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Sammanfattning
Mariestads kommun, i kommunsamverkan med Töreboda kommun, arbetar med ett
planuppdrag för Östra Gastorp. Området ingår i en översiktsplan där ett förslag är att bygga
bostadshus i det inventerade området.
Inventeringen utfördes under juli 2021 enligt Svensk standard 199000:2014
Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI). Detaljeringsgraden på
inventeringen har varit detalj. Inventeringen har skett med tilläggen Naturvärdesklass 4 och
generellt biotopskydd.
Sammanlagt inventerades cirka 9 hektar. Fyra naturvärdesobjekt har avgränsats; ett objekt
med påtagligt naturvärde och tre objekt med visst naturvärde. Bland biotopskyddade objekt
har fyra typer noterats och karterats; allé, odlingsröse, åkerholme och småvatten.
Värden för biologisk mångfald är främst knutna till fuktig ängsmark i nordöstra delen där
bland annat den rödlistade arten krusfrö (NT) hittades. Träden på åkerholmarna hyser viss
artrikedom men är för unga för att dessa ska bedömas ha höga naturvärden.
Naturvärdeselement såsom lågor förekommer i mindre mängd. Biotopen småvatten hittas i
god mängd, främst som diken, men även i form av ett videkärr där de naturvärdena är
preliminärt bedömda då ingen limnologisk bedömning gjorts.
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1. Inledning
Föreliggande arbete är gjort på uppdrag av Töreboda kommun, Utvecklingsenheten.
Kontaktperson har varit Adam Johansson, Mariestads kommun genom kommunsamverkan
Ansvarig har varit Leif Andersson, Pro Natura. Fältarbetet har gjorts av Leif Andersson och
Emma Karlsson.
Fältarbetet utfördes 10 juli 2021.
Naturvärdesinventeringen har utförts enligt standarden för naturvärdesinventeringar (NVI)
SS 199000:2014. Inventeringen har utförts som fältinventering med detaljeringsgrad detalj
och med tilläggen Naturvärdesklass 4 och generellt biotopskydd.

2. Bakgrund
Mariestads kommun, i kommunsamverkan med Töreboda kommun, har påbörjat ett nytt
planuppdrag för Östra Gastorp. Naturvärdesinventeringen i det aktuella området syftar till
att kartlägga och beskriva naturmiljön med avseende på naturvärden. Kommunen avser att
använda rapporten som underlag för planering i området.
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3. Uppdraget
Förfrågan om anbud gavs 2021-06-04. Beställning av naturvärdesinventeringen gjordes den
2021-06-09.
I uppdraget har ingått att kartlägga och bedöma naturvärden inom ett område på
fastigheterna Töreboda Järneberg 6:1 och 6:2, kallat Östra Gastorp. Inventeringsområdet
redovisas på karta i bilaga 1.
Inventeringen har gjorts enligt SIS standard SS 199000:2014 med redovisning augusti 2021.
Inventeringen har utförts som fältinventering med detaljeringsgrad detalj och med tilläggen
Naturvärdesklass 4 och generellt biotopskydd. Detta innebär att också naturvärdesobjekt
motsvarande naturvärdesklass 4 (se nedan) och objekt som ingår i ett generellt biotopskydd
har inkluderats.
Inventeringen har genomförts med detaljeringsgraden som i ovan nämnda standard
benämns ”Fältnivå detalj”. Detta innebär att naturvärdesobjekt med en yta om 10 m2 eller
mer samt linjeformade objekt med en längd om minst 10 meter samt en bredd om minst 0,5
meter ska kunna identifieras.
Det ska framhållas att detta, enligt standarden för naturvärdesinventering (NVI), är en
sammanställning och bedömning av värden utifrån aspekten biologisk mångfald. Någon
bedömning av områdets eventuella geologiska, geomorfologiska eller hydrologiska värden
har ej gjorts.
I detta arbete ingår heller ingen bedömning av den kulturhistoriska miljön. Inte heller
innehåller detta arbete någon bedömning av områdets sociala värden eller värden för
friluftslivet.
Slutligen innehåller arbetet heller inga bedömningar av konsekvenser för biologisk mångfald
vid en eventuell exploatering av något slag.
Fältarbetet genomfördes under juli 2021.
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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). I denna inventering ingår tilläggen naturvärdesklass
4 och generellt biotopskydd.
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 en naturvårdsart
en art som indikerar att ett område har naturvärde eller som i sig själv är av särskild
betydelse för biologisk mångfald. Detta är i linje med ArtDatabankens definition av
begreppet (ArtDatabanken 2013). Enligt ArtDatabanken är naturvårdsarter ett
samlingsbegrepp för skyddade arter, rödlistade arter, typiska arter, ansvarsarter, signalarter
och nyckelarter. I standarden hanteras dock nyckelarter separat och ingår därmed inte i
begreppet naturvårdsart. Rödlistade arter markeras i denna rapport med artens
rödlistningskategori, ”NT”, ”VU”, ”EN”, ”CR” och ”DD”. Arter som i Skogsstyrelsens
nyckelbiotopsinventering (Skogsstyrelsen 2014) använts som signalarter vilka bedöms
indikera förhöjda naturvärden i skogsmiljöer har använts som naturvårdsarter. Signalarter
markeras i listorna över naturvårdsarter med ”S”. I denna inventering har arter som
användes i inventeringen av ängs- och hagmarker (Naturvårdsverket 1987, Andersson 1993)
använts som indikatorarter på naturvärden i gräsmarksmiljöer – och ingår därmed i
naturvårdsarterna. Dessa markeras med ”ÄoH”.
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Viktiga faktorer vid bedömning av ett områdes biotopkvalitet är
•
•
•
•
•
•
•
•

Naturlighet
Processer och störningsregimer
Strukturer
Element
Kontinuitet
Naturgivna förutsättningar
Förekomst av nyckelarter
Läge, storlek och form

Strukturer och element är av särskild betydelse vid bedömningen eftersom de är företeelser
som förhållandevis lätt kan uppfattas i fält. De används därför i många fall för att indirekt
bedöma förekomst av andra biotopkvaliteér, 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.

8 (31)

Naturvärdesinventering (NVI) på Östra Gastorp, Töreboda kommun

I standarden finns också angivet hur olika naturtyper ska benämnas. En naturtyp är en
sammanfattande benämning på en grupp biotoper med gemensamma kännetecken. I
naturvärdesinventeringen grupperas biotoperna i följande naturtyper: Infrastruktur och
bebyggd mark, täkt och upplag, park och trädgård, åkermark, äng och betesmark,
igenväxningsmark, skog och träd, myr, fjäll, berg och sten, sandmiljö, grund marin
mjukbotten, grund marin hårdbotten, djup marin mjukbotten, djup marin hårdbotten,
biogent rev och bubbelrev, antropogen marin miljö, grund sjö, djup sjö, småvatten,
vattendrag, antropogen limnisk miljö, havsstrand samt limnisk strand. Begreppet naturtyp
används ibland, både i vanligt tal och i biologiska sammanhang, med något annorlunda
betydelse. Ett exempel är Natura 2000 som använder naturtyp i en annan betydelse. I det
aktuella området noterades naturvärdesobjekt med naturtyperna äng och betesmark, skog
och träd, samt småvatten.
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. I standarden ska ett
naturvärdesobjekt vara ett sammanhängande geografiskt område.
De naturvärdesklasser som används i naturvärdesinventeringen är:
•
•
•
•

Naturvärdesklass 1 - högsta naturvärde
Naturvärdesklass 2 - högt naturvärde
Naturvärdesklass 3 - påtagligt naturvärde
Naturvärdesklass 4 – visst naturvärde

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

Övrig mark

Områden med ett lågt naturvärde som bedöms ha ingen eller liten positiv
betydelse för biologisk mångfald.
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Enligt uppdragsbeskrivningen ska naturvärdesinventeringen på Östra Gastorp 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 meter
eller mer och en bredd av 0,5 meter eller mer. De områden om redovisas i denna inventering
är de som uppnått naturvärdesklass 4 eller högre eller ingår i ett generellt biotopskydd.
Det område som inventerats framgår av bilaga 1 medan avgränsning av naturvärdesobjekt
redovisas på karta i bilaga 2 och naturvärdesklassning på karta i bilaga 3. I bilaga 5 ses
objekt som ingår i ett generellt biotopskydd.
Standarden för naturvärdesinventering (NVI) innefattar ingen formell landskapsekologisk
analys.
Följande moment har utförts i NVI:n:
Förarbete
1. Sammanställning av tidigare dokumentation om naturen i inventeringsområdet.
2. Potentiella naturvärdesobjekt har avgränsats.
3. Fältkartor för arbetet har tagits fram. Fältkartorna har innehållit en bakgrund med
ortofoto i skalan 1:2 000 samt karta i skalan 1:10 000.
Fältarbete
Inventering har genomförts i hela det område som redovisas i bilaga 1. I detta område har
naturvärdesobjekt som tillhör naturtyperna äng och betesmark samt skog och träd urskilts
och biotopskyddade objekt såsom allé, åkerholmar, odlingsrösen och småvatten.
Namnskicket för att benämna olika biotoper följer KNAS (Jönsson 2009).
Rapportering
Rapporteringen följer standarden och för detaljer hänvisas till standarddokumenten. Om
inga kommentarer anger annat så är redovisade naturvårdsarter noterade under denna
naturvärdesinventering.
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5. Allmä nt om naturfö rhå llandena
5.1. Geografi och bebyggelse
Det inventerade området ligger i norra delen av Töreboda tätort. Avståndet till området från
Töreboda tågstation är 1,3 km i nordostlig riktning och 100 meter sydost om Gastorp bro
över Göta kanal. Cirka 60 meter väster om inventeringsområdet löper Göta kanal i nordsydlig riktning. Längs den norra, södra och östra gränsen löper bilvägar, Längs
inventeringsområdets östra kant löper länsväg 200. Längs den västra gränsen, mellan
inventeringsområdet och Göta kanal, hittas åkermark. Direkt väster om Göta kanal ligger
bostadsområdet Kårtorp och strax väster om detta bostadsområdet Gastorp. Sydost om det
inventerade området är bostadsområdet Haddeboda och drygt 300 meter söderut om
området hittas Töreboda Camping & Bad. Norrut och österut tar landsbygden vid, med
främst odlingslandskap.
Inventeringsområdet är rektangulärt med en nord-sydlig längd om cirka 470 meter och en
längd i öst-västlig riktning om cirka 200 meter. Totalt har inventeringsområdet en yta av
cirka 9 hektar.
Inventeringsområdet är påfallande flackt och ingår i Vadsboslätten. Den största delen av
området utgörs av åkermark med den styva vadsboleran. Diken löper längs med
yttergränsen, ett dike genomskär området i mitten i öst-västlig riktning. Dessutom finns
diken i kanterna av ängsmarkerna i den nordöstra delen. I det nordöstra hörnet finns en
mindre grusplan där det finns en mindre transformatorbyggnad samt en kommunal
informationstavla. Områdets lägst belägna del är i det sydvästra hörnet på 90 m.ö.h. Den
högst belägna delen är i den centrala delen på en åkerholme med nivån 95 m.ö.h.
Höjdskillnaden i området är således 5 meter. Området dräneras mot norr, parallellt med
Göta kanal, rinner sedan vid Gastorps bro under kanalen västerut mot Friaån. På en flygbild
från 1960 finns ett stort antal diken i området men dessa är idag kulverterade.
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Vy i norra delen taget mot väst. Inventeringsområdet ses till vänster. Foto Emma Karlsson.

Diket i öster mellan de två ängarna, taget västerut. Foto Emma Karlsson.
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Karta över inventeringsområdets läge.

5.2. Naturförhållanden
Berggrunden i området utgörs av sur intrusivbergart, av syenitoid-granit (SGU
Berggrundskarta).
Jordarten i inventeringsområdet utgörs av lera-silt, den styva vadsboleran (SGU
Jordartkarta). Jorddjupet är 5–10 meter i majoriteten av området, i det nordvästra hörnet
minskar det till ett djup på 3–5 meter (SGU Jorddjupskarta).
Hela området ligger under högsta kustlinjen (SGU kartor).
Området utgörs av åkermark, åkerholmar, odlingsrösen, diken, ängar och en grusplan med
allé. Åkermarken som dominerar stort. Inventeringsområdet ingår i Vadsboslätten. Under
fältbesöket var åkermarken i norr i träda och här fanns en artrik flora med ogräsarter som
baldersbrå, trampört, åkermolke, åkervinda, skatnäva, gatkamomill, vanlig pilört, åkerpilört,
bitterpilört, alsikeklöver, våtarv, mjukplistrar, åkerspärgel, kärrkavle, sumpnoppa,
klibbkorsört, svinmålla, lomme, penningört, åkerförgätmigej, revormstörel, storven och
hampdån förekom. På åkermarken i söder odlades denna säsong havre. På vardera
åkermarken ligger en åkerholme och på den norra åkermarken hittas även två fristående
odlingsrösen i dess sydöstra hörn. Ett dike separerar åkermarkerna från varandra och diken
förekommer även längs de yttre gränserna. Vid dikena hittas arter som mjölkört, älggräs,
strätta, rödklint, liten blåklocka, daggkåpor, akleja och vass samt bitvis unga träd av sälg och
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klibbal. I inventeringsområdets nordöstra hörn står en allé av kanadapopplar och unga
björkar. Direkt söder om allén är en liten äng med en bra population av den rödlistade arten
krusfrö (NT) samt arter som bland annat bockrot, blekstarr, ängsviol och prästkrage. Söder
om denna äng ligger en något större äng där krusfrö också hittas men i mindre förekomst,
samt arter som bland annat bockrot, liten blåklocka, flockfibbla och gökblomster. I
inventeringsområdets sydvästra hörn är en ytterligare ängsmark, här växer bland annat den
invasiva arten blomsterlupin. Den största åkerholmen, som ligger på den södra åkern, har ett
odlingsröse, dödved, jordhögar, block och dominans av triviallövträd. Trädarten som
dominerar denna holme är asp men även bärande träd, sälg, lönn och små ekar förekommer.
Floran här består av bland annat bockrot, tjärblomster, flockfibbla och ängshavre. Den
mindre åkerholmen, som ligger på den norra åkern, har även den ett odlingsröse och består
främst av unga triviallövträd.
Under fältbesöket noterades fågelarterna törnsångare, gulsparv (NT), kråka (NT), ladusvala
och kärrsångare inom inventeringsområdet som antingen födosökande eller sjungande.

5.3. Kort om markanvändningshistorian
I de äldre kartorna från 1800-talet karterades det inventerade området som åkermark och
inägomark och i norr i väst-östlig riktning ses en väg som korsar över Göta kanal
(Generalstabskartan & Häradsekonomiska kartan), övriga vägar som idag går längs
områdets östra och södra gräns fanns inte under dessa årtal enligt kartorna. Den
häradsekonomiska kartan gällande 1877–82 visar en åkerholme i den södra delen som idag
finns kvar, på kartan löper också ett vattendrag i den södra delen i öst-västlig riktning som
inte finns kvar på den ekonomiska kartan från 1958. På kartan från 1958 har flera
åkerholmar uppkommit på den annars dominerande åkermarken. Det har även anlagts en
väg längs områdets östra gräns, länsväg 200 Haddebodavägen (Ekonomiska kartan). Ett
ortofoto från cirka 1960 bekräftar att det inventerade området användes främst som
åkermark med enstaka åkerholmar. Åkermarken var uppdelad i flera åkrar i varierande
storlek. I nordöstra hörnet, där det idag är ängsmark, visas ett mörkare fält som även då ser
ut att ha varit en vall eller äng (Min karta, ca 1960). På den ekonomiska kartan från 1960
anges även denna yta som åker varför den i äldre tid med all säkerhet varit plöjd. Cirka 1975
har uppdelningen av åkermarken modifierats och mindre ytor har slagits ihop till större ytor,
annars har ytterst lite förändrats och delen i nordost är fortfarande ett mörkare fält (Min
karta, ca 1975). Under senare år har åkermarkerna slagits ihop till två stora åkrar, träd har
etablerats, en mindre andel ängsmark har tillkommit och vägen i söder har anlagts. Det har
även exploaterats i väster – utanför inventeringsområdet – på andra sidan Göta kanal,
bostadsområdet Kårtorp (Min karta, nutid & 1975). Ett stort antal öppna diken synliga på
flygbilder från 1960 och 1975 är idag kulverterade.
Historiskt kan områdets äldre markanvändning summeras som odlingsmark.
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5.4. Uppgifter om naturförhållandena i befintligt underlag
Ingen del av inventeringsområdet berörs av Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering
(Skogens pärlor).
Ingen del berörs av ängs- och hagmarksinventeringen eller den av Jordbruksverket
genomförda ängs- och betesmarksinventeringen (TUVA).
Inga fynd av naturvårdsarter finns rapporterade i Artportalen inom inventeringsområdet
(uttag gjort 2021-07-08).
Ingen del av området ingår i en värdetrakt för skog (Länsstyrelsen & Skogsstyrelsen 2019,
Länsstyrelsens geodataportal).
Hela området ingår i en värdetrakt för grön infrastruktur avseende skyddsvärda träd –
Skaraborg (Länsstyrelsernas webbGIS, Västra Götaland). I inventeringsområdet finns inga
rapporterade skyddsvärde träd och under denna inventering har inga sådana träd påträffats.
Kanterna av Göta kanal hyser däremot en stor mängd äldre, skyddsvärda träd.
Norra delen av området ingår i ett värdenätverk för grön infrastruktur avseende gräsmarker
(Länsstyrelsernas webbGIS, Västra Götaland).
Östra-sydöstra delen av området ingår i en värdetrakt för grön infrastruktur avseende
barmarksmiljöer – sandiga marker (Länsstyrelsernas webbGIS, Västra Götaland).

5.5. Inventeringsområdet i planer och program
Ingen del av det aktuella inventeringsområdet är beläget inom område som klassats som
riksintresse för naturvård (Skyddad natur).
Hela området ingår i ett riksintresse avseende kulturmiljö – Göta kanal (Länsstyrelsernas
webbGIS, Västra Götaland).
Hela området ingår i ett riksintresse avseende friluftsliv – Göta kanal (Länsstyrelsernas
webbGIS, Västra Götaland).
Inom aktuellt inventeringsområde saknas särskilda områdesbestämmelser för Natura-2000,
naturreservat, biotopskyddsområde eller liknande.
I kommunens översiktsplan (Töreboda kommun 2021, utställningshandling) föreslås att
området tas i anspråk för bostadsbebyggelse.
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Allén i nordöstra hörnet, taget söderut. Foto Emma Karlsson.

Åkerholme och odlingsröse i den centrala delen av området. Foto Emma Karlsson.
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6. Beskrivningar av naturvä rdesobjekt
Ängsmark i områdets nordöstra del
Objekt-ID: Gastorp – 1.
Fältinventeringsdatum: 2021-07-10
Inventerare: Leif Andersson och Emma Karlsson.
Areal: 0,11 hektar
Naturtyp: Äng och betesmark.
Biotoper: Friskäng av rödventyp, -fuktäng av högörttyp, dike.
Natura 2000 naturtyper: Ej uppfyllt.
Beskrivning
Svagt hävdad örtrik äng med en intressant markflora, det är också i floran som de främsta
naturvärdena hittas. Marken är frisk till fuktig med diken i kanterna. Det är osäkert i vilken
grad området hävdats under senare år.
Trädskiktet består enbart av ett par granar och en ungbjörk i objektets nordvästra hörn.
Buskskikt saknas.
Fältskiktet domineras av älggräs och vitmåra men här finns även en bra population av den
rödlistade arten krusfrö (NT), särskilt i den norra och mellersta delen där älggräset inte är
fullt lika dominant. Området innehåller också arter som blekstarr, röllika, prästkrage,
alsikeklöver, gulmåra, stormåra, vanlig smörblomma, ängsviol, rödsvingel, fyrkantig
johannesört, gulvial, ängsfryle, daggkåpor, humleblomster, bockrot, kråkvicker, nysört och
flockfibbla. I dikena dominerar veketåg med inslag av bladvass och sumpförgätmigej.
I vissa partier finns mer kvävepåverkad vegetation med hundkäx, timotej, ängskavle och
åkertistel.
Bortsett från dikena är området fattigt på värdeelement.
Naturvärdesklass: 3, området har ett påtagligt artvärde genom bra förekomst av
naturvårdsarter, varav en rödlistad art i stor mängd.
Värdeelement: Vattendrag i form av diken.
Värdestrukturer: Saknas.
Naturvårdsarter:
Harstarr Carex leporina (ÄoH)
Prästkrage Leucanthemum vulgare (ÄoH)
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Gökblomster Lychnis flos-cuculi (ÄoH)
Bockrot Pimpinella saxifraga (ÄoH)
Krusfrö Selinum carvifolia (NT)

Artrikedom: Ej uppfyllt.
Tidigare inventeringar: Saknas.
Lagligt skydd: Öppna regelbundet vattenfyllda diken omfattas av det generella
biotopskyddet enligt bilaga 1 till förordningen (1998:1252) om områdesskydd i miljöbalken.

Krusfrö har god förekomst i objektet. Foto Emma Karlsson.
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Dominans av bland annat älggräs, nordvästra hörnet fotograferat norrut. Foto Emma Karlsson.
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Ängsmark i områdets östra-nordöstra del
Objekt-ID: Gastorp – 2.
Fältinventeringsdatum: 2021-07-10
Inventerare: Leif Andersson och Emma Karlsson.
Areal: 0,51 hektar
Naturtyp: Äng och betesmark.
Biotoper: Friskäng av rödventyp, fuktäng av högörttyp, dike.
Natura 2000 naturtyper: Ej uppfyllt.
Beskrivning
En äng som liknar föregående äng (Objekt-ID: Gastorp – 2) men med en något sämre flora
överlag, hävden är svag. Sannolikt har denna del varit plöjd senare än marken i norr. Marken
är frisk till fuktig med diken i kanterna.
Trädskikt saknas.
Buskskiktet består av enstaka sly.
Fältskiktet domineras till mycket stor del av älggräs och gulvial. Även mer kvävepåverkad
flora som ogräsmaskros och ängskavle är frekvent förekommande. Krusfrö (NT)
förekommer även här men enbart i enstaka exemplar. Övriga arter är bockrot, alsikeklöver,
fyrkantig johannesört, rödven, tuvtåtel, timotej, stormåra, liten blåklocka, kråkvicker,
hundkäx, röllika, kärrkavle, nysört, ängsklocka, flockfibbla, rödklöver, strätta, kärrtistel,
gökblomster och hampdån. Objektets östra kant, som gränsar till ett dike och väg med
kantsslåtter, har den mest intressanta floran.
I diken noterades bladvass och blåsstarr.
Gulsparv (NT) noterades under fältbesöket och fjärilar som blåvingar, mindre tåtelsmygare
och luktgräsfjäril.
Bortsett från diken är området fattigt på värdeelement.
Naturvärdesklass: 4, området har visst artvärde genom förekomst av ett antal
naturvårdsarter, inklusive en rödlistad art.
Värdeelement: Vattendrag i form av diken.
Värdestrukturer: Saknas.
Naturvårdsarter:
Liten blåklocka Campanula rotundifolia (ÄoH)
Gökblomster Lychnis flos-cuculi (ÄoH)
Bockrot Pimpinella saxifraga (ÄoH)

20 (31)

Naturvärdesinventering (NVI) på Östra Gastorp, Töreboda kommun

Krusfrö Selinum carvifolia (NT)

Artrikedom: Ej uppfyllt.
Tidigare inventeringar: Saknas.
Lagligt skydd: Öppna regelbundet vattenfyllda diken omfattas av det generella
biotopskyddet enligt bilaga 1 till förordningen (1998:1252) om områdesskydd i miljöbalken.

Enstaka plantor av ängsklocka. Foto Emma Karlsson.
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Dominans av älggräs. Taget från västra kanten mot sydöst. Foto Emma Karlsson.
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Åkerholme i områdets centrala del
Objekt-ID: Gastorp – 3.
Fältinventeringsdatum: 2021-07-10
Inventerare: Leif Andersson och Emma Karlsson.
Areal: 0,1 hektar
Naturtyp: Skog och träd.
Biotoper: Blandlövskog.
Natura 2000 naturtyper: Ej uppfyllt.
Beskrivning
Inventeringsområdets största åkerholme, som består av bland annat lövträd i en lite varierad
medel-yngre ålder, dödved och ett odlingsröse. Marken är frisk.
Trädskiktet har en något varierad artsammansättning och domineras av ung till medelålders
asp. Det finns även inslag av björk, lönn, rönn, oxel och sälg.
Buskskiktet består av en och sly av bland annat ek.
Fältskiktet är artrikast vid åkerholmens kanter och innehåller arter som flockfibbla, bockrot,
röllika, liten blåklocka, piggstarr, gökärt, tjärblomster, vitmåra, ängshavre, ängsviol och
smultron. Samtliga dessa arter förekommer med liten eller ytterst liten population. Inne
skogen är kruståtel vanlig.
I objektet hittas en del lågor, främst av asp, jordhögar, block och ett odlingsröse.
Naturvärdesklass: 4, området har visst artvärde genom förekomst av ett antal
naturvårdsarter och visst biotopvärde genom förekomst av död ved, god förekomst av block
och viss åldersspridning av träd.
Värdeelement: Lågor, odlingsröse, jordhögar, blottad jord, block, bärande träd (oxel, rönn)
och ädellövträd (lönn, ek).
Värdestrukturer: Viss åldersspridning av lövträd, bryn.
Naturvårdsarter:
Liten blåklocka Campanula rotundifolia (ÄoH)
Piggstarr Carex spicata (ÄoH)
Ängshavre Helictochloa pratensis (ÄoH)
Gökärt Lathyrus linifolius (ÄoH)
Bockrot Pimpinella saxifraga (ÄoH)
Tjärblomster Viscaria vulgaris (ÄoH)

Artrikedom: Ej uppfyllt.
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Tidigare inventeringar: Saknas.
Lagligt skydd: Åkerholmar och odlingsrösen omfattas av det generella biotopskyddet enligt
bilaga 1 till förordningen (1998:1252) om områdesskydd i miljöbalken.

Objektet sedd från söder, omgiven av åkermark. Foto Emma Karlsson.

Trädskiktet domineras av asp. Viss förekomst av lågor. Foto Emma Karlsson.
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Fuktiga-våta marker utmed områdets västra kant
Objekt-ID: Gastorp – 4.
Fältinventeringsdatum: 2021-07-10
Inventerare: Leif Andersson och Emma Karlsson.
Areal: 0,57 hektar
Naturtyp: Småvatten.
Biotoper: Friskäng, fuktäng av högörttyp, dike, småvatten, videkärr.
Natura 2000 naturtyper: Ej uppfyllt.
Beskrivning
Området utgörs av ett djupt vattenförande dike och en sannolikt, några tiotal år tillbaka i
tiden grävd vattenhåla i söder, I området ingår också kantzonerna till diket. Kantzonerna
täcks av fuktängs- och till och med friskängsvegetation. Den vattenfyllda hålan i söder är
täckt av ett tätt träd och buskskikt, som delvis står i vatten. Detta består av ung sälg, klibbal
och korgvide. Äldre träd saknas. I kanterna av buskagen finns fuktängsvegetation.
Buskskiktet utgörs av föryngring av sälg, klibbal och enstaka lönn, främst i den norra delen.
Fältskiktet på fastare mark i objektets södra del innehåller mycket av den invasiva arten
blomsterlupin och ohävdsarter som hundkäx men även älggräs och vass. I den norra delen
blir floran något mer intressant med arter som renfana, alsikeklöver och rödklöver.
Under inventeringen 2021 noterades en sjungande kärrsångare i objektets sydliga del.
Naturvärdesbedömningen är preliminär och området bör undersökas av limnologer om en
mer detaljerad inventering av vattnet och en slutgiltig naturvärdesbedömning önskas.
Naturvärdesklass: 4, området har visst biotopvärde genom förekomst av videkärr och
småvatten. Naturvärdesbedömningen är preliminär då de limniska värdena ej är bedömda.
Värdeelement: Småvatten, videkärr.
Värdestrukturer: Saknas.
Naturvårdsarter: Inga noteringar.
Artrikedom: Ej uppfyllt.
Tidigare inventeringar: Saknas.
Lagligt skydd: Öppna regelbundet vattenfyllda diken omfattas av det generella
biotopskyddet enligt bilaga 1 till förordningen (1998:1252) om områdesskydd i miljöbalken.
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Objektets södra del. Diket och ridån av träd till vänster, bilden tagen norrut. Foto Emma
Karlsson.

Objektets norra del med renfana och bron över kanalen i bakgrunden. Foto Emma Karlsson.
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7. Objekt med generellt biotopskydd
I området finns ett antal ytor som omfattas av generellt biotopskydd.
Av småvatten finns ett antal diken vid åkerkanterna. Totalt har fem diken identifierats som
bedöms omfattas av det generella biotopskyddet som småvatten. De diken som är belägna
utmed vägar omfattas ej av det generella biotopskyddet då de utgör del av vägområdet. Ett
större småvatten finns i den sydvästra delen.
Fyra åkerholmar finns i åkerlandskapet.
En allé i den nordöstra delen omfattas av generellt biotopskydd. I allén finns främst
kanadapoppel.
I sydkanten av inventeringsområdet finns en väg med alléer på ömse sidor av vägen. Dessa
alléer omfattas ej av det generella biotopskyddet då merparten av träden ej är vuxna. De
flesta träden har en diameter som understiger 20 cm (Naturvårdsverket 2014). De unga
träden i alléerna är av allt att döma ej planterade för att ersätta tidigare äldre träd. Allén
söder om vägen ligger utanför inventeringsområdet.
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8. Sammanfattning av naturvä rdena i
områ det
De viktigaste naturvärdena i området är knutna till de friska till fuktiga ängarna i nordöst där
den rödlistade arten krusfrö förekommer i god mängd. Krusfrö växer främst i friska till
fuktiga, måttligt näringsrika miljöer, såsom gräsmarker (främst svagt hävdade eller
ohävdade, gärna före detta slåttermarker), strandängar, strandsnår, skogskärr, friska och
glesa skogar, brynmiljöer, åkerkanter och vägkanter. Krusfrö verkar inte bygga upp någon
fröbank av längre varaktighet (Artfakta, ArtDatabanken). I detta område växer arten i en
gammal vall. Sen slåtter bör vara tillräckligt för att bevara arten. Omgivningarna torde
påverka artens förekomst endast i liten grad. Norra Västergötland är ett viktigt område för
arten i Västsverige. Arten är vanligare i östra Götaland och östra Svealand.
I mindre omfattning finns naturvärden på de skogklädda åkerholmarna innehållande en del
lågor men med träd som generellt är för unga och för få för att ge ett högt naturvärde. Floran
på den större åkerholmen har en något större artrikedom bland naturvårdsarterna men
dessa förekommer i ett litet antal. Träd- och buskskikten är värdefulla för bland annat
fåglarna, till exempel den rödlistade gulsparven som trivs i odlingsmarker med inslag av
åkerholmar, bryn och buskar. De limnologiska naturvärdena är i denna inventering ej
bedömda och bör undersökas av limnologer om en slutlig naturvärdesbedömning önskas.
Detta gäller det stora diket och den trädbevuxna vattensamlingen i väster.
Avsaknad av gamla träd, hög artrikedom och kraftig mänsklig påverkan gör att naturvärdena
ej når upp till högre naturvärdesklasser i inventeringsområdet.
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9.2. Kartor
Ekonomiska kartan 1:10 000 (Töreboda J133-9E2a60, 1958).
Generalstabskartan 1:100 000 (Karlsborg J243-54-1, 1842)
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Häradsekonomiska kartan (Töreboda J112-54-6, 1877-82).
SGU Berggrundskarta 1:250 000.
SGU Jordartskarta 1:25 000-100 000.
SGU Jorddjupskarta 1:50 000.
SGU Strandnivåkartan, För 10 000 år sedan & 11 000 år sedan.

9.3. Databaser och internet
Artportalen – Rapportsystem för växter, djur och svampar:
https://artportalen.se
Lantmäteriet Min karta (ortofoto nutid, ca 1975 och ca 1960):
https://minkarta.lantmateriet.se
Länsstyrelsernas geodatakatalog:
https://ext-geodatakatalog.lansstyrelsen.se/GeodataKatalogen
Länsstyrelsernas webbGIS: https://extgeoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=7ec425abc6af4398b86cdd9d0df40153
Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur:
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se
Skogsstyrelsens kartdatabas (Skogens pärlor):
https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor
Ängs- och betesinventeringen:
https://etjanst.sjv.se/tuvaut/site/webapp/tuvaut.html
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