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1. Inledning 

Föreliggande arbete är gjort på uppdrag av Emil Olsson, Slätte gård, Töreboda. Kontaktperson 

har varit Oskar Gustavsson, Slätte gård, Ekoväx i Norden AB. 

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

Fältarbetet har gjorts 14 maj, 25 juli och 2 augusti 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. 

Här ska framföras ett tack till Adam Johansson, Planenheten, och Anders Persson, Mät- och 

geodataenheten, Mariestads kommun, som försett mig med kartmaterial och annat nödvändigt 

underlag för detta arbete. 

Ett tack riktas också till Jan Sjölin, Sannerudskärr, Sjötorp, som har berättat om äldre 

förhållanden på Moviken och ställena runt omkring. 

 

2. Bakgrund 

Mariestads kommun har antagit en LIS-plan (landskapsutveckling i strandnära läge). I denna 

pekas Moviken ut som ett lämpligt område för förtätning av fritidshusbebyggelse. Totalt föreslås 

16 ytterligare fastigheter. Den nya bebyggelsen ska anpassas till befintlig bebyggelse. Området 

ska även i fortsättningen upplevas som luftigt. En detaljplan för fastigheten Moviken 3:1 ska 

därvid tas fram. Som ett underlag för denna plan ska en naturvärdesinventering göras över 

fastigheten. 

Offertförfrågan om naturvärdesinventering av fastigheten gjordes i mitten av april 2018. 

Beställning av inventeringen gjordes den 26 april 2018.  
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3. Uppdraget 

I uppdraget har ingått att kartlägga naturvärden inom fastigheten Moviken 3:1, Mariestads 

kommun (se bilaga 1). Inventeringen ska följa den nationella standarden för 

naturvärdesinventering SS 199000:2014. Inventeringen har utförts som fältinventering med 

detaljeringsgrad detalj och med tillägget Naturvärdesklass 4. 

Området ingår i 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 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 används som typiska arter i Natura 2000 habitat – relevanta för naturtyperna i området – 

markeras med ”T”. Inventeraren kan också lägga till arter som är regionalt ovanliga och har 

betydelse för naturvärdesbedömningen.  

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  

• Naturgivna förutsättningar.  
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• 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. 

I standarden finns också angivet hur olika naturtyper ska benämnas. En naturtyp är en 

sammanfattande benämning på en grupp biotoper med gemensamma kännetecken. I 

naturvärdesinventeringen grupperas biotoperna i följande naturtyper: Infrastruktur och 

bebyggd mark, täkt och upplag, park och trädgård, åkermark, äng och betesmark, 

igenväxningsmark, skog och träd, myr, fjäll, berg och sten, sandmiljö, grund marin mjukbotten, 

grund marin hårdbotten, djup marin mjukbotten, djup marin hårdbotten, biogent rev och 

bubbelrev, antropogen marin miljö, grund sjö, djup sjö, småvatten, vattendrag, antropogen 

limnisk miljö, havsstrand samt limnisk strand. Begreppet naturtyp används ibland, både i vanligt 

tal och i biologiska sammanhang, med något annorlunda betydelse. Ett exempel är Natura 2000 

som använder naturtyp i en annan betydelse. 

Ett viktigt resultat av en naturvärdesinventering är att naturvärdesobjekt identifieras, avgränsas, 

bedöms och beskrivs. Ett naturvärdesobjekt i en naturvärdesinventering är ett avgränsat 

geografiskt område med naturvärde, som utgörs av en dominerande naturtyp och som kan 

bedömas till en och samma naturvärdesklass. 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 på fastigheten Moviken 3:1 enligt 

uppdraget utföras som fältinventering med detaljeringsgrad detalj. Detta innebär att minsta 

objekt som ska identifieras är en yta av 10 m2 eller ett linjeformat objekt med en längd av 10 m 

eller mer och en bredd av 0,5 m eller mer. De områden om inventeras och naturvärdesbedöms 

är de som uppnår naturvärdesklass 4 eller högre. 

Standarden för naturvärdesinventering (NVI) innefattar ingen formell landskapsekologisk 

analys. Däremot sätts objekt in i ett landskapssammanhang, vilket i detta fall innebär att hela 

området ingår i en värdetrakt för lövskogar – Östra Vänerns skärgårdsskogar. Detta får vissa 

följder för naturvärdesklassningen så att lövskogar kan ges visst naturvärde för att de bidrar till 

traktens lövskogar. 

Det område som inventerats framgår av bilaga 1.  
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Förarbetet har omfattat följande moment: 

1) Sammanställning av tidigare dokumentation om naturen i inventeringsområdet. Detta gäller 

olika tidigare inventeringar, genomgång av databaser över arter (t.ex. Artportalen), 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 1:4 000. 

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 naturtypen limnisk strand, äng och 

betesmark, infrastruktur och bebyggd mark, skog och träd. Namnskicket för att benämna olika 

biotoper följer såvitt möjligt Vegetationstyper i Norden (ViN) (Påhlsson 1998), 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 utmed Vänerns strand, ca 7,5 km NNV om Lyrestads kyrka i 

nordligaste delen av Mariestads kommun. Samhället Sjötorp ligger ca 3 km i SSV riktning. Totalt 

har inventeringsområdet en yta av ca 12,3 ha. Det har en utsträckning i nord-sydlig ledd på ca 

500 m och i öst-västlig ledd på ca 530 m. Inventeringsområdet sträcker sig ut i Vänern till ett 

ungefärligt djup om ca 2 dm och avser därvid att innefatta strandzonen. Avsikten är att hela 

fastigheten Moviken 3:1 ska omfattas av naturvärdesinventeringen. Inneslutet i 

inventeringsområdet finns 20 fastigheter med fritidshus. Dessa ingår ej i inventeringen. I 

inventeringsområdet finns 2 bostadshus/stugor och tre komplementära byggnader varav en har 

använts som lada. 

Väster om inventeringsområdet vidtar Vänern med Näsviken. Den norra delen av stranden 

omfattas av den grunda viken med samma namn som fastigheten, Moviken, med välbesökt 

badstrand. Strandlinjen har en längd om ca 1 km. Öster om inventeringsområdet finns både den 

äldre och nyare vägen mellan Mariestad och Otterbäcken. I övrigt finns här skogsmark. Söderut 

och norrut finns skogsområden blandat med bebyggelse av olika slag och en del öppen mark. 

Omedelbart norr om stranden, NNO om inventeringsområdet, finns en större gräsplan.  

En huvuduppsamlingsväg leder från den gamla vägen mellan Mariestad och Otterbäcken in i 

området där den sedan grenar ut sig i flera mindre vägar. Vid en udde i den nordvästra delen, 

Båthusudden, finns en större brygga och pir med vågbrytare. I övrigt finns en båtbrygga strax Ö 

om Båthusudden. I en liten vik utmed stranden i söder finns en mindre upplagsplats för båtar. 

Området sluttar mycket svagt från öster mot Vänern i väster. De högst belägna delarna i 

områdets sydöstra hörn ligger bara 11 m högre än Vänerns nivå som vid normalt vattenstånd 

ligger på ca 45 m.ö.h. 

Området präglas av talldominerad skogsmark och fritidshusbebyggelse. Skogen har nyligen i sin 

helhet genomgått en kraftig gallring. På en del tomter finns träd. 

I sluttningen mot Moviken finns ett större öppet område med gräsmark. 

5.2. Naturförhållandena 
Området präglas av den långa strandzonen utmed Vänern. De västra och norra delarna är 

steniga och med en del större hällar. Inne i den grunda Moviken, vid badplatsen, är stranden 

uppbyggd av finjord. Vattnet utanför stranden är förhållandevis grunt och stenar och block 

sticker upp ur vattnet. 

Den största delen av området täcks av en gles talldominerad skog som nyligen gallrats kraftigt. 

Allt material från avverkningen (virke och GROT) har rensats bort. Trädtätheten efter gallringen 

varierar, något område är i stort sett trädlöst. Utöver tall finns även vårtbjörk, ek och asp. 

Närmast stranden i väster är, eller snarare var, skogen i stort sett lövdominerad. Även i sydväst 

är lövinslaget större. Efter gallringen saknas i princip buskskikt. Utefter stranden i väster finns 

dock gott om pors, viden, brakved och uppkommande sly av klibbal och glasbjörk. 
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Fältskiktet i skogsmarkerna är mest av en artfattig ristyp. Vegetationen utmed stränderna är 

däremot artrik och innehåller många intressanta inslag. 

Gräsmarken ovanför Moviken är en slåttermark som också (2018) betas av får. 

Runt byggnaderna på Moviken 3:1 finns mindre ytor gårdsmiljöer och en gammal 

trädgårdstomt. Här finns syrener och växter som vintergröna, gullviva och skogsförgätmigej. 

Inga ovanligare fåglar har noterats i området. Dock vistades en buskskvätta i strandbuskagen i 

maj 2018. Fisktärna fiskar frekvent i de grunda vattnen i Moviken.  

Enligt de boende i fritidshusen finns gott om kräldjur som huggorm, snok, kopparödla och 

skogsödla i området. 

Den underliggande berggrunden utgörs av gnejs men täcks i hela området av mer eller mindre 

mäktiga jordlager (SGU Berggrundskarta). 

Jordarterna i inventeringsområdet utgörs huvudsakligen av sandig morän, med ganska mycket 

sten i ytan. I de övre delarna finns svallsediment och längst i nordöst finns postglacial sand.  

 

 

Karta över fastigheten Moviken 3:1, m.fl. samt vägnät. 
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Karta över inventeringsområdets läge.  
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I samtliga delar är jordarna ursvallade. Närmast Vänern i väster finns grovblockig morän och en 

del berghällar som går i dagen. Längre in mot öster finns postglacial sand. I dessa delar finns 

dyner och strandvallar efter perioder med högre vattenstånd. Allra längst i öster finns svallat 

grus (SGU Jordartskarta). Hela området var för 10 000 år sedan under vatten. Ännu för 5 000 år 

sedan var mer än hälften av området under vatten (SGU Strandnivåkartor). Jordarnas mäktighet 

varierar mellan 0 m längst i väster till över 5 m högst upp i öster(SGU Jorddjupskarta). Jordarna 

är genomgående näringsfattiga. Bergarten i området är näringsfattig gnejs (SGU 

Berggrundskarta). 

Markerna varierar i markfuktighet från torra till våta. Torrast är markerna i en sandig mark i de 

övre delarna av gräsmarken. Utmed Vänerstränderna finns öppet vatten och våta miljöer. 

Det finns ett litet vattendrag i inventeringsområdets gräns i norr, utmed fastighetsgränsen. Detta 

vattendrag är uträtat till ett dike. Vattenföringen är låg, det dränerar endast ett litet område. 

Väster om detta område, strax ovan stranden, mynnar rörligt grundvatten vilket sätter sin prägel 

på vegetationen.  

Moviken med sittgrupp för besökande, strand på finjordsmaterial och till höger slagen gräsmark. 

Foto Leif Andersson 

5.3. Kort om markanvändningshistorian 
Moviken är en mindre gård eller boställe. I likhet med flera andra ställen i detta område var det 

tidigare ett torp under Börstorp (Jan Sjölin muntligen). Eftersom förhållandena för jordbruk är 

tämligen magra på ett ställe som Moviken har det varit nödvändigt också med annan 

verksamhet som bas för försörjningen. Efter torpartiden (som här upphörde före 

torparväsendets upphörande) så fanns olika typer av daglönearbeten och hantverk. Fiske torde 

också ha bidragit till försörjningen. Udden i nordväst kallas Båthusudden men några byggnader 

har ej kunnat ses på äldre kartor som visar att här har funnits något båthus. 



Pro NaturaPro NaturaPro NaturaPro Natura    

11 
 

På gamla ekonomiska kartan (äldre ekonomisk karta 1877-82) är gräsmarken åkermark. Det 

finns på denna karta också byggnader på Moviken 3:1 på ungefär samma platser som idag. 

Skogen är markerad som utmark, den borde ha varit för mager för att ha varit slåttmark och var 

sannolikt betesmark. Tallskogen som idag växer på fastigheten har uppkommit på öppen mark 

enligt Jan Sjölin och torde vara 70-80 år. Slåtter kan ha förekommit utmed stranden i väster även 

om denna är påtagligt stenig. 

Här ska påpekas att vägen mot Otterbäcken från Sjötorp i äldre tid (1800-talet och in mot slutet 

av 1930-talet) gick alldeles intill husen på Moviken. Senare flyttades vägen ut till den gamla 

Mariestadsvägen som sen i sin tur relativt nyligen flyttades ut till nuvarande riksväg 26. 

5.4. Befintligt underlag 
De sydvästligaste delarna av inventeringsområdet berörs av ett objekt i Mariestads kommuns 

lövskogsinventering (område 188 – Lövhagar och strandskog vid Mon) (Finsberg 2001). Det 

området som berörs är en strandskog med björk och klibbal. En mindre del av ett annat 

lövskogsobjekt (område 189 – Strandnära gammal betesmark vid Moviken) berör 

inventeringsområdets norra del. Detta är främst sumpskog av klibbal och björk. Båda områdena 

har bedömts ha naturvärdesklass 3 vilket är ”visst naturvärde”.  

De västra delarna av inventeringsområdet ingår i Östra Vänerns strandskogar (värdetrakt 2) i 

Västra Götalands läns strategi för formellt skydd av skogsmark (Länsstyrelsen i Västra 

Götalands län & Skogsvårdsstyrelsen 2006). Ingen del av inventeringsområdet utgör dock 

värdekärna i denna värdetrakt. 

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. 

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. Genom att 

uppgifter insamlade i samband med provinsflora-projektet Västergötlands flora finns inlagda på 

Artportalen finns rikligt med uppgifter om kärlväxter. Särskilt många uppgifter från området 

finns från den bortgångne Arne Sjögren, Gullspång, som rapporterade uppgifter främst från 

1990. Ett uttag av uppgifter från området gjordes 2018-04-25. Artportalen är också normalt en 

viktig källa för att få en bild av fågellivet i ett område. Från inventeringsområdet finns dock inga 

uppgifter om fåglar. 

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). 
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5.5. Skydd och förordningar 
Området ingår i riksintresset Vänern för rörligt friluftsliv. Vänern ingår i riksintresse för 

friluftsliv (http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/). 

Området ingår i sin helhet i biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle 

(http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/). 

Vänern är ett särskilt värdefullt vattenområden för fiske 

(http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/). 

Området omfattas idag av utökat strandskydd till 300 m enligt Miljöbalken (https://ext-

geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=9aee75ad321b45fdad2fd8cb1491d93c). 

Antagna detaljplaner saknas för Moviken 3:1.  

Området är ej utpekat i Mariestads översiktsplan från 2003. 

Mariestads kommun har antagit en LIS-plan (landskapsutveckling i strandnära läge) (Mariestads 

kommun 2011). I denna pekas Moviken ut som ett lämpligt område för förtätning av 

fritidshusbebyggelse. Totalt föreslås 16 ytterligare fastigheter. Den nya bebyggelsen ska 

anpassas till befintlig bebyggelse. Området ska även i fortsättningen upplevas som luftigt. 

I Mariestads kommuns nya översiktsplanen från 2018 pekas Moviken ut som ett område för 

förtätning av fritidshusbebyggelse med samma inriktning som anges i LIS-planen (Mariestads 

kommun 2018). 

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 

Strandzonen i Moviken 

Objekt-ID: Moviken 1 

Fältinventeringsdatum: 2018-05-14, 2018-07-25, 2018-08-02 

Inventerare: Leif Andersson, Pro Natura. 

Areal: 1,5 ha 

Naturtyp: Limnisk strand. 

Biotoper: Stenstrand, klippstrand, finjordsstrand. 

Natura 2000 naturtyper: 3130 Ävjestrandsjöar (åtminstone vissa delar uppfyller kriterierna 

för att klassas som denna naturtyp). 

Beskrivning 
Objektet är en ca en kilometer lång strandsträcka utefter Vänern som följer 

inventeringsområdets hela strandlinje. Dock ingår ej bryggor, pir och vågbrytare vid 

Båthusudden. 

Den längsta sträckan i väster och norr utgörs av steniga, blockiga stränder. Här finns också en 

del flacka hällar som bildar strand. Mellan block och sten finns grusig-sandig mark.  

Ett stycke öster om Båthusudden, inne i Moviken, utgörs stranden av finjord. Denna 

finjordsstrand sträcker sig upp mot den öppna gräsmarken högre upp. Gränsen mellan 

finjordsstranden och gräsmarken är skarp, även markerad av en liten vall. Stranden hålls öppen 

av fritidshusägarna och badande genom att harvas med jämna mellanrum. Denna harvning gör 

att här finns en typisk pionjärvegetation över stora ytor. Rörligt grundvatten tränger fram i de 

övre delarna av denna strand vilket gör att den i sin helhet är fuktig-våt. 

I de steniga partierna i väster och i norr finns typisk och artrik strandvegetation av vasstarr, 

hundstarr, videört, bladvass, madrör, frossört, fackelblomster, ängsvädd, storven, höstfibbla, 

kärrspira, rörflen, blåtåtel, åkermynta, strandklo, skogssallat, kärrtistel, kabbleka, ryltåg, myrtåg, 

sumpförgätmigej, gulsporre, sprängört och vattenmåra. En av vänersträndernas specialitéer, 

strandviol, påträffades också. Mellan stenarna och blocken, på grusig-sandig mark finns mera 

lågväxta arter som knutarv, strandranunkel, sumpnoppa, rödnarv, vildlin, dyveronika och 

strandpryl. Här påträffades en annan av vänersträndernas specialitéer – dvärglin. Upp mot 

buskmarkerna finns stora ruggar med grenrör. 

Den finjordsrika stranden ett stycke öster om Båthusholmen, där badandet försiggår, hyser en 

artrik vegetation av lågvuxna pionjärväxter. Arter som påträffades här var vägtåg, löktåg, 

krypven, dyveronika, strandranunkel, kärrsälting, krypnarv, knutarv, svalting, nålsäv, 

sumpnoppa, småsileshår, kärrspira, strandklo, liten ärtstarr, myrtåg, ryltåg och tagelsäv. Lite ut i 

vattnet finns gräsnate, knappsäv och dybläddra. I de övre delarna på torrare mark finns 

vitklöver och jordklöver. En del pionjärer bland mossor noterades på denna mark som 
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lerbålmossa Blasia pusilla, blekröd bryum Bryum pallens, dvärgkällmossa Philonotis arnellii och 

tät vitmossa Sphagnum compactum. 

Nära piren finns en yta med plan gräsmark. Här noterades arter som jungfrulin, knägräs, stagg, 

prästkrage, röllika, skogsnoppa, getväppling, ängsbräsma och äkta johannesört. 

Naturvärdesklass: 2, Förekomst av block, stenar, strandhällar, stora nakna finjordsytor, flera 

rödlistade arter och andra naturvårdsarter och hög artrikedom motiverar 

naturvärdesklassningen. 

Värdeelement: 

Block, stenar, strandhällar, nakna finjordsytor. 

Värdestrukturer: Inga noteringar. 

Naturvårdsarter:  

Vårbrodd Anthoxanthum odoratum (ÄoH) 

Getväppling Anthyllis vulneraria (ÄoH) 

Ängsbräsma Cardamine pratensis (ÄoH) 

Knägräs Danthonia decumbens (ÄoH) 

Nålsäv Eleocharis acicularis (T) 

Vägtåg Juncus bufonius (T) 

Löktåg Juncus bulbosus (T) 

Prästkrage Leucanthemum vulgare (ÄoH) 

Vildlin Linum catharticum (ÄoH) 

Stagg Nardus stricta (ÄoH) 

Strandpryl Plantago uniflora (T) 

Jungfrulin Polygala vulgaris (ÄoH) 

Dvärglin Radiola linoides (NT) 

Strandranunkel Ranunculus reptans (T) 

Ängsvädd Succisa pratensis (ÄoH) 

Strandviol Viola stagnina (NT) 

Artrikedom: Betydande artrikedom av kärlväxter. 

Tidigare inventeringar: Saknas. 

Lagligt skydd: Saknas. 
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Strandhällar strax söder om Båthusudden i naturvärdesobjekt 1. Foto Leif Andersson. 

 

Pionjärvegetation på finjordsrik strand i Moviken. Naturvärdesobjekt 1. Foto Leif Andersson. 

 

Gräsmarker ovanför Moviken 

Objekt-ID: Moviken 2 

Fältinventeringsdatum: 2018-05-14, 2018-07-25, 2018-08-02 

Inventerare: Leif Andersson, Pro Natura. 
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Areal: 1,2 ha 

Naturtyp: Äng och betesmark. 

Biotoper: Torräng av fårsvingel-typ, friskäng av rödven-typ, fuktäng av högstarr-typ, fuktäng av 

högört-typ, fuktäng av gräs-lågstarr-typ, ljunghed. 

Natura 2000 naturtyper: Ej uppfylld. 

Beskrivning 
Den öppna gräsmarken i området är en gammal åker som varit brukad som slåttermark och 

betesmark under lång tid. Vegetationen har utvecklats till en naturlig gräsmark med flera 

intressanta inslag. Terrängen sluttar svagt ner mot Moviken. 

I de nedersta delarna finns fuktiga partier med högväxt vegetation av t.ex. älggräs, skogssäv, 

knapptåg, veketåg, videört, blåtåtel, sengröe, kärrdunört, ryltåg, strätta, vasstarr, kärrtistel och 

kärrsilja. Längre upp och västerut finns friskare ytor med friskängsarter som gökärt, liten 

blåklocka, harstarr, fältarv, stagg, nysört, vitklöver, hagfibbla, käringtand, brunört, rödven, 

groblad, blodrot, gulvial, sumpmåra, stormåra, kråkvicker, grässtjärnblomma, ängsviol, gåsört, 

knägräs, ängssyra, knippfryle, vanlig smörblomma, majsmörblomma, jungfrulin, äkta 

johannesört, fyrkantig johannesört och vårbrodd. Intressant är en liten förekomst med ca 5 

plantor av färgginst. Längst upp, på sandigare mark, finns torrängsvegetation och ljunghed. Här 

finns arter som flockfibbla, åkervädd, bergsyra, ljung, mjölkört, kruståtel och liljekonvalj. Här 

finns en del bergrör. 

En del buskar av gråvide, öronvide, jolster och hallon håller på att etablera sig. Vresros 

noterades i kanten mot fritidshusen. Ett hot mot naturvärdet är några blomsterlupiner som 

etablerat sig i de västra delarna och vid husen i öster. 

Området slås men under inventeringen föreföll det slagna gräset få ligga kvar, vilket skadar 

floran. En del av området betades med får under inventeringen. 

Gräsmarken ger landskapet påtaglig rymd. 

Naturvärdesklass: 3, Förekomst av enstaka rödlistad art och ett antal naturvårdsarter 

motiverar naturvärdesklassningen. 

Värdeelement: Inga noteringar. 

Värdestrukturer: Inga noteringar. 

Naturvårdsarter:  

Vårbrodd Anthoxanthum odoratum (ÄoH) 

Ljung Calluna vulgaris (ÄoH) 

Liten blåklocka Campanula rotundifolia (ÄoH) 

Knägräs Danthonia decumbens (ÄoH) 

Sumpmåra Galium uliginosum (ÄoH) 

Färgginst Genista tinctoria (NT) 

Gökärt Lathyrus linifolius (ÄoH) 

Knippfryle Luzula campestris (ÄoH) 
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Gräsmark ovanför Moviken. Området slås och vissa delar betas med får. Foto Leif Andersson. 

 

Stagg Nardus stricta (ÄoH) 

Jungfrulin Polygala vulgaris (ÄoH) 

Artrikedom: Ej uppfyllt. 

Tidigare inventeringar: Saknas. 

Lagligt skydd: Saknas. 

 

Skogsmarker i Moviken 

Objekt-ID: Moviken 3 

Fältinventeringsdatum: 2018-05-14, 2018-07-25, 2018-08-02 

Inventerare: Leif Andersson, Pro Natura. 

Areal: 7,5 ha 

Naturtyp: Skog och träd. 

Biotoper: Tallskog av lingonris-typ, blandskog, triviallövskog med ädellövinslag. 

Natura 2000 naturtyper: Ej uppfylld. 

Beskrivning 
Detta naturvärdesobjekt omfattar större delen av inventeringsområdet. I detta område finns 

”hål” bestående av fritidshusfastigheterna. Skogen är genomgående hårt gallrad. Terrängen 

sluttar svagt mot väster och nordväst.  
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Kraftigt gallrad skogsmark i södra delen av naturvärdesobjekt 3. Foto Leif Andersson. 

 

 

De nordvästra delarna av naturvärdesobjekt 3 är kraftigt gallrat med stor mängd stubbar. Foto 

Leif Andersson. 

Den största delen utgörs av tallskog med visst inslag av björk, ek och asp. Dessa delar saknar i 

stort sett buskskikt. Kvarlämnat finns enstaka enbuskar. Fältskiktet är mestadels av torr ristyp 

med lingon, blåbär, ljung, ekorrbär, vårfryle, ängskovall, kruståtel och bitvis ruggar av 

örnbräken. I mindre utsträckning finns arter som harsyra, skogsstjärna, blodrot, bergslok, 

flockfibbla, gökärt och enstaka vispstarr. På våren finns i vissa delar vitsippa. 
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Längst i sydväst finns lövdominerad skog av ek, asp och björk. Utmed stranden i väster finns en 

gles strandskog av klibbal, ek och glasbjörk. Här finns ett tätt buskskikt av pors, brakved, 

gråvide, öronvide, jolster och sly av klibbal. I dessa delar är grenrör dominerande i fältskiktet. 

Beståndet är fattigt på död ved, någon enstaka högstubbe har skapats vid avverkningen. 

Stubbar förekommer i stor mängd efter gallringen men de är unga och saknar intresse från 

naturvårdssynpunkt. 

I skogen finns en del block och berghällar. På berghällarna finns bl.a. bergsyra och gul fetknopp. I 

vissa delar finns i floran påverkan av fritidshusbebyggelsen så att utkast av trädgårdsväxter som 

vintergröna och bergenia påträffas. 

Naturvärdesklass: 4, Förekomst av block, berghällar, naturlig markvegetation och uppvuxet 

trädskikt motiverar naturvärdesklassningen. Sannolikt hade detta område högre naturvärde 

före gallringen då den tidigare trädslagsblandningen tyder på ett naturligt uppkommet bestånd. 

Värdeelement: 

Block, berghällar, enstaka högstubbar. 

Värdestrukturer: Inga noteringar. 

Naturvårdsarter: Inga noterinagar. 

Artrikedom: Ej uppfyllt. 

Tidigare inventeringar: Saknas. 

Lagligt skydd: Saknas. 

 

Vägkant utefter gamla Mariestadsvägen 

Objekt-ID: Moviken 4 

Fältinventeringsdatum: 2018-08-02 

Inventerare: Leif Andersson, Pro Natura. 

Areal: 0,07 ha 

Naturtyp: Infrastruktur och bebyggd mark. 

Biotoper: Artrik vägkant. 

Natura 2000 naturtyper: Ej uppfylld. 

Beskrivning 
Objektet utgörs av den västra kanten av den gamla Mariestadsvägen. Detta område är avgränsat 
på grund av sin stora förekomst av färgginst. Färgginst förekommer utefter hela vägkantens 
längd utmed inventeringsområdet. Utöver färgginst finns bl.a. stor mängd flockfibbla. 
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Vägkant utefter den gamla vägen mellan Mariestad och Otterbäcken med gott om färgginst och 
flockfibbla. Naturvärdesobjekt 4. Foto Leif Andersson. 

 

Utefter den norra, längre sträckan finns skador efter ett tidigare virkesupplag. 

Naturvärdesklass: 3, Förekomst av stora bestånd av den rödlistade färgginsten motiverar 

naturvärdesklassningen. 

Värdeelement: Inga noteringar 

Värdestrukturer: Inga noteringar. 

Naturvårdsarter:  

Färgginst Genista tinctoria (NT) 

Artrikedom: Ej uppfyllt. 

Tidigare inventeringar: Saknas. 

Lagligt skydd: Saknas. 
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7. Sammanfattning av områdets 

naturvärden 

Området med de högsta naturvärdena är stranden utmed Vänern. Den är artrik, innehåller flera 

rödlistade arter och ett större antal naturvårdsarter. Den innehåller flera olika värdefulla 

biotoper, klibbstrand, stenstrand och strand på finjordsmaterial. 

Värden finns också knutna till gräsmarken och stora förekomster av färgginst. 

Djurarter upptagna i artskyddsförordningen (2007:845) har ej inventerats i samband med 

denna naturvärdesinventering.  

Vissa delar av inventeringsområdet har bedömts ha låga naturvärden vilket inte motiverar 

avgränsning som naturvärdesobjekt.  

 

 

 

Ett bestånd med dvärglin noterades strax väster om Båthusudden i naturvärdesobjekt 1. Här bl.a. 

tillsammans med strandranunkel. Foto Leif Andersson 
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8.2. Kartor och flygfoton 
Ekonomisk karta 1: 10 000 Blad 09D5j Kåhult (1958) 

Häradsekonomisk karta 1:20 000 Blad J112-53-5 Sjötorp (1877-82) 

Generalstabskarta (1:100 000) Mariestad (1845 och 1936) 

Generalstabskarta (1:100 000) Rosenberg (1887) 

Laga skifteskarta Moviken (1864) 

Ortofoto (senaste fotot 2016) 

SGU Jordartskarta 1:25 000. 

SGU Jorddjupskarta 1:25 000. 

SGU Berggrundskarta 1:250 000. 

SGU Strandnivåkartan, För 2 000 år sedan, 5 000 år sedan och 10 000 år sedan. 
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