID: Ullervad S om Fors 3 

Fältinventeringsdatum: 2018-04-26, 2018-05-18 

Inventerare: Leif Andersson, Pro Natura. 

Areal: 0,03 ha 

Naturtyp: Skog och träd. 

Biotoper: Jätteek. 

Natura 2000 naturtyper: Ej uppfylld. 

Beskrivning 
 
Objektet utgörs av en stor ek med en omkrets vid brösthöjd av 425 cm. Trädet står på god mark 
och är inte extremt gammalt. Det förefaller friskt inuti. En del stamgrenar i kronan förefaller 
dock vara döende.  
 
Påväxten på eken är påverkad av närheten till väg och cykelväg. Av arter som noterades märks 
grön spiklav Calicum viride, liten skivlav Amandinea punctata, rosettbrosklav Ramalina 
fastigiata, mjölig brosklav Ramalina farinacea och gul mjöllav Chrysothrix candelaris. 
 
Naturvärdesklass: 4, Förekomst av jätteken i sig motiverar naturvärdesklassningen. 

Värdeelement: 

Jätteek. 
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Värdestrukturer: Inga noteringar. 

Naturvårdsarter: Inga noterinagar. 

Artrikedom: Ej uppfyllt. 

Tidigare inventeringar: Saknas. 

Lagligt skydd: Saknas. 

 

I bakgrunden syns den jätteek som bildar naturvärdesobjekt 3. Foto Leif Andersson. 

 

Betesmark i väster 

Objekt-ID: Ullervad S om Fors 4 

Fältinventeringsdatum: 2018-04-26, 2018-05-18 

Inventerare: Leif Andersson, Pro Natura. 

Areal: 2,7 ha 

Naturtyp: Äng och betesmark. 

Biotoper: Blandlövhage, rödvenäng, hällmarkstorräng. 

Natura 2000 naturtyper: Ej uppfylld. 
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Beskrivning 
 
Området består dels av två öppna betesmarker – en i norr och en i söder dels (till större delen) 
av blandlövhage. Den södra öppna betesmarken har tidigare varit odlad mark men har betats så 
länge att den börjat få naturbetesmarkskaraktär. 
 
Huvuddelen är en betad blandskog där klibbal, vårtbjörk och glasbjörk dominerar med stort 
inslag av ek. Här finns också enstaka rönn, asp, hägg, fågelbär, lönn och gran. 
 
Några grova vårtbjörkar kantar den öppna betesmarken i söder. Här finns också ett grovt 
fågelbärsträd. Av ek finns något enstaka grövre exemplar i sluttningen i väster. 
 
Längst i väster har en hel del klibbal tidigare avverkats och här finns nu gott om stubbskott. 
 
Det finns ett antal olika buskarter i skogen, utöver viss föryngring av de förekommande 
trädslagen. I området noterades krusbär, måbär (enstaka), nypon, brakved, hagtorn (enstaka), 
hassel (enstaka), en, häggmispel, vildapel (enstaka) och berberis (enstaka). 
 
I skogen finns en del lågor av björk och klibbal. En grov låga av oxel finns i de nordvästra 
delarna. Här finns också en skadad grov oxel där ett antal grova grenar fallit ner. Längst i väster 
finns gott om torrträd av klibbal och fågelbär. 
 
I sydöst finns en fuktig skog som domineras av ganska ung klibbal. Här finns några gamla grova 
sälgar. 
 
Markvegetationen i öppna delar utgörs i de södra delarna av rödvenäng, medan den norra delen 
är mer kvävepåverkad. I den norra delen finns flera berghällar med hällmarkstorräng.  
 
I mer kvävepåverkade delar finns ängsgröe, ängskavle, tuvtåtel, vitklöver, hundäxing, maskros 
och kamäxing. 
 
I områden med bättre grässvål finns t.ex. jungfrulin, blåsuga, ängsviol, knippfryle, prästkrage, 
nattviol, liten blåklocka, blodrot, pillerstarr, sammetsdaggkåpa, gulmåra, grässtjärnblomma, 
smultron, åkervädd, teveronika, röllika och fyrkantig johannesört.  
 
Vid och på block och hällar och på torr mark finns backtrav, nagelört, mandelblomma, liten 
fetknopp, sparvnäva, grönknavel, ärenpris, luddlosta, backförgätmigej, fårsvingel, fältveronika, 
vårförgätmigej, åkerviol, tjärblomster, bockrot, gråfibbla, bergsyra, gråfibbla, äkta johannesört, 
femfingerört, vårbrodd, färglav Parmelia saxatilis, enbjörnmossa Polytrichum juniperinum, 
kakmossa Hedwigia ciliata och bergraggmossa Racomitrium heterostichum. 
 
Inne i områden med tätare trädskikt finns en del skogsarter. Vitsippa är vanlig överallt, ängsgröe 
är vanligt men här finns också spridda förekomster av skogsviol, ekorrbär, stinknäva, skogsnarv, 
blåbär och snärjmåra. 
 
I fuktiga delar finns älggräs, humleblomster, skogsbräken och tuvtåtel. 
 
Epifytfloran på träden är för det mesta utan särskilt intressanta inslag. På den lite äldre eken i 
väster noterades vanliga arter som grön spiklav Calicium viride, eklav Biatora globulosa, 
skrynkellav Parmelia sulcata, finlav Physcia tenella, stiftbrunlav Melanelixia glabratula, 
groporangelav Caloplaca obscurella, mjölig brosklav Ramalina farinacea, blemlav Phlyctis 
argena, blågrå mjöllav Lepraria incana och cypressfläta Hypnum cupressiforme. 
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De gamla oxlarna – varav en helt fallit ned, i den nordvästra delen, hyser en ganska artrik 
epifytflora. Här noterades arter som vägglav Xanthoria parietina, kyrkogårdslav Pleurosticta 
acetabulum, blåslav Hypogymnia physodes, grön spiklav Calicium viride, eklav Biatora globulosa, 
gråblå mjöllav Lepraria incana, allav Lecanora carpinea, slånlav Evernia prunastri, dagglav 
Physconia distorta, näverlav Platismatia glauca och citronlav Candelaria pacifica. På död 
exponerad ved av den döende oxeln noterades kopparspik Calicium salicinum, vedknotterlav 
Trapeliopsis flexuosa och torvskivlav Placynthiella uliginosa. 
 
På de döda oxlarna noterades tegelticka Daedalopsis confragosa, klibbticka Fomitopsis pinicola, 
blötskinn Radulomyces confluens och borstticka Trametes hirsuta. 
 
Alla delar utom den södra öppna betesmarken är rika på block. I de västra delarna finns flera 
grova block. Flera stenmurar finns i området och dess kanter. 
 
En bäck rinner genom området. Denna har genom dikningar fått två fåror. De nedersta, södra 
delarna är mer opåverkade. Två mindre vattensamlingar finns utmed vattendraget, Alldeles intill 
den öppna betesmarken i söder finns en mindre våtmark som svämmas över av bäcken vid 
högre vattenföring. Här finns t ex mannagräs, tåg, ältranunkel och ängsbräsma. 
 
En vattensamling, utan kontakt med bäcken, finns nära inventeringsområdets nordgräns. 
 
Ett större område med öppet vatten där de båda bäckfårorna (dikesfårorna) runnit ihop. Här 
finns kabbeleka, revsmörblomma, källarv och mannagräs. 
 
Det kan antas att dessa vattenytor under längre torrperioder torkar ut. 
 
Ett odlingsröse finns i den öppna betesmarken i söder liksom utmed inventeringsområdets 
gräns i norr. 
 
Naturvärdesklass:3, Förekomst av grova block, blocksamling, moget trädskikt, stenmurar, 
odlingsrösen, småvatten, äldre träd, lågor och torrträd samt ett antal naturvårdsarter motiverar 
naturvärdesklassningen. 

Värdeelement: 

Block, grova block, enstaka grova lågor, enstaka torrträd, hällar, småvatten, bäck, öppna diken, 
odlingsrösen, grova träd (oxel), jordblottor. 

Värdestrukturer: Luckighet i blandlövhagen. 

Naturvårdsarter:  

Blåsuga Ajuga pyramidalis (ÄoH) 
Sammetsdaggkåpa Alchemilla glaucescens (T) 
Sydvårbrodd Anthoxanthum odoratum (ÄoH) 
Luddlosta Bromus hordeaceus (T) 
Liten blåklocka Campanula rotundifolia (ÄoH) 
Ängsbräsma Cardamine pratensis (ÄoH) 
Pillerstarr Carex pilulifera (T) 
Prästkrage Leucanthemum vulgare (ÄoH) 
Knippfryle Luzula campestris (ÄoH) 
Nattviol Platanthera sp. – § (på grund av årstiden kunde den inte bestämmas till art) 
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Jungfrulin Polygala vulgaris (ÄoH) 
Blodrot Potentilla erecta (T) 
Mandelblomma Saxifraga granulata (ÄoH) 
Liten fetknopp Sedum annuum (T) 
Ängsviol Viola canina (T) 
Tjärblomster Viscaria vulgaris (ÄoH) 
 
Artrikedom: Ej uppfyllt. 

Tidigare inventeringar: Lövskogsinventering i Mariestads kommun, objekt 76. 

Lagligt skydd: Saknas. 

 

Blandlövhage med en samling grova block i naturvärdesobjekt 4. Foto Leif Andersson. 
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I de norra delarna av naturvärdesobjekt 4 går berget i dagen och bildar hällmarker. Foto Leif 

Andersson. 

 

 

En gammal oxel i dåligt skick där ett antal grova grenar fallit till marken. Naturvärdesobjekt 4. 

Foto Leif Andersson. 
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Flera mindre vattensamlingar finns i naturvärdesobjekt 4. Detta ligger i norra delen ganska nära 

inventeringsområdets gräns. Foto Leif Andersson. 
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7. Sammanfattning av områdets 
naturvärden 

Det är naturvärdesobjekt 4 som hyser de största naturvärdena vad det gäller biologisk mångfald. 
Området är variationsrikt och i olika delar är det olika företeelser som är värdefulla. Grässvålen 
med sin markflora varierar i kvalité men på platser med sämre grässvål kompenseras detta av 
förekomster berghällar, småvatten, gamla träd och död ved. Detta område har bedömts ha 
naturvärdesklass 3. 

Övriga delar har bedömts ha naturvärdesklass 4 eller lågt naturvärde. 
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8. Objekt med generellt biotopskydd 

Större delen av området är att betrakta som jordbruksmark då det i sin helhet har betats fram 

tills förra året. 

I området finns ett antal objekt som uppfyller kravet på generellt biotopskydd. Odlingsrösen 

finns på två platser, det finns tre stenmurar och flera objekt uppfyller kriteriet småvatten i 

jordbruksmark. Det gäller två diken i kanten mot åkern i väster, den bäck, delvis dikad som 

rinner igenom området och det gäller tre mindre vattensamlingar. Av de senare saknar en ytlig 

kontakt med bäcksystemet som rinner igenom området. 

 

Flera stenmurar finns i eller i kanten av inventeringsområdet. Foto Leif Andersson 
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