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Inledning  

Trafikverkets arbete med vägkantsflora  

I december 1993 fick dåvarande Vägverket i uppdrag av regeringen att ta fram ett program för hur verket 
skulle arbeta för biologisk mångfald inom sitt verksamhetsområde. Uppdraget utmynnade bland annat i 
arbetet med skyddsvärd flora längs de allmänna vägarna. Projektet Artrika vägkanter drog igång 1995 
med enkäter och inventeringar för att hitta vägkanter med särskilt värdefull flora. Efter en uppföljning 
2001 av ett begränsat antal sträckor togs arbetet i Region Väst upp igen på allvar 2006 och sedan 2010 är 
här målet att alla statliga vägar i de aktuella driftområdena ska regelbundet inventeras och bedömas i fält. 
Andelen artrika vägkanter i regionen har sedan dess mångdubblats (Lindqvist och Karlsson, 2012, 
Lindqvist och Borlid, 2014) och vår kunskap om vägkanterna och de hotade arter som använder dem, blir 
allt bättre för varje år.  

Under 2016 fastställdes nya riktlinjer för sakområde Landskap (natur och kultur m.m.), som syftar till att 
tydliggöra vilka mål och rutiner som gäller kring Trafikverkets arbete med vägar, järnvägar och 
landskapets värden. De nya riktlinjerna ställer krav på hur Trafikverket ska bidra till att bibehålla och 
helst öka andelen naturvärden och kulturvärden inom infrastrukturen. Dessutom finns riktlinjer för hur 
påverkan på fauna ska regleras, t.ex. genom utformningen av faunapassager och genom att begränsa 
bullernivåerna i ekologiskt viktiga naturmiljöer.  

För vägkantsmiljöer innebär detta att artrika vägmiljöer ska utvecklas och skapas utefter befintlig 
infrastruktur. Dessutom ska alla sidoytor, vid nyanläggning av infrastruktur, utformas för att skapa så 
goda förutsättningar som möjligt för den naturliga vegetationen att etablera sig efter de ekologiska 
förutsättningar som gäller för just det området.  

Förutom att uppfylla Trafikverkets egna riktlinjer och mål måste också Miljöbalken efterlevas. Enligt 2 
kap. 2 § i Miljöbalken har alla som bedriver eller avser att bedriva verksamhet eller åtgärd, skyldighet att 
skaffa sig den kunskap som krävs för att förhindra att människor eller miljö tar skada. Lagen kräver alltså 
att man tar reda på vilka naturvärden som finns vid de vägar där Trafikverket ska utföra åtgärder. 
Upptäcker man att det finns skyddade områden, växter eller djur där man planerar sitt arbete så gäller 
Miljöbalkens 7:e och 8:e kapitel och det planerade arbetet kan då kräva tillstånd från Länsstyrelsen. Den 1 
maj 2011 trädde även landskapskonventionen i kraft i Sverige. Denna innebär att Trafikverket ska skydda, 
förvalta och planera landskapet i vägmiljöer i enlighet med konventionens intentioner. 

Inventeringsarbetet har bedrivits i enlighet med en metod som utarbetats i Trafikverket Region Väst 
under åren 2010-2015 (”Metod för översiktlig inventering och identifiering av artrika vägkanter”, rapport 
2012:149, Lindqvist et al, 2016). 

Alla identifierade objekt redovisas i en för Trafikverket gemensam databas, Miljöwebb Landskap. 
Databasen ska fungera som ett hjälpmedel vid arbeten längs väg och järnväg, där redovisas bl.a. artrika 
väg- och järnvägsmiljöer, vägträd och alléer, samt kulturminnen.  

Definitioner 

Artrika vägkanter 

En artrik vägkant är ett vägområde som innehåller skyddsvärda och/eller rödlistade eller hotade arter 
vilka kräver anpassad skötsel och hänsyn. Oftast innehåller en artrik vägkant ängs- och betesmarksflora 
som är beroende av slåtter eller blomrikedom typiska för störda öppna miljöer. I vissa vägkantsmiljöer 
trivs även insekter och andra djur, oftast i torra, sandiga slänter. Det som är skyddsvärt i en artrik vägkant 
kan både vara enskilda hotade arter eller den samlade artrikedomen. Rikblommande vägkanter med 
vanligare arter kan ha stor betydelse för t.ex. nektar- och pollensökande insekter, varför blomrikedom i 
sig kan vara ett kriterium för en artrik vägkant.  
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Hänsynsobjekt 

Under inventeringsarbetet har det framkommit vägkanter med intressant flora, vilka av olika anledningar 
inte har kunnat klassas som artrika vägkanter. Dessa sträckor har vi kallat för hänsynsobjekt. Sådana 
objekt kräver hänsyn, men behöver för närvarande ingen anpassad skötsel. I flera fall finns det även 
hänsynsobjekt som förmodligen kan klassificeras som artrik vägkant, men där noggrannare inventeringar 
behövs. Ett hänsynsobjekt kan t.ex. ha begränsade förekomster av en värdefull art. Det kan även handla 
om förekomster av en skyddsvärd art där andra omgivningsfaktorer än den årliga vägkantsskötseln har 
påverkat artens uppkomst i vägkanten, men där större ingrepp som dikning skulle påverka arten negativt. 
Hänsynsobjekt kan också vara vägkanter med förekomster av sällsynta arter som normalt inte är bofasta i 
Sverige.  

Intresseobjekt 

Intresseobjekt är vägkanter där goda livsmiljöer för flera olika arter av insekter finns. Vägkanter i 
kategorin intresseobjekt har inte tillräckligt höga floravärden eller tillräckligt många fynd av intressanta 
insekter för att kunna klassas som artrik vägkant eller hänsynsobjekt. Dock finns viktiga bomiljöer för 
flera rödlistade och hotade insekter i form av sandiga slänter, ibland med skärningar och ofta i anslutning 
till miljöer med för insekter viktig flora. De vägkanterna är viktiga att identifiera och känna till och vissa av 
dessa objekt behöver inventeras noggrannare för att kartlägga förekomster av värdefull insektsfauna. 
Sådana objekt kräver viss hänsyn, men behöver för närvarande ingen anpassad skötsel. 

Invasiva växter 

Invasiva främmande växter är växter som på olika sätt är införda till Sverige, har etablerat sig och börjat 
sprida sig kraftigt. Invasiva arter är ett hot mot den biologiska mångfalden eftersom de tar över och kan 
slå ut den ursprungliga floran och faunan. En av de invasiva arterna som tas upp nedan är dessutom direkt 
skadlig för människan om den hanteras fel (jätteloka). Det finns således både ekologiska och hälsomässiga 
orsaker till att försöka begränsa och bekämpa dessa arters utbredning. Exempel på invasiva djurarter som 
påträffas i vägkanterna är den spanska skogssnigeln. 

Urval och bedömning 
I det här arbetet har vi utgått från de objekt som utsetts under tidigare inventeringar av driftområdet.  

Under sommaren 2012 kunde dessa objekt kompletteras då alla statliga vägar i driftområdet inventerades 
med avseende på intressanta miljöer. En del av de nya objekten kan ha bildats utifrån tips från 
Länsstyrelsen, kommuner, naturskyddsföreningar, botaniska föreningar, konsulter och privatpersoner.  

Samtliga objekt har inventerats i fält av Trafikverkets miljöspecialister och konsulter. Vid inventeringen 
bedömdes objektets värden och utbredning. Även vägkantens skötselstatus bedömdes, som en 
sammanvägning av hur objektet har skötts och statusen för de biologiska värdena. För varje inventerat 
objekt har ett fältprotokoll upprättats. I protokollet finns mer detaljerad information än vad som 
redovisas i denna sammanställning.  

Nya objekt har även tillkommit utifrån insektsinventeringen av Peter Nolbrant, BioDivers 
Naturvårdskonsult, under sommaren 2012 (Nolbrant 2012). Inventeringen har gjorts längs stora delar av 
vägnätet i Skövdes driftområde. Tanken har varit att se om inventering med hjälp av signalarter som 
allmän metallvingesvärmare, violettkantad guldvinge, klöverhumla, praktbyxbi, svartpälsbi och ett mindre 
antal insektsarter kan bidra till förståelsen för vilka sträckor som bör avgränsas som artrika vägkant 
alternativt hänsynsobjekt. Sträckor med rödlistade växt- eller djurarter med hotkategorin sårbar (VU) 
eller med rödlistade växt- eller djurarter med hotkategorin missgynnad (NT) i kombination med annan 
intressant flora har pekats ut som minst hänsynsobjekt. Om fynden av rödlistade arter (nära hotad; NT 
och/eller sårbar; VU) varit flera, den utpekade vägkanten varit lång eller om det funnits flera rödlistade 
arter på samma plats har sträckan gjorts till en artrik vägkant.  
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Invasiva växter 

I vägområdet bör fokus enligt vår nuvarande kunskap ligga på att analysera förekomst samt eventuell 
bekämpning av de fem invasiva arterna jätteloka, parkslide, jätteslide, vresros och blomsterlupin. 
Blomsterlupinen är dock redan så utbredd att alla förekomster inte aktivt noteras. Däremot bekämpas 
arten aktivt på vissa artrika vägkantsobjekt som är speciellt angripna.  

I Region Väst finns ännu ingen information om exakt utbredning av invasiva växter. Vid inventeringar av 
vägkanterna i driftområdet har påträffade förekomster av några av dessa fokusarter noterats, men det ger 
ingen heltäckande bild av invasiva arters utbredning längs vägarna. En masterfil över de noterade 
förekomster av invasiva arter som har noterats under fältarbetet finns dock.  

Skötselanvisning  
De konkreta kraven som ligger på entreprenören gällande skötsel av artrika vägkanter behandlas i 
Standardbeskrivning för Grundpaket Drift (SBD), under konto 84.153. Skötselkraven innebär att den 
biologiska mångfalden längs vägnätet bibehålls samt att de artrika vägkanterna i regionen finns kvar och 
har möjlighet att utveckla sig även i framtiden. Det finns en rad olika skötselalternativ i driftkontrakten, 
men oftast handlar det om någon form av senarelagd slåtter. Några skötselobjekt kan ha en särskild s.k. 
skötselbeskrivning. Projektledaren för respektive driftområde har ett stort ansvar för att allt arbete utmed 
vägarna utförs så att Sveriges miljömål och Trafikverkets egna riktlinjer för naturmiljö kan uppfyllas. 

Hänsyn  

Arbeten som kan påverka artrika vägkanter eller hänsynsobjekt bör endast utföras efter samråd med 
ansvarig miljöspecialist. Det gäller t.ex. dikningsåtgärder, ledningsarbeten, beläggningsarbeten eller andra 
ombyggnadsåtgärder som kan påverka vägens sidoområde. Vid sådana arbeten ska ansvarig 
miljöspecialist/ekolog inom Underhåll på Trafikverkets Region Väst, kontaktas i ett tidigt skede för 
samråd kring lämplig utformning och hänsyn.  
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Skövde 

Landskap 

Landskapet består av marker med storskaligt jordbruk i de centrala delarna. I de södra delarna (söder om 
Tidaholm) är landskapet varierat och småskaligt med omväxlande skog, åkrar, hagmarker och bebyggda 
miljöer. De norra delarna består till största delen av ett barrdominerat skogslandskap och i den nordöstra 
delen av området, runt Bölet, är marken påverkad av lättvittrade kalkhaltiga grönstensskiffrar vilket ger 
en rikare miljö. Längst upp i nordöst, längs med väg 49, sträcker sig området nästan hela vägen upp till 
Tiveden. Det är ett kuperat skogslandskap där de gamla gårdarna är ordnade enligt en vanligtvis mer 
norrländsk karaktär uppe på höjdlägena med små partier av slåttermark omkring. De västra delarna 
består till största delen av odlingslandskap och bebyggda miljöer och de är tydligt påverkade av 
Västergötlands kalkrika platåberg.  I de östra och sydöstra delarna av området är vägkanterna torra och 
sandiga med mycket skärningar vilket ger bra förutsättningar för flera arter av insekter.  

Flora och fauna 

Vägkantsfloran är i allmänhet trivial i de centrala delarna och starkt påverkad av det storskaliga 
jordbruket. I de södra delarna är vägkanterna påfallande artrika med bland annat jungfrulin, svinrot, 
åkervädd, backnejlika och gulmåra, där finns många finare sträckor och orkidén grönvit nattviol 
förekommer här och var. I de sydvästra delarna av driftområdet runt Dimbo finns flera fina och 
rikblommiga torrbackar. De västra delarna har en artrik och kalkgynnad flora med bland annat riklig 
förekomst av orkidéer som skogsnycklar, ängsnycklar och brudsporre samt andra kalkgynnade arter som 
darrgräs, rödkämpar, backklöver och brudbröd  

Artrika vägkanter och hänsynsobjekt innefattar en rad olika typer av objekt. I de centrala delarna handlar 
det främst om torra vägslänter med torrbacksflora eller rikblommande flora, tillsammans med ett rikt 
insektsliv. I de södra delarna förekommer både rikblommiga torrbackar med insekter och avsnitt med 
hävdgynnad flora. I de västra delarna av områden förekommer vägkanter med tydligt kalkpåverkad flora 
som innefattar både frisk- och fuktängar samt torrare partier och där finns några vägkanter med den 
rödlistade arten klasefibblan (NT). I de norra och nordöstra delarna av området innefattas de utpekade 
objekten till största del av torra och sandiga slänter med torrbacksflora samt hävdgynnad flora och en del 
vägkanter med den hotade arten backsippan (VU). Slåttergubbe (NT) förekommer på några lokaler i 
driftområdet. Intresseobjekt består av vägkanter med mycket sandigt material och finns framför allt i de 
södra och östra delarna av driftområdet. 

På flera ställen längs vägnätet i driftområdet finns många lämpliga bomiljöer för insekter med skärningar 
och sandiga slänter. Det finns torra slänter med rikligt av till exempel åkervädd och getväppling vilket 
också ger bra livsmiljöer och födosöksområden för flertalet insekter, och i driftområdet förekommer flera 
rödlistade och hotade insektsarter. Sexfläckig bastardsvärmare (NT) är vanligt förekommande och spridd 
över hela driftområdet. Även mindre blåvinge (NT), allmän metallvingesvärmare (NT) och vialsandbi 
förekommer spritt över nästan hela driftområdet. I vägkanterna längs Vätters västkust har en del fynd av 
klöverhumla (NT) gjorts och i de torra, sandiga och skärningsrika vägkanterna i den sydöstra delen av 
driftområdet vid Hökensås gjordes flera fynd av större myrlejonslända. Det finns sedan tidigare inga fynd 
av större myrlejonslända på artportalen i Västergötland och fynden kan vara bland de första i landskapet. 
I de södra delarna av driftområdet hittades bland annat praktbyxbi (NT) och violettkantad guldvinge (NT). 
I och omkring Karlsborg finns mycket torra örtrika miljöer och där finns bland annat svartpälsbi som är 
rödlistad i hotkategorin sårbar (VU) och med i ett av naturvårdsverkets åtgärdsprogram (ÅGP). Runt 
Karlsborg finns även arter som praktbyxbi (NT), långhornsbi och småfibblebi (NT). Småfibblebi har inte 
rapporterats i Västergötland sen 1952. Lite längre söderut vid Mölltorp gjordes flera fynd av bivarg. I 
östra delen av driftområdet, runt Stenstorp är markerna kalkpåverkade och det finns en rikt blommande 
örtflora och en rik inse insektsfauna. Längs en väg i området (O 2879, Stenåsen DALA) hittades bland 
annat praktbyxbi (NT), mindre blåvinge (NT), violettkantad guldvinge (NT), sexfläckig bastardsvärmare 
(NT) och klinttapetserarbi (VU). Antalet kända lokaler för klinttapetserarbi har de senaste 50 åren 
minskat med mer än 90 %, och i dag är arten endast känd på några få lokaler i Småland och Västergötland 
samt på Öland (Artdatabanken 2012). Fyndet vid Dala är ett av få som gjorts i aktuellt tid i Västergötland.  
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Rödlistade arter i Skövde driftområde 
 
 
 
 
 

Kärlväxter Kategori 

Backsippa VU 

Klasefibbla NT 

Sommarfibbla NT 

Slåttergubbe NT 

Backklöver NT 

Färgginst  NT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fjärilar Kategori 
Sexfläckig 
bastardsvärmare NT 
Allmän 
metallvingesvärmare 

NT 

Violettkantad guldvinge NT 

Mindre blåvinge NT 
 
Kräldjur  

Sandödla VU 
 
 

 

Bin Kategori 

Svartpälsbi VU (ÅGP) 

Klinttapetserarbi VU 

Klöverhumla NT 

Väddsandbi NT 

Småfibblebi NT 

Praktbyxbi NT 

Backsippa Slåttergubbe Backklöver Klasefibbla 

Sommarfibbla Färgginst 

Småfibblebi 

Väddsandbi Praktbyxbi 

Sexfläckig bastardsvärmare Violettkantad guldvinge Allmän metallvingesvärmare 

Sandödla Mindre blåvinge 

Klöverhumla Svartpälsbi 
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Invasiva arter 

I Skövde driftområde noterades relativt få lokaler med invasiva arter, förutom den över hela driftområdet 
vanligt förekommande blomsterlupinen. Jätteslide och parkslide förekommer främst i driftområdets norra 
och nordöstra del. Vresros hittades mest i de norra delarna av området men återfanns även vid Korsberg 
och Madängsholm. Jättebjörnloka noterades endast på en plats utanför Stenstorp.   
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Översiktstabell – Artrika vägkanter och hänsynsobjekt 
 

Driftområde Skövde 
Km väg 1006 

Km vägkant 2012 

 

Artrika vägkanter 

Antal 47 

Km väg 33,12 

Km vägkant 57,63 

Andel väg (%) 3,3 

Andel vägkant (%) 2,9 

  

Hänsynsobjekt 

Antal 56 

Km väg 29,34 

Km vägkant 54,83 

Andel väg (%) 2,9 

Andel vägkant (%) 2,7 

  

Skötselstatus 

Bra 32 av 103 

Medel 11 av 103 

Dålig 2 av 103 

Okänd 58* av 103 

*för objekt som skapats utifrån Nolbrants 
  insektsinventeringar har inte  
  skötselstatus bedömts.  
 

Intresseobjekt 

Antal 25 

Km väg 6,6 

Km vägkant 7,8 

Andel väg (%) 0,6 

Andel vägkant (%) 0,4 

*alla intresseobjekt är skapade utifrån  
  Nolbrants insektsinventering.  
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Översiktskarta – Artrika vägkanter, hänsynsobjekt, 
intresseobjekt 
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Objektförteckning – Artrika vägkanter 

26, Kärragården, BORGUNDA 
Motivering: Kalkpåverkade, fina fuktängar med kärrknipprot och ängsnycklar, klasefibbla (NT) samt 
ovanligt fynd av färgginst (NT).  

ID på översiktskarta  1 

Vägnummer  Rv 26 

Namn  Kärragården, BORGUNDA 

Gammalt namn  -  

Sida av vägen  Västra sidan.  

Längd sida 1  235 m 

Längd sida 2  -  

Meter vägsida totalt  235 m 

Skötselstatus  Dålig 

Skyltar  I dåligt skick och ej väl synliga. Sträckan ska kortas i söder.  

Viktigaste florainslag  Klasefibbla (NT), kärrknipprot, ängsnycklar, darrgräs, brudbröd, rödkämpar, 
färgginst (NT), åkervädd, ängsvädd, humleblomster och sötvedel. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Fuktäng med framträngande kalkrikt grundvatten som bland annat har 
bidragit till en massförekomst av kärrknipprot. Ovanligt fynd av färgginst! 
Innerslänten är slåttrad i förtid. Mycket vedväxter har tagit sig in i 
innerslänten där kärrknipproten växer. Vedväxter bör röjas bort, samt de 
blomsterlupiner som förekommer främst i den norra delen.  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Klasefibbla (NT) 
och färgginst 
(NT) och 
kärrknipprot. 
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26, Sprakås, BORGUNDA 

Motivering: Vägkant med riklig förekomst av orkidéer. 

ID på översiktskarta  2 

Vägnummer  Rv 26 

Namn  Sprakås_BORGUNDA 

Gammalt namn  -  

Sida av vägen  Västra sidan.  

Längd sida 1  420 m  

Längd sida 2  -  

Meter vägsida totalt  420 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Fel, ny avgränsning. Nya skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Skogsnycklar, tvåblad, humleblomster, åkervädd, bockrot, kärrfibbla, akleja, 
harmynta, prästkrage, styvfibbla och humlelusern. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Fuktäng och slänter där en del buskar är på väg in i beståndet med 
skogsnycklar. I norra delen (längs ca 100 m) finns inga skogsnycklar men där 
finns potential för framtida spridning av skogsnycklar och andra kalkgynnade 
arter. Jättebjörnloka växer vid vägkanten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Skogsnycklar   
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49, Bölet - Långören, GRANVIKEN 

Motivering: Fina, torra och kalkpåverkade slänter med rik blomning av skogsfibblor. 

ID på översiktskarta  3 

Vägnummer  Rv 49 

Namn  Bölet - Långören, GRANVIKEN 

Gammalt namn  -  

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  1660 m 

Längd sida 2  1660 m 

Meter vägsida totalt  3320 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Ny avgränsning. 

Viktigaste florainslag  Praktfibbla, vildlin, slåtterfibbla, styvfibbla, kvastfibbla, jungfrulin, 
ängshavrerot, gråfibbla, bockrot, skogsvicker, bergslok, humleblomster, 
getväppling, kärringtand, liten blåklocka och stor blåklocka, 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Kalkrik, kalkpåverkad berggrund och jord. Sträckan verkar ha slåttrats 
samtidigt som övriga vägkanter trots att den är utpekad som artrik vägkant. 
Massförekomst av en invasiv skogsfibbla, den vackert blommande 
praktfibblan Hieracium grandidens (A. Bertilsson), samt styvfibbla och 
kvastfibbla. 
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49, Stjärnvik, STJÄRNVIK 

Motivering: Torrbacke med nyckelstrukturer och en del insektsfynd.   

ID på översiktskarta  4 

Vägnummer  Rv 49 

Namn  Stjärnvik, STJÄRNVIK 

Gammalt namn  -  

Sida av vägen  Norra sidan.  

Längd sida 1  800 m 

Längd sida 2  -  

Meter vägsida totalt  800 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Blåmonkar, ullört, rockentrav, kruståtel och gråfibbla.  

Viktigaste faunainslag Vildbin och honungsbi. Bibagge (NT) finns rapporterats på artportalen vid 
objektet.  

Kommentarer  Läng vägkanten finns nyckelstrukturer med mycket skärningar och sandigt 
material som är nödvändigt för flera arter av insekter. Eventuellt behöver det 
röjas mer i bankslänt fler sandblottor kan tas fram. Sträckan behöver 
detaljinventeras för att klargöra naturvärdena.  
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49, Lunnebacken, NOLKÄRR 

Motivering: Vägkanter med torrbacksflora samt noterad förekomst av sandödla (VU).  

ID på översiktskarta  5 

Vägnummer  Rv 49 

Namn  Lunnebacken, NOLKÄRR 

Gammalt namn  -  

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  825 m 

Längd sida 2  825 m 

Meter vägsida totalt  1650 m  

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp.  

Viktigaste florainslag Knägräs, kruståtel, ljung, käringtand, blodrot samt arter av Cladonia och 
Cladina.  

Viktigaste faunainslag Sandödla (VU och ÅGP) finns i området. 

Kommentarer  Torr, sandig tallskog, mycket lågvuxen torräng samt skarp hed med mycket 
renlavar. Mittersta sträckan (420 m) är mest intressant. Sandödla observerad 
dels norr om sträckan och även i sandtäkten söder om sträckan (Karlsson 
2010 och Niesel rapport nr 2007:86). Området bredvid sidoområdet är också 
mycket viktigt. Några få blomsterlupiner noterade.  

 

 

 

 
 
 
                                      
                                        Sandödla (VU)  
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194, Svebråta, SVEBRÅTA 

Motivering: Vägkant med nyckelstrukturer och hävdgynnad flora samt sexfläckig bastardsvärmare (NT). 

ID på översiktskarta  6 

Vägnummer  O 194 

Namn  Svebråta, SVEBRÅTA 

Gammalt namn  -  

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  2600 m 

Längd sida 2  1225 m 

Meter vägsida totalt  3825 m 

Skötselstatus  -  

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Flockfibbla, bockrot, väddklint, gullris, åkervädd, liten blåklocka, tjärblomster, 
harklöver, prästkrage och käringtand. 

Viktigaste faunainslag Fyra individer av sexfläckig bastardsvärmare (NT).  

Kommentarer  Den västra delen är tämligen isolerad och omges av åkrar. Det går en sandig 
väg längs kanten och det finns mindre skärningar och en mindre andel 
sandblottor. Den östra delen ligger ca 80 m från betesmark (TUVA) och har en 
del sydvända skärningar med en del bar sand. Det finns även bar sand i 
betesmarker i norr.   

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                Sexfläckig bastardsvärmare (rödlistad NT)  
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194, Källebo, HJO-KÄLLEBO 

Motivering: Vägkant med torrbacksarter och nyckelstrukturer samt rödlistade insekter. 

ID på översiktskarta  7 

Vägnummer  O 194 

Namn  Källebo, HJO-KÄLLEBO 

Gammalt namn  -  

Sida av vägen  Norra sidan.  

Längd sida 1  640 m 

Längd sida 2  -  

Meter vägsida totalt  640 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Flockfibbla, bockrot, getväppling, åkervädd, prästkrage och alsikeklöver.  

Viktigaste faunainslag Klöverhumla (NT) och praktbyxbi (NT).  

Kommentarer  En mindre sydvänd skärning med mindre mängd bar sand. Ansluter till 
blomrik klövervall och blomrika vägkanter i söder och i öster. Bör ej slås före 
september  

 

 
 
 
 
 
 
 

                                       

 

 

                                               Klöverhumla (rödlistad NT) och praktbyxbi (rödlistad NT). 
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195, Mumlebo - Ekegården, HJO 

Motivering: Lång vägsträcka med sandiga miljöer, hävdgynnad flora samt intressanta insekter. 

ID på översiktskarta  8 

Vägnummer  O 195 

Namn  Mumlebo - Ekegården, HJO 

Gammalt namn  -  

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  4400 m 

Längd sida 2  4400 m 

Meter vägsida totalt  8800 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp.  

Viktigaste florainslag  Åkervädd, blåmonke, getväppling, bockrot, gullris, käringtand, ljung, 
harklöver, gråfibbla, röllika och höstfibbla.  

Viktigaste faunainslag Sexfläckig bastardsvärmare (NT), 13 individer, tandsandbi, bivarg (samt ca 
500 bon), skogsnätfjäril, skogsnätvinge, cyanmärgbi, och svävarfluga (på 
åkervädd).  

Kommentarer  Många partier med torra slänter med gles vegetation. I norra delen finns 
större sydvänd skärning med gott om sandblottor och ca 90 m bort finns 
betesmark (TUVA). Längs södra delen av sträckan finns västvända skärningar 
med en hel del bar sand. I norra delen har sly tagig sig in i vägkanten och 
behöver röjas bort. Återkommande slyröjning och bearbetning av marken 
behöver ske för att upprätthålla solbelysta sandiga blottor.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       Sexfläckig bastardsvärmare (rödlistad NT), tandsandbi och bivarg.   
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195, Hinsegården, BREVIK 

Motivering: Vägkant med rödlistade insekter och hävdgynnad flora. 

ID på översiktskarta  9 

Vägnummer  O 195 

Namn  Hinsegården, BREVIK 

Gammalt namn  -  

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  790 m (västra sidan) 

Längd sida 2  200 m (östra sidan) 

Meter vägsida totalt  990 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Väddklint, åkervädd, getväppling, blåmonke, tjärblomster, stor blåklocka, liten 
blåklocka, harklöver, smällglim och bockrot. 

Viktigaste faunainslag Sexfläckig bastardsvärmare (NT) 7 individer, allmän metallvingesvärmare 
(NT) 1 individ, blåklockshumla, ärtsandbi, slåttergräsfjäril och ängssmygare.  

Kommentarer  Mindre skärningar och mindre mängd bar jord. Objektet ligger ca 60 m från 
betesmark (TUVA) och ansluter till en golfbana. Behöver detaljinventeras. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                  Allmän metallvingesvärmare (rödlistad NT) och sexfläckig bastardsvärmare (rödlistad NT). 
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201, Sofielund, KROPPETORP  

Motivering: Sandiga, insektsrika slänter med flera hävdgynnade arter. 

ID på översiktskarta  10 

Vägnummer  O 201 

Namn  Sofielund, KROPPETORP 

Gammalt namn  -  

Sida av vägen  Östra sidan.  

Längd sida 1  1250 m 

Längd sida 2  -  

Meter vägsida totalt  1250 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Kattfot slåtterfibbla, backtimjan, knägräs, blåmonke, getväppling, gulmåra, 
äkta johannesört, gullris, liten blåklocka, gul fetknopp, gökärt och gråfibbla. 

Viktigaste faunainslag Mindre blåvinge (NT), ljungsidenbi samt eventuellt fynd av vårsidenbi.  

Kommentarer  Lång sträcka av samma karaktär med ca 800 m välexponerad, sandig 
ytterslänt och mycket sandblottor i stora partier. Torra, sandiga slänter med 
mycket insektshål. Insekter skulle behöva inventeras närmare. Det ligger 
mycket rester efter höjdröjning i slänten (tall). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                           Mindre blåvinge (NT)  
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Nedan: Kattfot (Antennaria dioca) på en slänt längs sträckan. 
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2770, Lilla Stolan, BÄCKEDALEN 

Motivering: Kalkpåverkade vägkanter med fina omgivningar av naturbetesmark och slåttermark.  

ID på översiktskarta  11 

Vägnummer  O 2770 

Namn  Lilla Stolan, BÄCKEDALEN 

Gammalt namn  Sotarliden 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  415 m 

Längd sida 2  415 m 

Meter vägsida totalt  830 m 

Skötselstatus  Dålig 

Skyltar  Två skyltar är bra placerade, en skylt behöver bytas ut och en skylt saknas.  

Viktigaste florainslag  Brudsporre, darrgräs, gulmåra, getväppling, åkervädd och gullris.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Frisk- till fuktäng. Kräver en ordentlig restaurering för att ta bort invasiva 
arter som knylhavre, örnbräken, blålusern och palsternacka. Även vedväxter 
tar över i området.   
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Mitten: Skylt behöver bytas ut. En skylt saknas. 
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2829, Norra Svedjefall, SVEDJEFALL  

Motivering: Riklig förekomst av den rödlistade slåttergubben (NT).  

ID på översiktskarta  12 

Vägnummer  O 2829 

Namn  Norra Svedjefall, SVEDJEFALL 

Gammalt namn  -  

Sida av vägen  Västra sidan.  

Längd sida 1  100 m 

Längd sida 2  100 m 

Meter vägsida totalt  200 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Slåttergubbe (NT), kruståtel och ljung.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Ett 50-tal slåttergubbar stående främst i dikesbottnen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Slåttergubbe (rödlistad NT) 
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2835, Kockagården, BOSARP 

Motivering: Mycket fin torrslänt med riklig blomning av hävdgynnade arter, samt insektsrikt med 
rödlistade arter. 

ID på översiktskarta  13 

Vägnummer  O 2835 

Namn  Kockagården, BOSARP 

Gammalt namn  -  

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  700 m 

Längd sida 2  700 m 

Meter vägsida totalt  1400 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp.  

Viktigaste florainslag  Brudbröd, jungfrulin, gulmåra, backnejlika, ängsvädd, åkervädd, backtimjan, 
stor blåklocka, getväppling, vitmåra, ängshavre, flockfibbla, blåmonke och 
äkta johannesört.  

Viktigaste faunainslag Mindre blåvinge (NT), sexfläckig bastardsvärmare (NT), mysksmalbi, 
ängspärlemorfjäril, vinbärsfuks, rutig buskmätare, silverblåvinge, 
ängssmygare, slåttergräsfjäril, åkersnylthumla, humlebagge, hartsbi, småullbi, 
ärttapetserarbi, ärtsandbi, ängstapetserarbi, kölcitronbi, luktgräsfjäril och 
rapsfjäril. Även blomflugor.  Sandödla (VU och ÅGP) har observerats vid 
grustaget i norra delen av objektet och är känd i området sen tidigare. 

Kommentarer  Slåttrat i innerslänten, aggregatet har kommit åt ytterslänt och skapat blottor 
vilket är positivt för insekter som kan göra bohål. En del buskar/sly i övre 
delen av ytterslänten som bör tas bort. Sandiga miljöer med skärningar vilket 
ger bra bomiljöer för insekter.  

 

 

 

 

 

                        Mindre blåvinge och sexfläckig bastardsvärmare (rödlistade NT) och sandödla (rödlistad VU). 
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2839, Brokvarn, BOSARP 

Motivering: Rikblommig torrängsflora samt sexfläckig bastardsvärmare (NT). 

ID på översiktskarta  14 

Vägnummer  O 2839 

Namn  Brokvarn, BOSARP 

Gammalt namn  -  

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  130 m 

Längd sida 2  130 m 

Meter vägsida totalt  260 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Ja, båda sidor skyltade.  Ej i enlighet med första kunskapsunderlaget men 
behålls i väster, i öster förlängs sträckan, nya skyltar ska upp.   

Viktigaste florainslag  Backnejlika, svinrot, åkervädd, backtimjan, jungfrulin, getväppling, gulmåra, 
flockfibbla, ängshavre, gökärt, mandelblom, stor blåklocka och gullris.  

Viktigaste faunainslag Sexfläckig bastardsvärmare(NT), åkerhumla, sälgsandbi, skogsnätfjäril, 
ängssmygare och slåttergräsfjäril, humlebagge, hartsbi och en flickslända. En 
ödla observerades, sandödla (VU och ÅGP) har tidigare observerats vid 
grustäkt nära Slottsberget, nordväst om objektet. 

Kommentarer  Sandig mark med död ved och skärningar vilket ger bra bomiljöer för 
insekter. Innerslänten har redan slåttrats. En del björksly kommer in.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Sexfläckig bastardsvärmare (rödlistad NT) och sandödla (rödlistad VU).  
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Mitten: Skylt som behöver rätas upp  
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2847, Bäckgården, VELINGA 

Motivering: Riklig blomning av grönvit nattviol och fibblor.  

ID på översiktskarta  15 

Vägnummer  O 2847 

Namn  Bäckgården, VELINGA 

Gammalt namn  -  

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  510 m  

Längd sida 2  510 m 

Meter vägsida totalt  1020 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Grönvit nattviol, flockfibbla, rotfibbla, gråfibbla, gulmåra, åkervädd, ängsvädd, 
gökärt, prästkrage, liten blåklocka, skogsklöver och bockrot. 

Viktigaste faunainslag Skogsvisslare, gyllensandbi och mysksmalbi. 

Kommentarer  Riklig förekomst av grönvit nattviol och fibblor. Österut fanns några fler 
förekomster av nattviol men där bedömdes det inte vara tillräckligt mycket 
för att bli objektförklarat. Nyligen dikesrensat och slåttrat. Bra bomiljöer för 
insekter med mindre skärningar mot söder med en del bar sand. Myror i 
sanden.  

 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Skövde 

40 
 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Skövde 

41 
 

2851/2852, Daretorp, HEDINGE 

Motivering: Rikblommande torrbackar.  

ID på översiktskarta  16 

Vägnummer  O 2851, 2852 

Namn  Daretorp, HEDINGE 

Gammalt namn  -  

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  310 m (220 m västra + 90 m södra) 

Längd sida 2  310 m (220 m östra + 90 m norra) 

Meter vägsida totalt  620 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp.  

Viktigaste florainslag  Backnejlika, åkervädd, svinrot, gulmåra, getväppling, ängsskallra, blåmonke, 
harklöver, gråfibbla och liten blåklocka.  

Viktigaste faunainslag Nässelfjäril, ängssmygare och slåttergräsfjäril. 

Kommentarer  En del sandiga miljöer med skärningar vilket ger bra livsmiljöer för flera 
insekter. Vägkanterna längs östra delen av 2852 består av sand/grus och där 
finns en del blåmonke men inte tillräckligt förhöjda värden för att bli en artrik 
vägkant.  
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2854, Bondestorp, BONDESTORP 

Motivering: Insektsrika och artrika vägkant med riklig förekomst av slåtterfibbla samt rödlistade 
insekter. 

ID på översiktskarta  17 

Vägnummer  O 2854 

Namn  Bondestorp, BONDESTORP 

Gammalt namn  -  

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  300 m 

Längd sida 2  300 m 

Meter vägsida totalt  600 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Slåtterfibbla, grönvit nattviol, åkervädd, svinrot, jungfrulin, gökärt. gulmåra, 
stor blåklocka, liten blåklocka, gulvial, flockfibbla, prästkrage, kärringtand, 
getväppling, blåmonke och bockrot,  

Viktigaste faunainslag Praktbyxbi (NT), sexfläckig bastardsvärmare (NT), blåklockshumla, 
haghumla, skogspärlemorfjäril/ängspärlemorfjäril, vitfläckig guldvinge, 
skogsnätfjäril, haghumla, tandsandbi och ljungsandbi. 

Kommentarer  Aktivt sandtag. Riktigt många slåtterfibblor (hundratals), speciellt i norra 
delen av sträckan. Sandiga miljöer med bitvis gott om bohål för insekter.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Praktbyxbi (rödlistad NT) och sexfläckig bastardsvärmare (rödlistad NT).   
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2854, Källefall, KÄLLEFALL 

Motivering: Rikblommande torrängsvägkant med mycket insekter, bl.a. sexfläckig bastardsvärmare (NT). 

ID på översiktskarta  18 

Vägnummer  O 2854 

Namn  Källefall, KÄLLEFALL 

Gammalt namn  -  

Sida av vägen  Båda sidor: 

Längd sida 1  175 m 

Längd sida 2  175 m 

Meter vägsida totalt  350 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp.  

Viktigaste florainslag  Väddklint, gulmåra, backnejlika, jungfrulin, svinrot, åkervädd, och 
getväppling.  

Viktigaste faunainslag Sexfläckig bastardsvärmare(NT), skogspärlemorfjäril/ängspärlemorfjäril, 
nässelfjäril, ängssmygare, puktörneblåvinge samt en trolig prydlig 
pärlemorfjäril. Humlor, bin, gräshoppa, bärfis och blomfluga noterad. 

Kommentarer  Torräng med sandigt/grusigt material. Flera hävdgynnade och 
insektsintressanta arter i floran och många observerade insekter och fjärilar 
varav en rödlistad fjäril.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sexfläckig bastardsvärmare (rödlistad NT)   
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2854, Snokabron, KÄLLEFALL 

Motivering: Rikblommig och insektsrik ängsvägkant med rödlistade insekter.  

ID på översiktskarta  19 

Vägnummer  O 2854 

Namn  Snokabron, KÄLLEFALL 

Gammalt namn  -  

Sida av vägen  Båda sidor  

Längd sida 1  470 m 

Längd sida 2  470 m 

Meter vägsida totalt  940 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Getväppling, svinrot, backnejlika, åkervädd, gråbinka, äkta johannesört, liten 
blåklocka, kärringtand, nysört, ärenpris, gullklöver och ängsskallra.  

Viktigaste faunainslag Sexfläckig bastardsvärmare (NT) 4 individer, mindre blåvinge (NT), 
skogspärlemorfjäril/ängspärlemorfjäril, rostkägelbi, slåttergräsfjäril, 
puktörneblåvinge, ängssmygare, nässelfjäril, flera sorters nattfjärilar och en 
blomfluga. 

Kommentarer  Delar av sträckan består av en plan, utdragen slänt. Det finns en del björksly i 
dikesbottnen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                Sexfläckig bastardsvärmare och mindre blåvinge (rödlistad NT). 
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2855, Backabo, BACKABO 

Motivering: Vägkanter med hävdgynnade arter och rödlistade insekter.  

ID på översiktskarta  20 

Vägnummer  O 2855 

Namn  Backabo, BACKABO 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  225 m 

Längd sida 2  225 m 

Meter vägsida totalt  450 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Åkervädd, flockfibbla, kärringtand, hagfibbla, liten blåklocka, prästkrage, 
rödklöver, vitklöver, alsikeklöver och bockrot. 

Viktigaste faunainslag Väddsandbi (NT) 1 hona, sexfläckig bastardsvärmare (NT) 5 individer, 
blåklockshumla, skogsnärfjäril, skogspärlemorfjäril, åkerhumla och hartsbi. 

Kommentarer  Buskar behöver röjas.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            Väddsandbi och sexfläckig bastardsvärmare (rödlistade NT). 
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2871, Blåkulla, DIMBO 

Motivering: Artrik vägkant med hävdgynnade arter, backsippa (VU) och rödlistade insekter. 

ID på översiktskarta  21 

Vägnummer  O 2871 

Namn  Blåkulla, DIMBO 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Västra sidan 

Längd sida 1  120 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  120 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp.  

Viktigaste florainslag  Backsippa (VU), brudbröd, väddklint, stor blåklocka, flockfibbla, åkervädd, 
gökärt, tjärblomster, knölklocka, liten blåklocka, getväppling, kärringtand, 
gråfibbla och smultron.  

Viktigaste faunainslag Praktbyxbi (NT) 1 hane, mindre blåvinge (NT) 1 individ, silverblåvinge, 
slåttergräsfjäril, ängssmygare, fibblesmalbi och ängstapetserarbi.  

Kommentarer  Skärningar mot ostsydost med en del bar sandig jord. Objektet ligger ca 90 m 
från betesmark (TUVA) och Lammevadskärrets naturreservat.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               Backsippa (rödlistad VU) och mindre blåvinge samt praktbyxbi (rödlistade NT). 
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2871, Gästgivaregården, DIMBO 

Motivering: Vägkant med backsippa (VU) och sommarfibbla (NT). 

ID på översiktskarta  22 

Vägnummer  O 2871 

Namn  Gästgivaregården, DIMBO 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Östra sidan 

Längd sida 1  285 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  285 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Backsippa (VU), sommarfibbla (NT), darrgräs, brudbröd, väddklint, 
flockfibbla, åkervädd, stor blåklocka, hagfibbla och getväppling. 

Viktigaste faunainslag Silverblåvinge och slåttergräsfjäril.  

Kommentarer  Mindre skärningar mot väster. Omges av åker.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 Backsippa (rödlistad VU) och sommarfibbla (rödlistad NT). 
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2873, Dimbo, DIMBO 

Motivering: Fina, breda och branta torrbackar med hävdgynnad flora, backsippa (VU) och rödlistade 
fjärilar.  

ID på översiktskarta  23 

Vägnummer  O 2873 

Namn  Dimbo, DIMBO 

Gammalt namn  -  

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  315 m 

Längd sida 2  315 m  

Meter vägsida totalt  630 m  

Skötselstatus  Bra.  

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp.  

Viktigaste florainslag  Backsippa (VU), äkta johannesört, gulmåra, getväppling, åkervädd, brudbröd, 
teveronika, mandelblom, bockrot, knölklocka, flockfibbla, ljung, backtimjan, 
ängsvädd, backglim, gullris, gökärt och fältmalört.  

Viktigaste faunainslag Violettkantad guldvinge (NT), sexfläckig bastardsvärmare (NT), vialsandbi, 
ängsblåvinge, slåttergräsfjäril, bålgeting, fibblesmalbi, sälggökbi, ärtsandbi, 
hedcitronbi, mellanblodbi, hartsbi och backhumla.   

Kommentarer  Insektsrikt och artrik flora med flera karaktärsarter. Mycket skärningar och 
sand som är positivt för insekter. Vedväxter, främst buskar, behöver röjas 
bort. Sandblottor saknas.  

 

 

 

 

 

 

 

              Backsippa (VU) och violettkantad guldvinge (NT) och sexfläckig bastardsvärmare (NT).   
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2873, Asphem, OTTRAVAD 

Motivering: Fin artrik slänt med hävdgynnade arter och mindre blåvinge (NT).   

ID på översiktskarta  24 

Vägnummer  O 2873 

Namn  Asphem, OTTRAVAD 

Gammalt namn  -  

Sida av vägen  Norra sidan.  

Längd sida 1  300 m 

Längd sida 2  -  

Meter vägsida totalt  300 m 

Skötselstatus  Medel/Dålig 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp.  

Viktigaste florainslag  Åkervädd, fältmalört, gulmåra, jungfrulin, getväppling, väddklint, backnejlika, 
flockfibbla, gullris, sandvita, skogsklöver, harklöver, bockrot, ljung, 
tjärblomster och gulmåra.  

Viktigaste faunainslag Mindre blåvinge (NT) och slåttergräsfjäril. 

Kommentarer  Bra lokal för insekter med sandiga miljöer med skärningar. Det finns en del 
att åtgärda, man bör ta fram sandblottor och se upp med knylhavre.  

 

 

 

 

 

 

 

      Mindre blåvinge (rödlistad NT)  
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2875, Rumpegården, KAVLÅS 

Motivering: Insektsrika torrbackar med rik blomning av hävdgynnade arter samt sexfläckig 
bastardsvärmare (NT). 

ID på översiktskarta  25 

Vägnummer  O 2875 

Namn  Rumpegården, KAVLÅS 

Gammalt namn  -  

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  450 m 

Längd sida 2  450 m 

Meter vägsida totalt  900 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  En skylt saknas och en skylt är felplacerad.   

Viktigaste florainslag  Grönvit nattviol, brudbröd, gökärt, gulmåra, vitmåra, åkervädd, äkta 
johannesört, getväppling, bockrot, sommarvicker, nejlikrot, ängsskallra 
blåmonke, femfingerört, harklöver, tjärblomster och ängsklocka. 

Viktigaste faunainslag Sexfläckig bastardsvärmare (NT), blåklockshumla, skogsvisslare, 
silverblåvinge, slåttergräsfjäril, sotfjäril, ängssmygare, sälggökbi, 
mellanblodbi, tandsandbi samt lämplig lokal för vialsandbi.   

Kommentarer  Vägkanten har inte slåttrats tillräckligt brett och det kommer in mycket 
vedväxter som behöver röjas undan. Det finns även blomsterlupiner bör 
rensas bort.  

 

 

 

 
 
 
 
 
Sexfläckig bastardsvärmare (rödlistad NT)  
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2879, Stenåsen, DALA 

Motivering: Långa mycket rikblommande torrbackar med stor artrikedom, sällsynta och hävdgynnade 
arter, mycket insekter samt förekomst av klasefibbla (NT) och flera rödlistade insekter, bland annat den 
sällsynta arten klinttapetserarbi (VU).  

ID på översiktskarta  26 

Vägnummer  O 2879 

Namn  Stenåsen, DALA 

Gammalt namn  -  

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  3660 m 

Längd sida 2  3660 m 

Meter vägsida totalt  7320 m 

Skötselstatus  Bra.   

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp.  

Viktigaste florainslag  Klasefibbla (NT), vingvial, blodnäva, borsttistel, darrgräs, spåtistel, 
rödkämpar, färgkulla, brudbröd, ängsnycklar, krissla, väddklint, rödklint, 
gråbinka, gul fetknopp, fältmalört, rockentrav, getväppling, åkervädd, 
gulmåra, backnejlika, gullviva, gullris, bockrot och stor blåklocka.  

Viktigaste faunainslag Klinttapetserarbi (VU), praktbyxbi (NT), mindre blåvinge (NT), sexfläckig 
bastardsvärmare (NT), violettkantad guldvinge (NT), blåklockshumla, 
haghumla, trädgårdshumla, silverblåvinge, slåttergräsfjäril, mörk lergeting, 
ängstapetserarbi, sommarsandbi och sotmätare.  

Kommentarer  Massförekomst av getväppling på stora delar av sträckan. Troligen är 
vägbanken och vissa ytterslänter uppbyggda av lokalt material som är rikt på 
kalk. Mycket rikblommande bankslänter. Klinttapetserarbi (VU) är en art som 
har minskat kraftig under de senaste 50 åren och som fortsätter att minska, 
fyndet är ett av få i Västergötland.  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rödlistade (NT): Praktbyxbi, violettkantad guldvinge, mindre blåvinge, sexfläckig bastardsvärmare, klasefibbla.  
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2879, Högalund, SÖDER 

Motivering: Vägkant med hävdgynnade arter och sexfläckig bastardsvärmare (NT).  

ID på översiktskarta  27 

Vägnummer  O 2879 

Namn  Högalund, SÖDER 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  500 m 

Längd sida 2  500 m 

Meter vägsida totalt  1000 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Åkervädd, flockfibbla, liten blåklocka, kärringtand och bockrot.  

Viktigaste faunainslag Sexfläckig bastardsvärmare (NT) 2 individer och ärttapetserarbi.  

Kommentarer  Breda bankslänter.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
                                                         Sexfläckig bastardsvärmare (rödlistad NT)                   
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2882, Vådegården, ASSTORP 

Motivering: Rikblommig torrbacke med sällsynta och hävdgynnade arter samt backklöver (NT).  

ID på översiktskarta  28 

Vägnummer  O 2882 

Namn  Vådegården, ASSTORP 

Gammalt namn  -  

Sida av vägen  Norra sidan.  

Längd sida 1  330 m 

Längd sida 2  -  

Meter vägsida totalt  330 m  

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp.  

Viktigaste florainslag  Backklöver (NT), slåtterfibbla, brudbröd, rödkämpar, vildlin, rödklint, 
gulmåra, åkervädd, äkta johannesört, gullris, humlelusern och getväppling. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Gott om slåtterfibbla och även andra indikatorarter. Visst spill av näring från 
åkrarna. Mycket knylhavre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 
                       Backklöver (rödlistad NT)  
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2882, Gransiken, TOLSBACKEN 

Motivering: Fjärilsrika vägkanter med rödlistade arter.  

ID på översiktskarta  29 

Vägnummer  O 2882 

Namn  Gransiken, TOLSBACKEN 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  200 m 

Längd sida 2  200 m 

Meter vägsida totalt  400 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Väddklint, blåmonke, prästkrage, vitklöver, femfingerört, getväppling, 
åkervädd, bockrot och gråfibbla.  

Viktigaste faunainslag Allmän metallvingesvärmare (NT) 1 individ, violettkantad guldvinge (NT) 1 
individ, slåttergräsfjäril, svavelgul höfjäril, silverblåvinge och änssmygare. 

Kommentarer  Liten skärning med mindre mängd bar sandig jord. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
                                         Violettkantad guldvinge och allmän metallvingesvärmare (rödlistade NT) 
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2882, Lilla Bäckstorp, HAGELBERG 

Motivering: Vägkant med hävdgynnade arter, nyckelstrukturer och praktbyxbi (NT). 

ID på översiktskarta  30 

Vägnummer  O 2882 

Namn  Lilla Bäckstorp, HAGELBERG 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan 

Längd sida 1  215 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  215 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp.  

Viktigaste florainslag  Gökärt, backnejlika, flockfibbla, svinrot, blåmonke, bockrot, gråfibbla, 
prästkrage, skogsklöver, gulvial och teveronika. 

Viktigaste faunainslag Praktbyxbi (NT) 3 honor, rutig buskmätare, spenslig sandstekel, 
vargvägstekel, småullbi, hartsbi samt troligt fynd av gräshumla.  

Kommentarer  Objektet ligger vid militärt övningsområde. Längs vägkanten finns skärningar 
med gott om bara sandiga ytor.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     Praktbyxbi, hona (rödlistad NT) 
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2883, Sörängen, SJOGERSTAD 

Motivering: Sandiga vägkanter med nyckelstrukturer och praktbyxbi (NT). 

ID på översiktskarta  31 

Vägnummer  O 2883 

Namn  Sörängen, SJOGERSTAD 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Västra sidan 

Längd sida 1  120 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  120 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Väddklint, mandelblom, harklöver, getväppling och bockrot. 

Viktigaste faunainslag Praktbyxbi (NT) 5 honor. 

Kommentarer  Små skärningar med gott om bar sand. Ca 20 bohål av praktbyxbi noterades. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         Praktbyxbi, hona (rödlistad NT)   
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2885, Nolmarken, SKULTORP 

Motivering: Kalkfuktäng med slåtterindikatorer och sällsynta arter.  

ID på översiktskarta  32 

Vägnummer  O 2885 

Namn  Nolmarken, SKULTORP 

Gammalt namn  -  

Sida av vägen  Västra sidan.  

Längd sida 1  290 m 

Längd sida 2  -  

Meter vägsida totalt  290 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Bra  

Viktigaste florainslag  Skogsnycklar, darrgräs, åkervädd, natt och dag, höskallra, kärrfibbla, gullviva, 
rödklint, gråfibbla, gulvial, daggkåpa och ängsskallra. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Igenväxningsarter som vass och knylhavre börjar komma in mycket i 
vägkanten. Eventuellt kan det behöva dikas, dock finns skogsnycklarna finns i 
hela innerslänten. Flera av arterna har spridits till vägkanten från det 
intilliggande naturreservatets slåttermarker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Skogsnyckel 
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2892, Svartekulla, SVARTEKULLA 

Motivering: Vägkanter med hävdgynnad flora och sexfläckig bastardsvärmare (NT).  

ID på översiktskarta  33 

Vägnummer  O 2892 

Namn  Svartekulla, SVARTEKULLA 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  1790 m 

Längd sida 2  1790 m 

Meter vägsida totalt  3580 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp.  

Viktigaste florainslag  Svinrot, jungfrulin, ängsvädd, flockfibbla, blåmonke, åkervädd, gökärt, stor 
blåklocka, liten blåklocka, ljung, bockrot, höstfibbla, kärringtand, harklöver, 
rödklöver, prästkrage, humleblomster och skogsklöver. 

Viktigaste faunainslag Sexfläckig bastardsvärmare (NT) 4 individer, blåklockshumla och haghumla.  

Kommentarer  Vägkanterna har mindre skärningar och ansluter till betesmark (TUVA). Den 
södra delen av objektet har finare flora med mer slåtterindikatorer, i den 
norra delen noterades sexfläckig bastardsvärmare.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
                                                             Sexfläckig bastardsvärmare (rödlistad NT)  
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2892, Edhem, FRIDENE 

Motivering: Insektsintressant vägkant med torrbacksarter och sexfläckig bastardsvärmare (NT). 

ID på översiktskarta  34 

Vägnummer  O 2892 

Namn  Edhem, FRIDENE 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan 

Längd sida 1  325 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  325 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Slåtterfibbla, getväppling, gråfibbla, harklöver, kärringtand, prästkrage, 
videört, rödklöver, alsikeklöver och strätta. 

Viktigaste faunainslag Sexfläckig bastardsvärmare (NT) 2 individer, backhumla, haghumla, 
ängssmygare, silverblåvinge, stocktapetserarbi och trädgårdshulma. 

Kommentarer  Objektet ligger ca 50 m från betesmark (TUVA).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
                                                             Sexfläckig bastardsvärmare (rödlistad NT) 
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2894, Juta håla, KORSBERGA 

Motivering: Vägkant med nyckelstrukturer, rödlistade insekter och hävdgynnad flora. 

ID på översiktskarta  35 

Vägnummer  O 2894 

Namn  Juta håla, KORSBERGA 

Gammalt namn  -  

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  590 m (västra sidan) 

Längd sida 2  340 m (östra sidan) 

Meter vägsida totalt  930 m 

Skötselstatus  -  

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp.  

Viktigaste florainslag  Flockfibbla, åkervädd, gökärt, blåmonke, getväppling, bockrot och käringtand.  

Viktigaste faunainslag Praktbyxbi (NT), mindre blåvinge (NT), ängsblåvinge, slåttergräsfjäril, 
haghumla, strimgökbi och rosentapetserarbi. 

Kommentarer  I den norra delen finns skärningar mot väst-sydväst med en hel del bar sandig 
jord  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            Mindre blåvinge (rödlistad NT) och praktbyxbi - hane (rödlistad NT). 
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2900, Lilla Hamrum, HAMRUM 

Motivering: Artrik torrbacke med hävdgynnade arter och backsippa (VU). 

ID på översiktskarta  36 

Vägnummer  O 2900 

Namn  Lilla Hamrum, HAMRUM 

Gammalt namn  -  

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  500 m 

Längd sida 2  500 m 

Meter vägsida totalt  1000 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Backsippa (VU), brudbröd, gulmåra, backnejlika, jungfrulin, åkervädd, 
backtimjan, gullris och stor blåklocka.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Dikning har påverkat värdena. Med fördel kan objektet följas upp om något år, 
inklusive slänter norrut. På den västra sidan i söder har dikningen påverkat 
värdena, men det finns fina arter precis utanför vägområdet som 
förhoppningsvis kan kolonisera området. Arterna finns kvar i den yttersta 
slänten. Norr om den utpekade sträckan finns fler ganska fina, torra slänter 
som dikats men har kvar vissa värden.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Backsippa (rödlistad VU)
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2916, Grumphult, GRUMPHULT 

Motivering: Insektsintressant vägkant med hävdgynnade arter. 

ID på översiktskarta  37 

Vägnummer  O 2916 

Namn  Grumphult, GRUMPHULT 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Östra sidan 

Längd sida 1  250 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  250 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Gökärt, flockfibbla, gullris, blåmonke, åkervädd, getväppling, kärringtand, 
bockrot, rödklöver, liten blåklocka, prästkrage och kråkvicker.  

Viktigaste faunainslag Långhornsbi 8 hanar, vialsandbi 3 honor, dagsvärmare, skogsvisslare, 
ämgssmygare, silverblåvinge, stensnylthumla, vitfläckig guldvinge, 
skogspärlemorfjäril, ärtsandbi, hartsbi och tandsandbi. 

Kommentarer  Ansluter till betesmark i söder. Blomsterlupiner växer längs vägkanten.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          Långhornsbi, vialsandbi och änssmygare. 
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2917, Tittås, BREVIK 

Motivering: Insektsrik vägkant med flera rödlistade arter. 

ID på översiktskarta  38 

Vägnummer  O 2917 

Namn  Tittås, BREVIK 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan 

Längd sida 1  240 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  240 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Åkervädd, getväppling, bockrot och liten blåklocka.  

Viktigaste faunainslag Klöverhumla (NT) 1 hona, violettkantat guldvinge (NT) 1 hona, sexfläckig 
bastardsvärmare (NT) 2 individer, ängsblåvinge, slåttergräsfjäril, 
silverblåvinge, vitfläckig guldvinge, ängstapetserarbi, blåklocksbi och 
trädgårdssnylthumla.  

Kommentarer  Vägkanten ansluter till golfbana.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
                           Klöverhumla, violettkantad guldvinge och sexfläckig bastardsvärmare (rödlistade NT). 
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2918, Gräshult-Vanäs, KARLSBORG 

Motivering: Insektsintressanta och sandiga vägkanter med utvecklingspotential och flera rödlistade 
insekter.  

ID på översiktskarta  39 

Vägnummer  O 2918 

Namn  Gräshult-Vanäs, KARLSBORG 

Gammalt namn  -  

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  1850 m 

Längd sida 2  1850 m 

Meter vägsida totalt  3700 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp.  

Viktigaste florainslag  Grönvit nattviol, åkervädd, backnejlika, mandelblom, äkta johannesört, 
gulmåra, gullris, blåmonke stor blåklocka, flockfibbla, stor blåklocka, liten 
blåklocka, blåsuga, ängsskallra och getväppling.  

Viktigaste faunainslag Svartpälsbi (VU och ÅGP) 1 hona, praktbyxbi (NT) 3 hanar, sexfläckig 
bastardsvärmare (NT) 3 individer, småfibblebi (NT) 3 hanar, långhornsbi 3 
hanar, vägstekel, rödbent murarbi, ljunggökbi, blåklocksbi, backhumla, 
trädgårdshumla, sommarsandbi, fibblesmalbi, majgökbi, hagtornsbi, 
bandpansarbi, ängssandbi, blåklockshumla, haghumla och ängssmygare.  

Kommentarer  Vägkanterna ligger i anslutning till ett mycket värdefullt område vid 
Karlsborgs fästning med gott om bar sand och rik blomning. I området finns 
mycket skyddsvärd fauna av bin. Vid tidigare inventering har här påträffats en 
population av svartpälsbi, som är en av naturvårdsverkets arter för 
åtgärdsprogram. Torra och näringsfattiga slänter under igenväxning, stor 
potential finns om de restaureras. Massförekomst av grönvit nattviol på kort 
sträcka i norra delen. Olika karaktär på olika delar av sträckan, med vissa 
finare bitar och andra inte så intressanta. Rikt på intressanta insekter, ganska 
många karaktärsarter i floran. Samarbete med kommunen kan behövas då 
sträckan går genom Karlsborg och flera insekter noterades längs kommunala 
vägar. Slåtter bör ej ske före 30 augusti och slyröjning och upprätthållning av 
sandiga blottor bor göras.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sexfläckig bastardsvärmare, praktbyxbi, småfibblebi (rödlistade NT) och svartpälsbi (rödlistad VU och 
ÅGP-art).  
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2931, Speleberget, FRÖSVE 

Motivering: Artrika torrbackar med flera indikatorarter. 

ID på översiktskarta  40 

Vägnummer  O 2931 

Namn  Speleberget, FRÖSVE 

Gammalt namn  -  

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  100 m 

Längd sida 2  100 m 

Meter vägsida totalt  200 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp.  

Viktigaste florainslag  Slåtterfibbla, backnejlika, gulmåra, äkta johannesört, svinrot, åkervädd, 
gullris, gökärt, gråfibbla, vitmåra, gul fetknopp, tjärblomster, gulvial, 
ängshavrerot, vitknavel, rockentrav, backtimjan, styvfibbla, flockfibbla, 
femfingerört, harklöver, kärringtand och getväppling.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Backsippa (VU) finns ovan slänten, potential finns för att den sprider sig till 
vägkanten. Stort restaureringsbehov, träd och buskar växer för långt ner i 
slänterna. En art av oxbär noterad.  
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2939, Bocksbacken, HORN 

Motivering: Sandiga skärningar med hävdgynnade arter och praktbyxbi (NT). 

ID på översiktskarta  41 

Vägnummer  O 2939 

Namn  Bocksbacken, HORN 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  325 m 

Längd sida 2  325 m 

Meter vägsida totalt  650 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp.  

Viktigaste florainslag  Backnejlika, gullris, flockfibbla, blåmonke, gråfibbla, bockrot, jordklöver, 
harklöver, fetknopp. 

Viktigaste faunainslag Praktbyxbi (NT) 2 honor, brun sandjägare, haghumla och ängssmygare. 

Kommentarer  Mycket sydvända skärningar och mycket sandiga miljöer. Ca 30 bohål av 
praktbyxbi noterades. Sly behöver röjas.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     Praktbyxbi – hona (rödlistad NT) 
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2939, Bankälla, BANKÄLLA 

Motivering: Torrbacke med förekomster av den rödlistade och hotade arten backsippa (VU).  

ID på översiktskarta  42 

Vägnummer  O 2939 

Namn  Bankälla, BANKÄLLA 

Gammalt namn  -  

Sida av vägen  Norra sidan.  

Längd sida 1  350 m 

Längd sida 2  -  

Meter vägsida totalt  350 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Backsippa (VU), oxtunga, gulmåra, backnejlika, backtimjan, flockfibbla, 
fältmalört, gullris, gullklöver, tjärblomster, liten blåklocka, jordklöver, 
harklöver, tjärblomster, gråfibbla, käringtand och blåmonke. 

Viktigaste faunainslag Haghumla. 

Kommentarer  Endast två plantor med backsippa noterades. En del sydvända skärningar och 
sandblottor vilket ger bra livsmiljöer för flera insektsarter.  

 

 

 

 

 

 

 

                                   Backsippa (rödlistad VU) 
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2944.1, Binneberg, BINNEBERG 

Motivering: Torrängsvägkant med den rödlistade och hotade arten backsippan (VU).  

ID på översiktskarta  43 

Vägnummer  O 2944.01 

Namn  Binneberg, BINNEBERG 

Gammalt namn  -  

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  110 m 

Längd sida 2  110 m 

Meter vägsida totalt  220 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Backsippa (VU), backnejlika, åkervädd, gulmåra, tjärblomster och äkta 
johannesört.  

Viktigaste faunainslag Fjärilar och gräshoppor. 

Kommentarer  Utanför utpekad sträcka finns mark i igenväxningsfas. Fint även norr och 
söder om sträckan men inte lika fint som här. Backsippor hittades bara på 
östra sidan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Backsippa (rödlistad VU) 
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3012, Kättilskullabacken, KÄLLSÄTER 

Motivering: Rikblommande ängsvägkanter.  

ID på översiktskarta  44 

Vägnummer  O 3012 

Namn  Kättilskullabacken, KÄLLSÄTER 

Gammalt namn  -  

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  220 m 

Längd sida 2  220 m 

Meter vägsida totalt  440 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Gulmåra, backnejlika, flockfibbla, åkervädd, svinrot, äkta johannesört, vitmåra 
och gökärt.  

Viktigaste faunainslag Nässelfjäril observerades. 

Kommentarer  Ca 3 exemplar av backsippa (VU) hittades på en kulle vid norra delen av 
sträckan, dock ej i vägområdet. Rikblommigt i vägkanten på båda sidor om 
objektet men inte lika fint som inom avgränsningen. 
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3021, Äskebron, GÄLLSEBO 

Motivering: Insektsrik mark med hävdgynnad flora och sällsynta arter.  

ID på översiktskarta  45 

Vägnummer  O 3021 

Namn  Äskebron, GÄLLSEBO 

Gammalt namn  -  

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  1000 m 

Längd sida 2  1000 m 

Meter vägsida totalt  2000 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp.  

Viktigaste florainslag  Grönvit nattviol, kattfot, åkervädd, jungfrulin, blåmonke, svinrot, backnejlika, 
gulmåra, ängsvädd, stor blåklocka, gökärt, femfingerört, bergslok, skogsfibbla, 
styvfibbla, gråfibbla, liten blåklocka, flockfibbla, hagfibbla, ärenpris, 
ängsskallra, gulvial och äkta johannesört. 

Viktigaste faunainslag Skogsnätfjäril, rutig buskmätare, luktgräsfjäril och brunfläckig pärlemorfjäril.  

Kommentarer  Artrika, fina, torra slänter i gammal torparmiljö. Flera indikator- och 
karaktärsarter samt mycket fjärilar. Blomsterlupiner växer längs vägkanten.  

 

 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Skövde 

102 
 

 
 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Skövde 

103 
 

3032, Lövvassa, LÖVVASSA 

Motivering: Torrbackar med hävdgynnade arter.  

ID på översiktskarta  46 

Vägnummer  O 3032 

Namn  Lövvassa, LÖVVASSA 

Gammalt namn  -  

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  1500 m 

Längd sida 2  1500 m 

Meter vägsida totalt  3000 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp.  

Viktigaste florainslag  Slåtterfibbla, väddklint, åkervädd, gulmåra, svinrot, borsttistel, äkta 
johannesört, backnejlika, tjärblomster, liten blåklocka, bockrot, femfingerört, 
gulvial och blåmonke.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Torrbacke med mycket indikatorarter. Invasiva arter behöver bekämpas 
(blomsterlupin, parkslide, jätteslide och vresros). Vid gårdarna är vägkanten 
mer kvävepåverkad.  
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3036, Lerbo, ARNEKÄRR 

Motivering: Torr och sandig vägkant med torrbacksarter. 

ID på översiktskarta  47 

Vägnummer  O 3036 

Namn  Lerbo, ARNEKÄRR 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Östra sidan 

Längd sida 1  230 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  230 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Getväppling, flockfibbla, svinrot, bockrot, liten blåklocka, gråfibbla och strätta. 

Viktigaste faunainslag Blåklockshumla och spenslig vägstekel. 

Kommentarer  Mycket sandigt material längs vägkanten. Längs vägen går ett gammalt 
järnvägspår där mycket sand kommer upp i dagen.  
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Objektförteckning – Hänsynsobjekt  

26, Galgabacken, BORGUNDA 

Motivering: Vägkant med några sällsynta arter men i övrigt oklara värden. 

ID på översiktskarta  48 

Vägnummer  Rv 26 

Namn  Galgabacken, BORGUNDA 

Gammalt namn  -  

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  560 m 

Längd sida 2  560 m 

Meter vägsida totalt  1120 m 

Skötselstatus  -  

Skyltar  -  

Viktigaste florainslag  Oxtunga, ängsnycklar, färgkulla, stor blåklocka och smultron. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Behöver detaljinventeras.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
           

Oxtunga och 
ängsnycklar. 
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26, Skogsro, RYD 

Motivering: Vägkanter med sandiga slänter och skärningar. 

ID på översiktskarta  49 

Vägnummer  Rv 26 

Namn  Skogsro, RYD 

Gammalt namn  -  

Sida av vägen  Båda sidor  

Längd sida 1  545 m 

Längd sida 2  545 m 

Meter vägsida totalt  1090 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Tjärblomster, getväppling och blåmonke. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Byggnation av ny GC-väg med av-på-fartsramper från vägen har skapat 
slänter med fin sand, skärningar och mycket störd mark. Kan vara rika på 
insekter, behöver dock undersökas noggrannare.  
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26, Nylund, SÄTERS- LUNDEN 

Motivering: Vägkant med fina sandiga slänter och skärningar.  

ID på översiktskarta  50 

Vägnummer  Rv 26 

Namn  Nylund, SÄTERS-LUNDE 

Gammalt namn  -  

Sida av vägen  Båda sidor  

Längd sida 1  245 m 

Längd sida 2  245 m 

Meter vägsida totalt  490 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Blåmonke och tjärblomster. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Fina slänter med sand och skärningar. Kan vara insektsintressant men 
behöver undersökas noggrannare. Tall växer i slänten.  
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26, Säter, ÅKERSÄTER 

Motivering: Vägkant med mindre förekomst av skogsnycklar. 

ID på översiktskarta  51 

Vägnummer  Rv 26 

Namn  Säter, ÅKERSÄTER 

Gammalt namn  -  

Sida av vägen  Västra sidan.  

Längd sida 1  785 m 

Längd sida 2  -  

Meter vägsida totalt  785 m 

Skötselstatus  Medel  

Skyltar  Inte längre artrik vägkant, skyltar ska tas bort. 

Viktigaste florainslag  Skogsnycklar, kärrfibbla, kärrsalting, blåsippa, svartvide, rödblära, skogsviol, 
alsikeklöver, jordreva, och strandveronika. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Värdena är mycket begränsade i små fuktängsdelar utefter diket/bäcken. 
Väldigt frodigt med mycket få skogsnycklar, de verkar ha minskat i antal. Det 
har varit uppsugande slåtter längs vägen under flera år. Objektet är mycket 
frodigt och svårskött.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  Skogsnyckel  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Skövde 

114 
 

 
 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Skövde 

115 
 

193, Skräddaretorp, SÖRTELNA 

Motivering: Torra sandiga vägkanter med förekomst av sexfläckig bastardsvärmare (NT). 

ID på översiktskarta  52 

Vägnummer  O 193 

Namn  Skräddaretorp, SÖRTELNA 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  500 m 

Längd sida 2  500 m 

Meter vägsida totalt  1000 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Flockfibbla, getväppling, alsikeklöver, rödklöver, käringtand och strätta. 

Viktigaste faunainslag Sexfläckig bastardsvärmare (NT) 2 individer, stocktapetserarbi och 
kölcitronbi.  

Kommentarer  Det finns sydvända skärningar med bara sandblottor och objektet ligger nära 
betesmark med jordblottor. Sly behöver röjas längs stora delar av sträckan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         Sexfläckig bastardsvärmare (rödlistad NT)  
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195, Torpet, TORPET 

Motivering: Vägkant med några hävdgynnade arter samt förekomst av mindre blåvinge (NT). 

ID på översiktskarta  53 

Vägnummer  O 195 

Namn  Torpet, TORPET 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  270 m 

Längd sida 2  270 m 

Meter vägsida totalt  540 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Getväppling, flockfibbla, svinrot, gökärt, stor blåklocka, hagfibbla och liten 
blåklocka.  

Viktigaste faunainslag Mindre blåvinge (NT) 1 individ.  

Kommentarer  Det finns skärningar som är vända mot öster, det ger dock inte så bra 
bomiljöer. Återkommande slyröjning behöver ske.  

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     Mindre blåvinge (rödlistad NT)  
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195, Sörtorp, SÖRTORP 

Motivering: Nyckelstrukturer med hävdgynnad flora och rödlistade fjärilar. 

ID på översiktskarta  54 

Vägnummer  O 195 

Namn  Sörtorp, SÖRTORP 

Gammalt namn  -  

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  990 m (västra sidan) 

Längd sida 2  1400 m (östra sidan) 

Meter vägsida totalt  2390 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  -  

Viktigaste florainslag  Åkervädd, bockrot, käringtand, höstfibbla, kråkvicker, gråfibbla, tjärblomster, 
blåmonke, rödklöver och liten blåklocka.   

Viktigaste faunainslag Sexfläckig bastardsvärmare (NT) 9 individer, allmän metallvingesvärmare 
(NT) 3 individer, slåttergräsfjäril, skogsnätfjäril, gräshumla och vitfläckig 
guldvinge.  

Kommentarer  Objektet är insektsintressant, ansluter till naturbetesmark (TUVA) och det 
finns mindre skärningar och sand. Hot mot vägkanternas värden är tidig 
slåtter av åkervädd. Tidig slåtter bör endast ske nära vägen, resten av 
vägkanten bör ej slås för 31 augusti. Sträckan behöver detaljinventeras.    

 

 
 
 
 
 Allmän metallvingesvärmare (NT) och 
 sexfläckig bastardsvärmare (NT). 
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2829, Svedjefall, HÖKENSÅS 

Motivering: Vägkant med hävdgynnade arter och sexfläckig bastardsvärmare (NT). 

ID på översiktskarta  55 

Vägnummer  O 2829 

Namn  Svedjefall, HÖKENSÅS 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  520 m 

Längd sida 2  520 m 

Meter vägsida totalt  1040 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Slåtterfibbla, åkervädd, svinrot, gökärt, flockfibbla, ängskovall, kärringtand, 
ljung, bockrot, liten blåklocka och vitklöver.  

Viktigaste faunainslag Sexfläckig bastardsvärmare (NT) 2 individer och skogsnätvinge.  

Kommentarer  Objektet ansluter till Hökensås naturreservat, ligger ca 80 m från betesmark 
(TUVA) och omges av sandig tallskog.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            Sexfläckig bastardsvärmare (rödlistad NT) 



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Skövde 

122 
 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Skövde 

123 
 

2833, Blåhult, BLÅHULT 

Motivering: Insektintressanta sandiga vägkanter med hävdgynnad flora och nyckelstrukturer.  

ID på översiktskarta  56 

Vägnummer  O 2833 

Namn  Blåhult, BLÅHULT 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  780 m 

Längd sida 2  780 m 

Meter vägsida totalt  1560 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Åkervädd, ängsvädd, flockfibbla, getväppling, blåmonke, bockrot, liten 
blåklocka, kärringtand, ljung, ängskovall, rödklöver och vitklöver.  

Viktigaste faunainslag Blåklockshumla, vitfläckig guldvinge och större myrlejonslända.  

Kommentarer  Vägkanterna omges av sandig tallskog och det finns sydvästvända sandiga 
skärningar med gott om bara moiga ytor.  Den södra delen av objektet 
ansluter till blomrik tomtmark. Blomsterlupiner växer längs vägkanten.  

 

 
  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Skövde 

124 
 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Skövde 

125 
 

2834, Fridhem, GRIMMESTORP 

Motivering: Slänt med ett stort bestånd av den ovanliga arten mästerrot.  

ID på översiktskarta  57 

Vägnummer  O 2834 

Namn  Fridhem, GRIMMESTORP 

Gammalt namn  -  

Sida av vägen  Västra sidan, norr om bäcken 

Längd sida 1  15 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  15 m 

Skötselstatus  -  

Skyltar  -  

Viktigaste florainslag  Mästerrot.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Ett större bestånd av den ovanliga arten mästerrot. Halva beståndet har 
nyligen slåttrats.    
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2835, Svinabäcken, BOSARP 

Motivering: Torr– till frisk mark med riklig förekomst av ängsvädd.  

ID på översiktskarta  58 

Vägnummer  O 2835 

Namn  Svinabäcken, BOSARP 

Gammalt namn  -  

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  200 m 

Längd sida 2  200 m 

Meter vägsida totalt  400 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  -  

Viktigaste florainslag  Ängsvädd, gökärt, ljung, filtlavar, skogskovall, ängskovall, käringtand och 
hagfibbla.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Oklara värden, men med rikliga förekomster av ängsvädd i ytterslänterna.  

 

 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Skövde 
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Skövde 
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2843, Skräddarekvarn, SKRÄDDAREKVARN  

Motivering: Igenväxande vägkant med hävdgynnade arter och mycket slåtterfibbla.  

ID på översiktskarta  59 

Vägnummer  O 2843 

Namn  Skräddarekvarn, SKRÄDDAREKVARN 

Gammalt namn  -  

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  140 m 

Längd sida 2  140 m 

Meter vägsida totalt  280 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Inte längre artrik vägkant, skyltar ska tas bort. 

Viktigaste florainslag  Slåtterfibbla, svinrot, jungfrulin, gulmåra och vitmåra. 

Viktigaste faunainslag Skogspärlemorfjäril och ärttapetserarbi. 

Kommentarer  Ovanligt mycket slåtterfibbla, främst i innerslänt, möjligen p.g.a. nyligen 
påverkad stödremsa. Möjligt renoveringsobjekt, objektet befinner sig i stark 
igenväxningsfas. Vedväxter, hundkäx, örnbräken och hallon behöver röjas 
bort.  

 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Skövde 
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Skövde 
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2844, Rackarebacken, VELINGA 

Motivering: Vägkant med allmän metallvingesvärmare (NT) och hävdgynnade arter.  

ID på översiktskarta  60 

Vägnummer  O 2844 

Namn  Rackarebacken, VELINGA 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  350 m 

Längd sida 2  350 m 

Meter vägsida totalt  700 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Åkervädd, blåmonke, gråfibbla, kärringtand, renfana, liten blåklocka, 
ängsskallra, rödklöver, vitklöver och alsikeklöver.  

Viktigaste faunainslag Allmän metallvingesvärmare (NT) 1 individ, ängssmygare och 
slåttergräsfjäril.  

Kommentarer  Mindre skärning mot öster. Objektet behöver detaljinventeras.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 Allmän metallvingesvärmare (NT) 



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Skövde 
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Skövde 
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2846, Storegården, VELINGA 

Motivering: Insektsintressanta vägkanter med nyckelstrukturer och torrbacksflora.  

ID på översiktskarta  61 

Vägnummer  O 2846 

Namn  Storegården, VELINGA 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  310 m 

Längd sida 2  310 m 

Meter vägsida totalt  620 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Backtimjan, väddklint, blåmonke, ljung, bockrot, gråfibbla, liten blåklocka och 
getväppling. 

Viktigaste faunainslag Ängssmygare, slåttergräsfjäri, blåklockshumla, rödbent murargeting, 
fibblesmalbi, hartsbi och ljungsandbi.  

Kommentarer  Objektet ligger ca 20 m från betesmark (TUVA) och det finns skärningar mot 
söder med gott om bar sand och mycket bohål.  

 

 
  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Skövde 
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Skövde 
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2847, Utridarebacken, ETTAK 

Motivering: Vägkant med riklig förekomst av borsttistel. 

ID på översiktskarta  62 

Vägnummer  O 2847 

Namn  Uridarebacken, ETTAK 

Gammalt namn  -  

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  375 m 

Längd sida 2  375 m 

Meter vägsida totalt  750 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  -  

Viktigaste florainslag  Borsttistel, äkta johannesört och flockfibbla.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Väster om objektet finns några nattvioler och slåtterfibblor som växer intill en 
betesmark. Innerslänten har nyligen slåttrats.  

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Skövde 
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Skövde 
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2851, Grindstugan - Daretorp, HADÄNG 

Motivering: Lång väg med hävdgynnad flora och sällsynta arter.  

ID på översiktskarta  63 

Vägnummer  O 2851 

Namn  Grindstugan - Daretorp, HADÄNG 

Gammalt namn  -  

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  3920 m 

Längd sida 2  3920 m 

Meter vägsida totalt  7840 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  -  

Viktigaste florainslag  Slåtterfibbla, oxtunga, väddklint, äkta johannesört, gulvial, åkervädd, 
blåmonke, prästkrage, bockrot, käringtand, gökärt, teveronika, mandelblom, 
ängsviol, backnejlika, liten blåklocka och ljung. 

Viktigaste faunainslag Ängssmygare och slåttergräsfjäril. 

Kommentarer  Hela vägen med småfina sträckor och några hänsynsobjekt. Vid Skattegården 
finns oxtunga, väddklint, äkta johannesört och gulvial. Bra miljöer för insekter 
med sand och skärningar. 

 

 

 

 
 
 
 
                                                     Oxtunga 



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Skövde 
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Skövde 
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2852, Ullstorp, ULLSTORP 

Motivering: Sandiga vägkanter med nyckelstrukturer och torrbacksarter.  

ID på översiktskarta  64 

Vägnummer  O 2852 

Namn  Ullstorp, ULLSTORP 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  250 m 

Längd sida 2  250 m 

Meter vägsida totalt  500 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Backtimjan, backnejlika, flockfibbla, åkervädd, ljung, gråfibbla, getväppling, 
tjärblomster, liten blåklocka, rödklöver och skogsklöver. 

Viktigaste faunainslag Slåttergräsfjäril, silverblåvinge, pärlcitronbi, småullbi och småsovarbi. 

Kommentarer  Skärningar och mindre skärningar mot söder med en hel del bar sandig jord. 
Den östra delen av objektet ansluter till betesmark (TUVA). 

 

 
  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Skövde 
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Skövde 
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2852, Havsjöberg, HAVSJÖBERG 

Motivering: Vägkant med förekomst av sexfläckig bastardsvärmare (NT) och hävdgynnad flora.  

ID på översiktskarta  65 

Vägnummer  O 2852 

Namn  Havsjöberg, HAVSJÖBERG 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  110 m 

Längd sida 2  110 m 

Meter vägsida totalt  220 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Ängsvädd, flockfibbla, getväppling, åkervädd, liten blåklocka, käringtand och 
bockrot.  

Viktigaste faunainslag Sexfläckig bastardsvärmare (NT) 4 individer. 

Kommentarer  Ingår i Hökensås naturreservat. Mycket blomsterlupiner växer längs vägen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                      Sexfläckig bastardsvärmare (rödlistad NT) 



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
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2854, Ladängskärret, SVÄRDSKULLEN 

Motivering: Vägkant med riklig förekomst av nattvioler.  

ID på översiktskarta  66 

Vägnummer  O 2854 

Namn  Ladängskärret, SVÄRDSKULLEN 

Gammalt namn  -  

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  200 m 

Längd sida 2  200 m 

Meter vägsida totalt  400 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  -  

Viktigaste florainslag  Grönvit nattviol. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Nattvioler växer främst i innerslänt men förekommer även i ytterslänten.  

 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Skövde 

144 
 

 
 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Skövde 
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2855, Torängen, HJULÅSEN 

Motivering: Vägkant med förekomst av praktbyxbi (NT).  

ID på översiktskarta  67 

Vägnummer  O 2855 

Namn  Torängen, HJULÅSEN 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  175 m 

Längd sida 2  175 m 

Meter vägsida totalt  350 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Getväppling, flockfibbla, blåmonke, åkervädd, höstfibbla, käringtand, 
smällglim och vitklöver. 

Viktigaste faunainslag Praktbyxbi (NT) 1 hane. 

Kommentarer  Eventuellt finns värden för att sträckan ska klassas som en artrik vägkant, 
noggrannare inventeringar behöver göras.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     Praktbyxbi – hane (rödlistad NT) 



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
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2855, Linderyd, LINDERYD 

Motivering: Rikblommiga ängsvägkanter med oklara värden.  

ID på översiktskarta  68 

Vägnummer  O 2855 

Namn  Linderyd, LINDERYD 

Gammalt namn  -  

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  1400 m 

Längd sida 2  1400 m 

Meter vägsida totalt  2800 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  -  

Viktigaste florainslag  Getväppling, åkervädd, väddklint, käringtand och svartkämpar. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Flora som är bra för insekter.  

 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Skövde 
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2856, Altorp, MOBOLET 

Motivering: Vägkant med flera indikatorarter och sexfläckig bastardsvärmare (NT).  

ID på översiktskarta  69 

Vägnummer  O 2856 

Namn  Altorp, MOBOLET 

Gammalt namn  -  

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  730 m 

Längd sida 2  730 m 

Meter vägsida totalt  1460 m 

Skötselstatus  -  

Skyltar  -   

Viktigaste florainslag  Åkervädd, bockrot, getväppling, käringtand, teveronika, kråkvicker, gulvial, 
gråfibbla rödklöver, harklöver, tjärblomster, prästkrage, röllika, ljung och 
liten blåklocka,   

Viktigaste faunainslag Sexfläckig bastardsvärmare (NT) 3 individer och skogsnätvinge.   

Kommentarer  Trädlärka kunde höras. Vägkanterna ansluter till betesmark (TUVA) och det 
finns skärningar och mindre mängd sand.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
Sexfläckig bastardsvärmare (NT)  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
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2856.1, Storegården, SÖDERRYD 

Motivering: Insektsintressant vägkant med hävdgynnade arter. 

ID på översiktskarta  70 

Vägnummer  O 2856.1 

Namn  Storegården, SÖDERRYD 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  335 m 

Längd sida 2  335 m 

Meter vägsida totalt  670 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Åkervädd, getväppling, käringtand, backnejlika, vitklöver och bockrot. 

Viktigaste faunainslag Sexfläckig bastardsvärmare (NT) och skogsnätvinge. 

Kommentarer   

 

 
  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Skövde 
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2857, Björkstorp, FÅGELÅS-TORP 

Motivering: Vägkant med mycket svinrot och förekomst av sexfläckig bastardsvärmare (NT). 

ID på översiktskarta  71 

Vägnummer  O 2857 

Namn  Björkstorp, FÅGELÅS-TORP 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Västra sidan 

Längd sida 1  320 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  320 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Svinrot, åkervädd, gulvial, rödklöver, vitklöver och alsikeklöver. 

Viktigaste faunainslag Sexfläckig bastardsvärmare (NT) 1 individ.  

Kommentarer  Objektet omges av åker och det finns mindre skärningar mot ostsydost. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                              Sexfläckig bastardsvärmare (rödlistad NT) 
 



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
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2857, Granbolet, GRANBOLET 

Motivering: Insektsintressanta vägkanter med förekomst av sexfläckig bastardsvärmare (NT). 

ID på översiktskarta  72 

Vägnummer  O 2857 

Namn  Granbolet, GRANBOLET 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  310 m 

Längd sida 2  310 m 

Meter vägsida totalt  620 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Flockfibbla, åkervädd, liten blåklocka, prästkrage, kråkvicker, rödklöver, 
vitklöver och alsikeklöver. 

Viktigaste faunainslag Sexfläckig bastardsvärmare (NT) 1 individ, skogsnätvinge, slåttergräsfjäril 
och sexbandad murargeting. 

Kommentarer  - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        Sexfläckig bastardsvärmare (rödlistad NT)  
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2873, Mariedal, OTTRAVAD 

Motivering: Liten, fin och välexponerad ytterslänt. 

ID på översiktskarta  73 

Vägnummer  O 2873 

Namn  Mariedal, OTTRAVAD 

Gammalt namn  -  

Sida av vägen  Norra sidan.  

Längd sida 1  115 m 

Längd sida 2  -  

Meter vägsida totalt  115 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  -   

Viktigaste florainslag  Grönvit nattviol, åkervädd, gökärt, getväppling, gulmåra, flockfibbla, liten 
blåklocka, tjärblomster, ljung, prästkrage, bockrot och styvfibbla.  

Viktigaste faunainslag Vialsandbi 1 hona, morotssandbi och ärttapetserarbi. 

Kommentarer  Insektsintressant vägkant. En liten skärning mot söder med mindre mängd 
bar sandig jord. Blomsterlupiner och en rad med lövbuskar i diket bör röjas 
undan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Vialsandbi  
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2873, Kruses, INGABO 

Motivering: Vägkant med hävdgynnad flora och sexfläckig bastardsvärmare (NT). 

ID på översiktskarta  74 

Vägnummer  O 2873 

Namn  Kruses, INGABO 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan 

Längd sida 1  250 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  250 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Åkervädd, ängsvädd, flockfibbla, bockrot, ljung, höstfibbla, liten blåklocka, 
videört och rödklöver. 

Viktigaste faunainslag Sexfläckig bastardsvärmare (NT) 5 individer.  

Kommentarer  Objektet ligger ca 90 m från betesmark (TUVA).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        Sexfläckig bastardsvärmare (rödlistad NT) 
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2877, Gärdet, KAVLÅS 

Motivering: Vägkanter med nyckelstrukturer, sexfläckig bastardsvärmare (NT) och torrbacksflora.  

ID på översiktskarta  75 

Vägnummer  O 2877 

Namn  Gärdet, KAVLÅS 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  250 m 

Längd sida 2  250 m 

Meter vägsida totalt  500 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Getväppling, flockfibbla, åkervädd, bockrot, liten blåklocka, käringtand och 
vitklöver. 

Viktigaste faunainslag Sexfläckig bastardsvärmare (NT) 1 individ, gräshumla och haghumla.  

Kommentarer  Det finns mindre skärningar mot sydost och objektet ansluter till betesmark 
(TUVA). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               Sexfläckig bastardsvärmare (rödlistad NT) 
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2878, Lyckegården, KIVATORP 

Motivering: Insektsintressanta vägkanter med sandiga slänter. 

ID på översiktskarta  76 

Vägnummer  O 2878 

Namn  Lyckegården, KIVATORP 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  160 m 

Längd sida 2  160 m 

Meter vägsida totalt  320 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Getväppling, väddklint, liten blåklocka, prästkrage, harklöver, rödklöver och 
vitklöver.  

Viktigaste faunainslag Ängssmygare, haghumla och slåttergräsfjäril.  

Kommentarer  Sandiga slänter.  

 

 
  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
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2879, Korsberga, HAMRUM  

Motivering: Rikblommig och solbelyst slänt. 

ID på översiktskarta  77 

Vägnummer  O 2879 

Namn  Korsberga, HAMRUM 

Gammalt namn  -  

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  140 m 

Längd sida 2  140 m 

Meter vägsida totalt  280 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  -  

Viktigaste florainslag  Backnejlika, stor blåklocka, getväppling, flockfibbla, gulvial, smultron, 
gråfibbla, prästkrage, rödklint, vitmåra, tjärblomster och gulmåra.  

Viktigaste faunainslag Pärlemorfjäril, slåttergräsfjäril, blomfluga och humlor. 

Kommentarer  En hel del flockfibbla samt strödda värden i slänten väster om sträckan, men 
inte tillräckligt förhöjda värden för att bli ett objekt enligt dagens bedömning.  

 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Skövde 
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Skövde 
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2881, Rosenlund, VAROLA-BOAGÄRDET 

Motivering: Insektsintressanta vägkanter med hävdgynnad flora och sexfläckig bastardsvärmare (NT). 

ID på översiktskarta  78 

Vägnummer  O 2881 

Namn  Rosenlund, VAROLA-BOAGÄRDET 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  120 m 

Längd sida 2  120m  

Meter vägsida totalt  240 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Gökärt, åkervädd, mandelblom, flockfibbla, liten blåklocka, rödklöver och 
vitklöver.  

Viktigaste faunainslag Sexfläckig bastardsvärmare (NT) 2 individer, vialsandbi 1 hona och 
silverblåvinge.  

Kommentarer  - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 Sexfläckig bastardsvärmare (rödlistad NT) och vialsandbi.  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Skövde 
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Skövde 
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2893, Svenstorp, FRÖJERED 

Motivering: Vägkant med oklara värden och mindre blåvinge (NT). 

ID på översiktskarta  79 

Vägnummer  O 2893 

Namn  Svenstorp, FRÖJERED 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  960 m 

Längd sida 2  960 m 

Meter vägsida totalt  1920 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Svinrot, getväppling, flockfibbla, gökärt, hagfibbla, prästkrage, ljung, 
höstfibbla, gråfibbla, smultron, teveronika, blåbär, strätta, vitklöver och 
alsikeklöver.  

Viktigaste faunainslag Mindre blåvinge (NT) 1 individ, lundsandbi, ljunggökbi, mysksmalbi och 
tandsandbi.  

Kommentarer  - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           Mindre blåvinge (rödlistad NT) och tandsandbi.  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Skövde 
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Skövde 
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2893, Söderängen, KULLEBO 

Motivering: Fjärilsrik vägkant med hävdgynnad flora.  

ID på översiktskarta  80 

Vägnummer  O 2893 

Namn  Söderängen, KULLEBO 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan 

Längd sida 1  260 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  260 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Getväppling, mandelblom, åkervädd, stor blåklocka, flockfibbla, käringtand, 
höstfibbla, teveronika, rödklöver och vitklöver.  

Viktigaste faunainslag Silverblåvinge, ängssmygare och slåttergräsfjäril. 

Kommentarer  Ansluter till betesmark (TUVA). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Skövde 
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Skövde 
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2894, Dannemarka, DANNEMARKA 

Motivering: Vägkant med nyckelstrukturer, hävdgynnad flora och praktbyxbi (NT). 

ID på översiktskarta  81 

Vägnummer  O 2894 

Namn  Dannemarka, DANNEMARKA 

Gammalt namn  -  

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  960 m 

Längd sida 2  960 m 

Meter vägsida totalt  1920 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  -   

Viktigaste florainslag  Blåmonke, åkervädd, stor blåklocka, liten blåklocka, getväppling, bockrot, 
flockfibbla, harklöver, gråfibbla, prästkrage, ljung och gullris. 

Viktigaste faunainslag Praktbyxbi (NT) 1 hona, tandsandbi, blåklockshumla, skogsnätfjäril, hartsbi 
och ängssmygare. 

Kommentarer  Skärningar mot väster med en hel del bar sandig jord.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         Praktbyxbi – hona (rödlistad NT) och tandsandbi.   



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Skövde 

174 
 

 
 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Skövde 

175 
 

2894, Kullebo, KULLEBO 

Motivering: Vägkant med nyckelstrukturer, hävdgynnad flora och sexfläckig bastardsvärmare (NT). 

ID på översiktskarta  82 

Vägnummer  O 2894 

Namn  Kullebo, KULLEBO 

Gammalt namn  -  

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  250 m 

Längd sida 2  250 m 

Meter vägsida totalt  500 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  -   

Viktigaste florainslag  Flockfibbla, bockrot, svinrot, stor blåklocka, ljung, liten blåklocka och 
höstfibbla.   

Viktigaste faunainslag Sexfläckig bastardsvärmare (NT) och blåklockshumla.  

Kommentarer  Mindre skärningar mot väst-nordväst med en hel del bar sandig jord. Ansluter 
till naturbetesmark (TUVA).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sexfläckig bastardsvärmare (NT)  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Skövde 
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Skövde 
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2895, Kilen, BAGGEDAMMEN 

Motivering: Insektsrika vägkanter med nyckelstrukturer. 

ID på översiktskarta  83 

Vägnummer  O 2895 

Namn  Kilen, BAGGEDAMMEN 

Gammalt namn  -  

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  235 m 

Längd sida 2  235 m 

Meter vägsida totalt  470 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  -   

Viktigaste florainslag  Gökärt, kärringtand, liten blåklocka, gråfibbla, smultron, bockrot, prästkrage, 
ljung, jordklöver, vitklöver och alsikeklöver.  

Viktigaste faunainslag Långhornsbi 1 individ, vialsandbi, bronssmalbi, småsovarbi, blåklocksbi, 
hedsmalbi, mellanblodbi, konkägelbi, sälggökbi, hartsbi, stor svävfluga, bivarg 
och troligt fynd av vårsidenbi.  

Kommentarer  Objektet ansluter till betesmark (TUVA) och längs vägen finns mindre 
skärningar mot söder med gott om bar sandig mark.  

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 Långhornsbi, vialsandbi och bivarg. 



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Skövde 
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Skövde 
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2900, Nya Karstorp, KARSTORP 

Motivering: Vägkant med nyckelstrukturer och hävdgynnad flora.  

ID på översiktskarta  84 

Vägnummer  O 2900 

Namn  Nya Karstorp, KARSTORP 

Gammalt namn  -  

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  170 m 

Längd sida 2  170 m 

Meter vägsida totalt  340 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  -   

Viktigaste florainslag  Flockfibbla, backnejlika, stor blåklocka, liten blåklocka, tjärblomster, 
skogsklöver, bockrot och prästkrage.  

Viktigaste faunainslag Slåttergräsfjäril.  

Kommentarer  Objektet ansluter till betesmark (TUVA) och det finns större skärningar mot 
väster med mindre mängd bar sandig jord.  

 

 
  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Skövde 
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Skövde 
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2907, Gustavsro, FLOTTEBO 

Motivering: Torra och sandig vägkant med kvastfibblor. 

ID på översiktskarta  85 

Vägnummer  O 2907 

Namn  Gustavsro, FLOTTEBO 

Gammalt namn  -  

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  60 + 50 m 

Längd sida 2  50 m 

Meter vägsida totalt  160 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  -  

Viktigaste florainslag  Kvastfibbla. 

Kommentarer  - 

 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Skövde 
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Skövde 
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2931, Braxtorp, BRAXTORP 

Motivering: Insektsintressant vägkant med oklara värden.  

ID på översiktskarta  86 

Vägnummer  O 2931 

Namn  Braxtorp, BRAXTORP 

Gammalt namn  -  

Sida av vägen  Östra sidan 

Längd sida 1  185 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  185 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  -   

Viktigaste florainslag  Mandelblom, gullris, flockfibbla, tjärblomster, smultron, jordklöver, harklöver, 
rödklöver och vitklöver.  

Viktigaste faunainslag Tandsandbi och ljunggökbi. 

Kommentarer  - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        Tandsandbi 
 



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Skövde 
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Skövde 
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2931, Nolgården, ÅKERSÄTER 

Motivering: Insektsintressant vägkant med mindre blåvinge (NT) och hävdgynnad flora. 

ID på översiktskarta  87 

Vägnummer  O 2931 

Namn  Nolgården, ÅKERSÄTER 

Gammalt namn  -  

Sida av vägen  Västra sidan 

Längd sida 1  65 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  65 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  -   

Viktigaste florainslag  Stor blåklocka, getväppling och åkervädd. 

Viktigaste faunainslag Mindre blåvinge (NT) och blåklocksbi.  

Kommentarer  - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                           Mindre blåvinge (rödlistad NT) 



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Skövde 
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Skövde 
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2938, Torkelsgården, HORN 

Motivering: Vägkant med hävdgynnad flora och praktbyxbi (NT).  

ID på översiktskarta  88 

Vägnummer  O 2938 

Namn  Torkelsgården, HORN 

Gammalt namn  -  

Sida av vägen  Västra sidan 

Längd sida 1  390 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  390 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  -   

Viktigaste florainslag  Backnejlika, flockfibbla, mandelblom, getväppling, liten blåklocka, gråfibbla, 
tjärblomster, smultron, bockrot, harklöver, jordklöver, rödklöver och 
alsikeklöver. 

Viktigaste faunainslag Praktbyxbi (NT) 3 hanan och slåttergräsfjäril.  

Kommentarer  - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 Praktbyxbi – hane (rödlistad NT) 



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Skövde 
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Skövde 
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2939, Nolgården, FLISTAD 

Motivering: Vägkant med hävdgynnad flora och oklara värden.  

ID på översiktskarta  89 

Vägnummer  O 2939 

Namn  Nolgården, FLISTAD 

Gammalt namn  -  

Sida av vägen  Östra sidan 

Längd sida 1  215 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  215 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  -   

Viktigaste florainslag  Flockfibbla, gullris, liten blåklocka, bockrot och harklöver.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Ansluter till betsmark i öster. 

 

 
  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Skövde 
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Skövde 
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3011, Långaskede kulle, LÅNGASKEDE 

Motivering: Fint blommande torrbacke med en del indikatorarter och sexfläckig bastardsvärmare (NT).    

ID på översiktskarta  90 

Vägnummer  O 3011 

Namn  Långaskede kulle, LÅNGASKEDE 

Gammalt namn  -  

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  200 m 

Längd sida 2  200 m 

Meter vägsida totalt  400 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  -  

Viktigaste florainslag  Åkervädd, blåmonke, kattfot, gullris, gulmåra, gökärt, tjärblomster, gråfibbla, 
bockrot, gråbinka, liten blåklocka och käringtand.  

Viktigaste faunainslag Sexfläckig bastardsvärmare (NT), spenslig vägstekel och mysksmalbi. 

Kommentarer  Visst spill av näring från åkern.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                Sexfläckig bastardsvärmare (rödlistad NT)  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Skövde 
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Skövde 
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3011, Källetorpet, HULAN 

Motivering: Vägkanter med hävdgynnad flora och nyckelstrukturer.  

ID på översiktskarta  91 

Vägnummer  O 3011 

Namn  Källetorpet, HULAN 

Gammalt namn  -  

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  230 m 

Längd sida 2  230 m 

Meter vägsida totalt  460 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  -   

Viktigaste florainslag  Ängsvädd, stor blåklocka, flockfibbla, skogsklöver, liten blåklocka, hagfibbla, 
strätta och vitklöver.  

Viktigaste faunainslag Trätapetserarbi. 

Kommentarer  Längs vägen finns mindre skärningar. 

 

 
  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Skövde 
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Skövde 
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3019, Lilla Mossebo, BRÅBACKA 

Motivering: Insektsintressanta vägkanter med hävdgynnad flora.  

ID på översiktskarta  92 

Vägnummer  O 3019 

Namn  Lilla Mossebo, BRÅBACKA 

Gammalt namn  -  

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  140 m 

Längd sida 2  140 m 

Meter vägsida totalt  280 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  -   

Viktigaste florainslag  Åkervädd, backnejlika, getväppling, flockfibbla, bockrot, liten blåklocka, 
gråfibbla och rödklöver.  

Viktigaste faunainslag Blåklockshumla. 

Kommentarer  - 

 

 
  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Skövde 

196 
 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Skövde 
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3021, Mossebo, RANSBERGS-MOSSEBO 

Motivering: Sandiga vägkanter med torrbacksarter.  

ID på översiktskarta  93 

Vägnummer  O 3021 

Namn  Mossebo, RANSBERGS-MOSSEBO 

Gammalt namn  -  

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  135 m 

Längd sida 2  135 m 

Meter vägsida totalt  270 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  -   

Viktigaste florainslag  Åkervädd, blåmonke, flockfibbla, backnejlika, gråfibbla, käringtand, liten 
blåklocka, bockrot, getväppling och prästkrage.  

Viktigaste faunainslag Silverblåvinge och hartsbi. 

Kommentarer  Sandiga miljöer. 

 

 
  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Skövde 
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Skövde 
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3021, Kinnekulle, SPETHULT 

Motivering: Insektsrika vägkanter med nyckelstrukturer och hävdgynnad flora.  

ID på översiktskarta  94 

Vägnummer  O 3021 

Namn  Kinnekulle, SPETHULT 

Gammalt namn  -  

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  210 m 

Längd sida 2  210 m 

Meter vägsida totalt  420 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  -   

Viktigaste florainslag  Svinrot, gökärt, jungfrulin, åkervädd, flockfibbla, tjärblomster, liten blåklocka, 
bockrot, rödklöver och vitklöver.  

Viktigaste faunainslag Långhornsbi 1 hane, vialsandbi 1hona, skogsvisslare, vitgräsfjäril, 
silverblåvinge skogspärlemorfjäril/ängspärlemorfjäril och mysksmalbi.  

Kommentarer  Vägkanten ansluter till en stenmur och blomrik tomt. Det finns en del 
skärningar och mindre mängd sandigt material.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                        Långhornsbi och vialsandbi. 



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Skövde 
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Skövde 
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3021, Björkkullen, BANKEBOLET 

Motivering: Vägkant med riklig blomning av skogsfibbla.    

ID på översiktskarta  95 

Vägnummer  O 3021 

Namn  Björkkullen, BANKEBOLET 

Gammalt namn  -  

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  165 m 

Längd sida 2  165 m 

Meter vägsida totalt  330 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  -  

Viktigaste florainslag  Skogsfibbla  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Arten/underarten bör kontrolleras. 

 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Skövde 
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Skövde 
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3021, Svenstorp, SPETHULT 

Motivering: Rikblommande friskäng med ett fåtal indikatorarter.   

ID på översiktskarta  96 

Vägnummer  O 3021 

Namn  Svenstorp, SPETHULT 

Gammalt namn  -  

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  140 m 

Längd sida 2  140 m 

Meter vägsida totalt  280 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  -  

Viktigaste florainslag  Väddklint, åkervädd, gökärt, flockfibbla och stormåra.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Lupiner bör rensas bort. Privat slåtter framför ett gammalt torp.  

 

 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Skövde 

204 
 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Skövde 
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3024, Rya Backgården, RYHOLM 

Motivering: Vägkanter med spridda förekomster av torrbacksarter. 

ID på översiktskarta  97 

Vägnummer  O 3024 

Namn  Rya Backgården, RYHOLM 

Gammalt namn  -  

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  2300 m 

Längd sida 2  2300 m 

Meter vägsida totalt  4600 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  -  

Viktigaste florainslag  Backnejlika, kvastfibbla, åkervädd, ängsskallra, vitmåra, käringtand, 
flockfibbla, kvastfibbla, vårbrodd, äkta johannesört och blåmonkar. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  - 
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3032, Grimserud, GRIMSERUD 

Motivering: Artrik vägkant med några slåtterindikatorer och oklara värden. 

ID på översiktskarta  98 

Vägnummer  O 3032 

Namn  Grimserud, GRIMSERUD 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  650 m 

Längd sida 2  650 m 

Meter vägsida totalt  1300 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Nattviol (Platanthera sp.) svinrot, stor blåklocka, ängsvädd och bockrot.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Lite sly och örnbräken börjar ta sig in i vägkanten. 
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3033, Brantamon, SKÄVERUD 

Motivering: Rikblommig torrbacke med hävdgynnade arter.  

ID på översiktskarta  99 

Vägnummer  O 3033 

Namn  Brantamon, SKÄVERUD 

Gammalt namn  -  

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  330 m 

Längd sida 2  330 m 

Meter vägsida totalt  660 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  -  

Viktigaste florainslag  Backnejlika, färgkulla, åkervädd, äkta johannesört, prästkrage, blåmonke, 
gulmåra, bockrot, tjärblomster, käringtand, gråfibbla, femfingerört, vitmåra, 
gökärt, styvfibbla och ängshavrerot.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Har varit dikat nyligen i innerslänten, där har det tagit sig fint. Rik blomning 
av framförallt prästkrage, och även blåmonke, eventuellt insektsintressant. 
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3033, Äspedalen, EKABOLET 

Motivering: Insektsintressant vägkant med torrbacksarter och klasefibbla (NT).  

ID på översiktskarta  100 

Vägnummer  O 3033 

Namn  Äspedalen, EKABOLET 

Gammalt namn  -  

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  90 m 205 m 

Längd sida 2  90 m 205 m 

Meter vägsida totalt  180 m 410 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  -   

Viktigaste florainslag  Klasefibbla (NT), mandelblom, åkervädd, blåmonke, flockfibbla, gråfibbla, 
bockrot, prästkrage, liten blåklocka, harklöver, ljung, renfana och käringtand.  

Viktigaste faunainslag Blåklocksbi, väggsidenbi och blåklockshumla.  

Kommentarer  En del skärningar och en del sandigt material.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            Klasefibbla (rödlistad NT) 
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3033, Hanhult, FORSVIK 

Motivering: Vägkanter med riklig blomning av Jungfru Marie nycklar. 

ID på översiktskarta  101 

Vägnummer  O 3033 

Namn  Hanhult, FORSVIK 

Gammalt namn  -  

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  4100 m 

Längd sida 2  4100 m 

Meter vägsida totalt  8200 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  -  

Viktigaste florainslag  Jungfru Marie nycklar, grönvit nattviol, höskallra, ängsvädd, gökärt, gulvial, 
svartkämpar, ängsfryle, ängskovall, blodrot, smultron, piprör och svinrot. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Frisk- och fuktängar med mycket orkidéer.  
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3036, Mobacken, MOLAGGEN 

Motivering: Insektsintressanta och sandiga vägkanter med nyckelstrukturer. 

ID på översiktskarta  102 

Vägnummer  O 3036 

Namn  Mobacken, MOLAGGEN 

Gammalt namn  -  

Sida av vägen  Norra sidan 

Längd sida 1  300 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  300 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  -   

Viktigaste florainslag  Ljung. 

Viktigaste faunainslag Bivarg (en koloni med ca 50 bon) samt troligt fynd av vårseidenbi. 

Kommentarer  Mycket sandigt material och en hel del skärningar.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        Bivarg. 
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3037, Gällsebo, DAMPEGÅRDEN 

Motivering: Sandig vägkant med nyckelstrukturer och hävdgynnad flora.  

ID på översiktskarta  103 

Vägnummer  O 3037 

Namn  Gällsebo, DAMPEGÅRDEN 

Gammalt namn  -  

Sida av vägen  Västra sidan 

Längd sida 1  510 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  510 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  -   

Viktigaste florainslag  Åkervädd, blåmonke, flockfibbla, bockrot, liten blåklocka, prästkrage, 
kråkvicker, tjärblomster och käringtand.  

Viktigaste faunainslag Troligt fynd av vårsidenbi.  

Kommentarer  Det finns skärningar mot sydost, mycket sandigt material och gott om bohål. 
Slänten är beskuggad på kvällen.  
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Objektförteckning - Intresseobjekt 
 

ID på 
översiktskartan Vägnummer Namn 

Sida av 
vägen 

Meter 
väg totalt 

Meter 
vägsida totalt 

104 Rv 26 
26-01                                 
Åsebacke - 
Furebacken 

Östra sidan 1210 1210 

105 Rv 49 49-01, Äspenäset Östra sidan 710 710 

106 Rv 49 49-03, Flintås Norra sidan 380 380 

107 O 194 194-01, Skattegården Norra sidan 100 100 

108 O 194 194-07, Backafall Östra sidan 370 370 

109 O 201 201-01, Högetomt Östra sidan 670 670 

110 O 201 201-02, Spetsbacke Östra sidan 360 360 

111 O 201 201-04, Hönsa Östra sidan 150 150 

112 O 201 201-06, Katrineberg Norra sidan 110 110 

113 O 2843 2843-01, Granstugan Båda sidor 170 340 

114 O 2844 2844-06, Sjogerdala Östra sidan 290 290 

115 O 2847 2847-03, Moledet Båda sidor 240 480 

116 O 2852 2852-03, Ybron Norra sidan 220 220 

117 O 2852 2852-04, Daretorp Norra sidan 80 80 

118 O 2853 
2852-10, Stora 
Stenen 

Norra sidan 55 55 

119 O 2854 2852-11  
Grubbemossen 

Norra sidan 120 120 

120 O 2855 2852-13                  
Hökensås västra 

Norra sidan 100 100 

121 O 2856 2852-14                    
Hökensås östra 

Norra sidan 75 75 

122 O 2880 2880-02, Ekholmen Båda sidor 150 300 

123 O 2880 2880-03, Styrshult Båda sidor 250 500 

124 
O 2880,          
O 2875 

2882-02 
Skogsvaktaretorpet 

Östra sidan 230 230 

125 O 2900 2900-01, Kungsliden Båda sidor 300 600 

126 O 2908 2908-01, Söderlund Västra sidan 80 80 

127 O 2908 2908-02, Gravelid Båda sidor 110 220 

128 O 2908 2908-03, Gravelid Västra sidan 60 60 

Foton och mer information om objekten finns Peter Nolbrants rapport (Nolbrant 2012-2). Numret i början 
på namnet motsvarar objektens nummer i Nolbrants rapport. 
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Objektförteckning – Övriga objekt  

Borttagna objekt  

Vägnr. Namn Motivering Skyltar Kommentarer 
Rv 26 F.d. Säter 

(Åkersäter), nu 
Säter, 
ÅKERSÄTER 

Det finns bara några få 
skogsnycklar kvar på 
objektet och 
floravärdena är i 
allmänhet låga med 
frodig och igenväxt 
vegetation.  

Finns och ska tas 
bort.  

Objektet klassas om till 
hänsynsobjekt (se objekt 
51) 

O 2770 Mölltorp Inte tillräckligt förhöjda 
floravärden för att 
klassas som en artrik 
vägkant eller 
hänsynsobjekt.  

- - 

O 2843 F.d. 
Skräddarekvarn, 
nu 
Skräddarekvarn, 
SKRÄDDAREKVA
RN 

Förhöjda floravärden, 
men ej tillräckligt för 
att klassas som en 
artrik vägkant. 

Finns och ska tas 
bort.  

Objektet klassas om till 
hänsynsobjekt (se objekt 
59) 
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Objekt med annan huvudman än Trafikverket  

Id Kategori Huvudman Vägnummer Namn Kommentar 

1 Hänsynsobjekt 
Skövde 
kommun 

Karstorpsvägen 
2574-02,  
Karstorp, SKÖVDE 

Fin flora och en rödlistad 
fjäril.  

2 Artrik vägkant 
Skövde 
kommun 

Karstorpsvägen 
2574-03,  
Ulveksbackarna, 
SKÖVDE 

Stora insektsintressanta 
ytterslänter med fin flora 
och en rödlistad fjäril.  

3 Artrik vägkant Hjo kommun O 2879 
2879-07,  
Ekeskogen, HJO 

Slänter med sandiga 
skärningar, torrbacksflora 
och en rödlistad fjäril. 
Sammanhängande med 
artrika vägkanter med 
huvudman Trafikverket. 

4 Artrik vägkant 
Skövde 
kommun 

O 2885 
2691-01,  
Henetorp, HENE 

Slänter med höga 
naturvärden och med flera 
rödlistade arter.  

5 Artrik vägkant 
Skövde 
kommun 

O 2886 
2886-01,  
Persberg, SJÖTORP 

Insektsintressanta slänter 
med två rödlistade arter 
och fin torrbacksflora. 

6 Hänsynsobjekt 
Skövde 
kommun 

O 2890 
2574-04,  
Skinnarrgården, 
SKÖVDE 

Sandiga slänter med fin 
flora. 

Foton och mer information om objekten finns Peter Nolbrants rapport (Nolbrant 2012-2). Numret i början 
på namnet motsvarar objektens nummer i Nolbrants rapport. 
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Översiktskarta – Invasiva växter 
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Objektförteckning – Invasiva växter 
 

ID på 
karta 

Vägnr. SWEREF99 N SWEREF99 E Art Kommentarer 

1 Rv 46 427076 6460349 Jätteloka Eventuellt kemiskt bekämpad. 

2 O 2848 435726 6442425 Vresros   

3 O 2894 447222 6462887 Parkslide Intill tomt.  

4 O 2894 447222 6462887 Vresros Intill tomt. 

5 O 2918 472548 6486924 Parkslide Lite.  

6 O 2936 434664 6482595 Vresros   

7 O 2936 434126 6482629 Vresros   

8 O 2936 434068 6483756 Vresros   

9 O 3007 443263 6475331 Jätteslide   

10 O 3021 462351 6485975 Jätteslide   

11 O 3032 457115 6496218 Jätteslide/parkslide Östra sidan.  

12 O 3032 457036 6496685 Vresros   

13 O 3032 457469 6497326 Jätteslide 
Två platser, i norra delen i 
trädgård. 

14 O 3032 457897 6497780 Parkslide Gång till fastighet. 
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