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Inledning  

Trafikverkets arbete med vägkanternas naturvärden 

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.  

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 2014 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.  

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 Basunderhåll Väg (SBV), under konto 84.153 och 84.154. 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. 
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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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Falköping 

Landskap 

Falköpings driftområde utgörs till stor del av Falbygden-området, vilket omfattar större delen av 
Falköpings kommun, västra delarna av Tidaholm samt vissa delar av Skara och Skövde kommuner. 
Markförhållandena är påverkade av den kambrosiluriska, kalkrika berggrunden vilket satt sin prägel på 
vägkantsfloran med avseende på artsammansättning och förekomst. Marken består mestadels av lerig 
morän och partier av isälvsediment samt kalt berg med tunna jordtäcken (Bertilsson, A m.fl., 2002). Vid de 
västra delarna av driftområdet vilar jordtäcket på surare berggrund vilket gör att floran är av mer trivial 
karaktär. 

Den östra och västra delen av driftområdet utgörs huvudsakligen av jordbruksmark vilket delas av ett 
något mer höglänt skogsparti i det centrala delarna. Skogspartiet sträcker sig i en nordöstlig riktning från 
Herrljunga i syd till Skara i norr. 

Falköpings driftområde räknas som Sveriges äldsta odlingsbygd, fornlämningar visar att trakten varit 
bebodd och brukat under 6000 år. Området präglas av långvarig boskapsskötsel vilket tillsammans med 
den kalkrika jordmånen skapat förutsättningar för en stor artrikedom med en lång rad ovanliga och 
hävdgynnande arter (Bertilsson, A m.fl., 2002) Områdets kombination av kalkrik mark och öppna 
exponerade miljöer gör att här finns en unik naturtyp kallad stäppartad torräng. Det är den mest artrika 
varianten av torräng som förekommer i Västsverige, och är föremål för en särskild åtgärdsplan upprättad 
av Naturvårdsverket (Sundh, 2013). Denna naturtyp avspeglas även i vägkanterna. 

Flora och fauna 

Den största mängden artrika vägkanter finns i driftområdes östra del vilket också är det område där 
berggrunden är kalkrik. Vägkantsfloran består i huvudsak av kalk- och hävdgynnade växter med inslag av 
sällsynta och rödlistade arter. De rödlistade arter som noterats flest gånger är klasefibbla (NT) och 
sommarfibbla (NT) medan de arter som står för den rikaste blomningen är väddklint, flockfibbla och 
rödklint. Bland rödlistade insekter står mindre blåvinge (NT) och sexfläckig bastardsvärmare (NT) för de 
flesta fynden.  

I driftområdets västra del är det en annan sammansättning på floran på grund av de annorlunda 
markförhållandena. Trakterna kring Vara består av ett utbrett åkerlandskap på lerjordar som är mer 
kvävepåverkat än vägkanterna österut. De vanligast förekommande indikatorarterna i detta område är 
tjärblomster, gulmåra och åkervädd. 

Invasiva arter 

Utbredningen av invasiva arter är relativt sparsamt i driftområdet. Blomsterlupin som är den vanligaste 
förekommande arten, återfinns på cirka tio procent av totala antalet vägkantsobjekt. Bland övriga invasiva 
arter är vresros den som noterats flest gånger. Jätteslide, parkslide och kanadensiskt gullris har också 
påträffats under inventeringen. 
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Översiktstabell – Artrika vägkanter och hänsynsobjekt 
 

Driftområde Falköping 
Km väg 1064 

Km vägkant 2128 

 

   
 

Artrika vägkanter  
Antal 72 

Km väg 52,05 

Km vägkant 100,12 

Andel väg (%) 4,89 

Andel vägkant (%) 4,70 

 

Hänsynsobjekt 

Antal 51 

Km väg 19,58 

Km vägkant 35,86 

Andel väg (%) 1,84 

Andel vägkant (%) 1,69 

  

Skötselstatus 

Bra 28 av 123 

Medel 85 av 123 

Dålig 9 av 123 

Okänd 1 av 123 
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Översiktskarta – Artrika vägkanter, hänsynsobjekt 
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Karta över nordöstra delen av driftområdet   
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Karta över sydöstra delen av driftområdet  
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Karta över mellersta delen av driftområdet  
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Karta över sydvästra delen av driftområdet 
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Översiktstabell – Artrika vägkanter, slåttertider 
 Kategori 1: 1/8 – 15/9 – sen slåtter. 
 Kategori 2: 25/8 – 15/9 – extra sen slåtter.  
 Kategori 3: 1/8 – 15/9 – sen slåtter med skärande redskap samt uppsamling av avslaget material. 

Uppsamling och borttransport av material ska ske inom 14 dagar. 

 

Väg- Plats/Delsträcka Meter väg  Meter 
vägkant 

Slåttertid 
(kategori) 

Rv 46 Borgundaberget, BORGUNDA  815 1630 1 

Rv 46 Valtorp-Stenstorp, KYRKETORPS-
ÖJA 

6170 12340 enligt 
skötselplan 

Rv 46 Norr om Fogdegården, AGNESTAD  315 630 1 

Rv 47 Remmen, REMMEN  225 450 1 

Rv 47 Stora Angunstorp, ANGUNSTORP  285 570 1 

Rv 47 Kvarnkanalen, FALKÖPINGS-
GUNNESTORP 

585 1170 enligt 
skötselplan 

Rv 47 Agnestad, VIKEN  90 90 1 

Rv 47 Klövhulan-Rännefalan, 
BONDEHEMMET 

1650 3300 1 

Rv 47 Kälvene, KÄLVENE 920 1840 1 

Rv 47 Sotagården, NÄS  100 200 1 

Rv 47 Kymbo, KYMBO  175 350 1 

Rv 47 Smedstorp, KYMBO  360 720 1 

O 181 Hallabo, SÖRBY  125 250 1 

O 184 Broke bro, HÄRLUNDA  60 60 1 

O 184 Majorskogen, DAGSNÄS  360 720 1 

O 184 Dagsnäs, DAGSNÄS  275 550 1 

O 184 Trandansen (Lyckås), HORNBORGA  230 460 1 

O 193 Gaståsen-Skörstorp, SKÖRSTORP  125 125 1 

O 193 Skörstorps kyrka, SKÖRSTORP  360 720 1 

O 1842 Lillegården, ÖRUM  225 450 1 

O 1843 Alboga, ALBOGA  300 600 1 

O 1850 Svartemosse, HALLANDA  100 200 1 

O 1851 Duvered, DUVERED  440 880 enligt 
skötselplan 

O 1859 Tuvemossen, KÄRRÅKRA-BOATORP  940 1880 1 

O 2513 Eling, ELING  70 140 1 

O 2520 Skedsberget, BOL  245 490 1 

O 2520 Larva Bäsing, LARV 75 150 1 
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O 2531 Ölstorp, HILLEMARKEN  970 1940 1 

O 2640 Norr om Långås, LÅNGÅS  700 1400 2 

O 2643 Norr om Klockaregården, 
ANGRIMSTORP  

325 650 1 

O 2649 Holeröd – Jäla, HÅLLTORP  4885 9770 1 

O 2652 Enebacken, KOLÖNA  330 660 1 

O 2652 Lunnagården, HÅLSÄNG  755 1510 1 

O 2655 Långabergen, MÖLNARP  385 385 1 

O 2659 Skogskälle, ÄLEBERG  1795 3590 1 

O 2661 Slongö, SLONGÖ  1860 3720 1 

O 2661 Furulund, PLOGGÅRDEN  665 1330 2 

O 2662 Granahögen, ULLENE  1230 2460 1 

O 2672 Hjortemossen, MÖNARP  1660 3320 3 

O 2679 Kleva klintar, KLEVA  370 740 3 

O 2681 Lyckorna, SJÖGERÅS  520 1040 1 

O 2684 Stångaberget, TUNHEM  1420 2840 1 

O 2684 Östra Tunhem, TUNHEM  440 440 2 

O 2687 Katteberget, TORBJÖRNSTORP  270 540 3 

O 2689 Länsmansgården, SEGERSTAD  105 210 1 

O 2689 Pickagården, SEGERSTAD 1425 2850 enligt 
skötselplan 

O 2691 Humlagården, REGUMATORP  105 105 1 

O 2691 Frugården, BISKOPSÄNG  130 130 1 

O 2691 Kolbogården, SEGERSTAD  90 180 1 

O 2691 Norr om Valtorp, SEGERSTAD 60 60 1 

O 2692 Pukabo (Atomvägen), HÄGGUM  5220 10440 1 

O 2692 Regumatorp, REGUMATORP  390 780 enligt 
skötselplan 

O 2693 Lövåsen-Korsbacken, BOLUM  1010 2020 1 

O 2693 Korstorp, KORSTORP  465 465 2 

O 2693 Torsborg, HÄGGUM 675 1350 1 

O 2787 Stenbacken, VISTORP  530 1060 2 

O 2792 Backgården, SOLBERGA  355 355 3 

O 2792 Norr om Kyrkängen, KYRKÄNGEN  485 970 1 

O 2803 Nordost om Stommen, BREDENE 285 285 1 

O 2838 Stora Stockabäcken, STORA 
STOCKABÄCKEN 

350 700 1 

O 2842 Grunnevad, GRUNNEVAD  1560 3120 1 

O 2858 Åsle mosse, ÅSLE  1325 2650 1 
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O 2863 Tiarp, ESBJÖRNSTORP  110 220 1 

O 2864 Skogastorp, HÖGSTENA  620 1240 1 

O 2866 Klostergården, KYRKETORPS-ÖJA 380 380 3 

O 2866 Kronelund, KYRKETORP  205 410 1 

O 2867 Skäggagården-Siggatorp, DALA 870 1740 1 

O 2867 Källebacka, KÄLLEBACKA 420 420 2 

O 2872 Valstad, VALSTAD  220 220 1 

O 2872 Skedet, VALSTADS-PRÄSTBOL  200 200 1 

O 2872 Suntak, MARIEBERG  130 130 1 

O 2876 Kroken, LOVENE  125 125 1 
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Objektförteckning – Artrika vägkanter 

Rv 46, Borgundaberget, BORGUNDA 

Motivering: Artrik vägkant med många indikatorarter relativt goda bestånd samt fynd av rödlistade 
insekter och växter.  

ID på översiktskarta  1 

Vägnummer  Riksväg 46 

Namn  Borgundaberget, BORGUNDA 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  815 m. 

Längd sida 2  815 m. 

Meter vägsida totalt  1630 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Sommarfibbla (NT), klasefibbla (NT), darrgräs, slankstarr, ängsskallra, 
skogsnycklar, rödklint, liten blåklocka, jordtistel, sötvedel, ängshavre, stor 
blåklocka, flockfibbla, väddklint, brudbröd, getväppling, gråbinka, bockrot, 
gökärt, vildlin, åkervädd, ängshavre, tjärblomster, gulmåra och backvial. 

Viktigaste faunainslag Silversmygare (NT), sexfläckig bastardsvärmare (NT), kamgräsfjäril, 
slåttergräsfjäril, luktgräsfjäril, puktörneblåvinge, silverblåvinge, mindre 
guldvinge, rapsfjäril, mindre tåtelsmygare, humlebagge, sotmätare och cf 
silverblåvinge.   

Kommentarer  Innerslänterna är nyligen skrapade och har annan karaktär än den övriga 
vägkanten. Har potential att bli mer blomrikt efter dessa åtgärder. 
Blomflugerik lokal med minst 10-20 arter noterade.  

Stort upprustningsbehov finns på ytterslänterna vad gäller grässvål samt 
vedväxter. 

Objektet har även inventerats av Lennart Sundh, Sundh Miljö 2012 (nr 67). 
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Rv 46, Valtorp-Stenstorp, KYRKETORPS-ÖJA 

Motivering: Lång sträcka med ett antal kalkrika skärningar med förhöjda floravärden.  

ID på översiktskarta  2  

Vägnummer  Riksväg 46 

Namn  Valtorp-Stenstorp, KYRKETORPS-ÖJA 

Gammalt namn  Pickagården-Valtorp 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  6170 m. 

Längd sida 2  6170 m. 

Meter vägsida totalt  12 340 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Ny avgränsning, båda skyltarna ska flyttas då objektet är förlängt både i norr 
och söder. 

Viktigaste florainslag  Trollsmultron (VU), oxtunga, färgkulla, väddklint, darrgräs, 
getväppling, stor blåklocka, åkervädd, vildlin, blodnäva, flockfibbla, bockrot, 
backtimjan, backglim, backsmultron, fältmalört, liten blåklocka, gråbinka, 
gulmåra, gul fetknopp, rödklint, ängsskallra, ängshavre, smultron och 
småfingerört. 

Viktigaste faunainslag Silversmygare (NT), sexfläckig bastardsvärmare (NT), silverblåvinge, 
puktörneblåvinge, slåttergräsfjäril, luktgräsfjäril, älggräsfjäril, rapsfjäril, 
ängssmygare, tåtelsmygare, rödfransad björnspinnare, sotmätare, rutig 
buskmätare, gammafly, cf jordhumla, mörk jordhumla, stenhumla, 
trädgårdshumla, humlebagge, stekelfluga, backgräshoppa och grön 
ängsgräshoppa. 

Kommentarer  De torra ytterslänterna längs sträckan har högst värde.  

Objektet är på väg att växa igen med knylhavre. Ytterslänterna slås inte 
tillräckligt högt upp, och inte tillräckligt djupt ner i grässvålen. Långa partier 
mellan ytterslänterna bedöms som triviala, troligen p.g.a. för svag slåtter. En 
skötselbeskrivning finns för sträckan. 

Objektet har inventerats av Lennart Sundh, Sundh Miljö 2013 (id A). 
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Rv 46, Norr om Fogdegården, AGNESTAD 
Motivering: Kalkpåverkade vägkanter med stora torra ytterslänter och friskare partier mot diket med 
ängsgentiana.  

ID på översiktskarta  3  

Vägnummer  Riksväg 46 

Namn  Norr om Fogdegården, AGNESTAD 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  315 m. 

Längd sida 2  315 m. 

Meter vägsida totalt  630 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Ängsgentiana, väddklint, vildlin, kvastfibbla, nässelklocka, gulmåra, åkervädd, 
skogsfibbla, getväppling, bockrot, gråbinka, vildmorot, rödklint och 
ängsskallra. 

 Viktigaste faunainslag Mindre Blåvinge (NT), puktörneblåvinge och ängssmygare.  

Kommentarer  Sandblottor förekommer i ytterslänten, Sundh noterade ängsgentiana 2012, 
arten eftersöktes men kunde inte återfinnas 2014. Ytterslänterna är fina, men 
ner mot diket börjar det att komma en del sly och är bitvis relativt så 
igenvuxet.  

Objektet har även inventerats av Lennart Sundh, Sundh Miljö 2012 (nr 29). 
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Rv 47, Remmen, REMMEN 

Motivering: Fin ytterslänt med förekomst av pukvete och vingvial.  
 

ID på översiktskarta  4  

Vägnummer  Riksväg 47 

Namn  Remmen, REMMEN 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  225 m. 

Längd sida 2  225 m. 

Meter vägsida totalt  450 m. 

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Pukvete, vingvial, blodnäva, gulmåra, getväppling, backnejlika, väddklint, 
kvastfibbla, vildmorot, åkervädd, bockrot, äkta johannesört och flockfibbla. 

Viktigaste faunainslag Sexfläckig bastardsvärmare (NT), ängssmygare, mindre tåtelsmygare, 
luktgräsfjäril och c.f. ängsblåvinge.  

Kommentarer  Vingvial växer fläckvis på båda sidor vägen. Pukvete förekommer endast på 
norra delen av vägen, i övrigt har pukvete endast påträffats vid O 2692 
Regumatorp, REGUMATORP i Falköpings driftområde. Blodnäva påträffades 
endast på södra delen av objektet. 
 
Lokalen växer igen med mycket knylhavre, vilket bör bekämpas. En del 
vedväxter förekommer högre upp i ytterslänterna. I ytterslänten finns både 
små och stora träd som bör tas ned. Objektet har även inventerats av Lennart 
Sundh, Sundh Miljö 2012 (nr 26). 
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Rv 47, Stora Angunstorp, ANGUNSTORP 

Motivering: Vägkanter med mycket blodnäva och torrbacksflora.  

ID på översiktskarta  5  

Vägnummer  Riksväg 47 

Namn  Stora Angunstorp, ANGUNSTORP 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  285 m. 

Längd sida 2  285 m. 

Meter vägsida totalt  570 m. 

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Blodnäva, gulmåra, kvastfibbla, väddklint, åkervädd, getväppling, flockfibbla 
och rödklint. 

Viktigaste faunainslag Sexfläckig bastardsvärmare (NT), pärlgräsfjäril, slåttergräsfjäril, luktgräsfjäril, 
puktörneblåvinge och mindre tåtelsmygare. 

Kommentarer  Sand/jordblottor på norra sidan närmast korsningen.  

Objektet är på väg att växa igen med vedväxter och kvävegynnad flora. 
Lokalen är i behov av restaurering, främst genom röjning av sly. Den södra 
sidans skötselstatus är sämre än den norra.  

Objektet har även inventerats av Lennart Sundh, Sundh Miljö 2012 (nr 27). 
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Rv 47, Kvarnkanalen, FALKÖPING-GUNNESTORP  

Motivering: Stora torra ytterslänter med skiffergrus och fuktiga kalkrika diken med kalk och hävdgynnad 
flora, ängsnycklar och åkerkulla (NT).  

ID på översiktskarta  6 

Vägnummer  Riksväg 47 

Namn  Kvarnkanalen, FALKÖPING-GUNNESTORP  

Gammalt namn  Falköping 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  585 m. 

Längd sida 2  585 m. 

Meter vägsida totalt  1170 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Ny avgränsning, objektet förlängs i öster.  

Viktigaste florainslag  Åkerkulla (NT), ängsnycklar, säfferot, vildlin, gulmåra, gullviva, brudbröd, 
väddklint, kvastfibbla, fältvädd, färgkulla, blodnäva, kungsmynta, flentimotej, 
krissla, rödklint, åkervädd, getväppling, bockrot, gråbinka, backglim, blåeld, 
cikoria, fältarv, hagfibbla, gruskammossa och korvskorpionmossa.  

Viktigaste faunainslag Rapsfjäril, slåttergräsfjäril, sotmätare, tambi, stensnylthumla, stenhumla, grön 
ängsgräshoppa, strandängsgräshoppa, backgräshoppa och grön sandjägare.  

Kommentarer  Stora ytterslänter med skiffergrus och mycket blottad jord på den norra sidan 
av vägen. Den södra sidan har en högre andel mossor samt en del sly. Cikoria 
noterades men blommade inte vid besöket. Även ängsnycklar hittades, på den 
norra sidan ca 10 stycken och på den södra ca 250 stycken.  

Objektet är i behov av restaurering, bl.a. bör skuggande träd och sly tas ned.  

En skötselbeskrivning finns för sträckan.  

Objektet har även inventerats av Lennart Sundh, Sundh Miljö 2012 (nr 28) 
och 2013 (id C). 
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Rv 47, Agnestad, VIKEN 

Motivering: Välexponerad, stor ytterslänt med fina bestånd av fältvädd, åkervädd och väddklint. 

ID på översiktskarta  7  

Vägnummer  Riksväg 47 

Namn  Agnestad, VIKEN 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  90 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  90 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Fältvädd, åkervädd, väddklint, säfferot, backsmörblomma, ängshavre, 
vildmorot, sammetsdaggkåpa, småborre, mörkt kungsljus, getväppling, 
bockrot, rosettjungfrulin, rödklint, gulmåra och vildlin. 

Viktigaste faunainslag Mindre blåvinge (NT), sexfläckig bastardsvärmare (NT), luktgräsfjäril, 
slåttergräsfjäril, rapsfjäril, puktörneblåvinge, ängssmygare, mindre 
tåtelsmygare och vildbin spp. 

Kommentarer  Stor ytterslänt med grovt naturligt grusmaterial. Vägkanten är sedan tidigare 
känd fältväddslokal.  

Det finns behov av slyröjning.   

Objektet har även inventerats av Lennart Sundh, Sundh Miljö 2012 (nr 31) 
och 2014 (id 20). 
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Rv 47, Klövhulan-Rännefalan, BONDEHEMMET 

Motivering: Skärning med stora välexponerade slänter samt förekomst av två rödlistade fjärilar. 

ID på översiktskarta  8  

Vägnummer  Riksväg 47 

Namn  Klövhulan-Rännefalan, BONDEHEMMET 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  1650 m. 

Längd sida 2  1650 m. 

Meter vägsida totalt  3300 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Getväppling, färgkulla, gulmåra, väddklint, fältvädd, kvastfibbla, gråfibbla, 
bockrot, liten blåklocka, rödklint, smultron, åkervädd, ängsskallra, fältarv och 
harklöver. 

Viktigaste faunainslag Mindre blåvinge (NT), violettkantad guldvinge (NT), slåttergräsfjäril, 
luktgräsfjäril, slåttergräsfjäril, grönglänsande metallfly, silverblåvinge, 
rödfransad björnspinnare, rutig buskmätare, sotmätare, stenhumla, 
slåttergräshoppa, jordhumla, mörk jordhumla, trädgårdshumla, 
aspglansbagge, slåttergräshoppa, grön ängsgräshoppa och grön vårtbitare. 
Gott om myrbon i de sandiga partierna. 

Kommentarer  De torra skärningarna är rikblommande med getväppling och gråfibbla. Kan 
vara av stort intresse för grävande insekter. Ytterslänterna är artrikast och 
bäst utvecklade. 

Objektet har inventerats av Lennart Sundh, Sundh Miljö 2014 (id 14, 15 och 
16). 
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Rv 47, Kälvene, KÄLVENE 

Motivering: Vägkant med hävd- och kalkgynnad flora samt förekomst av ängsnycklar.  

ID på översiktskarta  9  

Vägnummer  Riksväg 47 

Namn  Kälvene, KÄLVENE  

Gammalt namn  Kälvene 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  920 m. 

Längd sida 2  920 m. 

Meter vägsida totalt  1840 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Ny avgränsning, skyltar ska flyttas i norr. 

Viktigaste florainslag  Ängsnycklar, vildlin, getväppling, darrgräs, gulmåra, kvastfibbla, cf 
skogsfibbla, åkervädd, ängsvädd, färgkulla, väddklint, bockrot, ängsskallra, 
flaskstarr, liten blåklocka, flockfibbla, mörkt kungsljus, rödklint, blekstarr, 
grusstarr, hirsstarr, småstarr och myskgräs. 

Viktigaste faunainslag Sexfläckig bastardsvärmare (NT), mindre blåvinge (NT), violettkantad 
guldvinge (NT), pukveteblåvinge, silverblåvinge, rapsfäril, luktgräsfjäril, 
slåttergräsfjäril, ängssmygare, tåtelsmygare, rödfransad björnspinnare, rutig 
buskmätare, sotmätare, videsmalbock, trädgårdsborre, röd flickslända, 
nattsländor spp, haghumla, cf jordhumla, stenhumla, stor vårtbitare, grön 
ängsgräshoppa, slåttergräshoppa och backgräshoppa. 

Kommentarer  Mycket artrik och varierad flora och fauna. 

Sly bör röjas, speciellt i den ostvända slänten. Dikena rensades under hösten 
2013. 

Objektet har inventerats av Lennart Sundh, Sundh Miljö 2013 (id B) och 2014 
(id B och 13). 

 

  



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

31 
 

 

  



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

32 
 

Rv 47, Sotagården, NÄS 

Motivering: Välexponerade ytterslänter med indikatorarter samt en rödlistad fjäril.  

ID på översiktskarta  10 

Vägnummer  Riksväg 47 

Namn  Sotagården, NÄS 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  100 m. 

Längd sida 2  100 m. 

Meter vägsida totalt  200 m. 

Skötselstatus  Dåligt. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Getväppling, väddklint, flockfibbla, gråfibbla, bockrot, gulvial, kråkvicker, 
käringtand, piggstarr, prästkrage, rödklint och röllika. 

Viktigaste faunainslag Sexfläckig bastardsvärmare (NT), luktgräsfjäril, slåttergräsfjäril, 
citronfjäril, silverblåvinge, tåtelsmygare, sotmätare, jordhumla, stenhumla 
och slåttergräshoppa. 

Kommentarer  Relativt trivial vägkant där stormåra förekommer frekvent.  

Lokalen bedöms kunna förbättras genom intensivare skötsel. Dikesbotten var 
nyrensad vid besöket.  

Objektet har inventerats av Lennart Sundh, Sundh Miljö 2014 (id 9). 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
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Rv 47, Kymbo, KYMBO 

Motivering: Sydexponerad ytterslänt med god förekomst av fältvädd samt en rödlistad fjäril. 

ID på översiktskarta  11  

Vägnummer  Riksväg 47 

Namn  Kymbo, KYMBO 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  175 m. 

Längd sida 2  175 m. 

Meter vägsida totalt  350 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Fältvädd, färgkulla, gulmåra, kvastfibbla, väddklint, smultron, liten blåklocka, 
bockrot, gråfibbla, gråbinka och åkervädd. 

Viktigaste faunainslag Sexfläckig bastardsvärmare (NT), luktgräsfjäril, slåttergräsfjäril, 
rapsfjäril, rutig buskmätare och sotmätare. 

Kommentarer  Ytterslänterna är artrikast medan innerslänterna är betydligt mer triviala.  

Partier med knylhavre och stormårabör åtgärdas genom intensiv slåtter.  

Objektet har inventerats av Lennart Sundh, Sundh Miljö 2014 (id 6). 
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Falköping 

36 
 

Rv 47, Smedstorp, KYMBO 

Motivering: Moig-grusig vägskärning med förekomst av både indikator- och rödlistade arter. 

ID på översiktskarta  12  

Vägnummer  Riksväg 47 

Namn  Smedstorp, KYMBO 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  360 m. 

Längd sida 2  360 m. 

Meter vägsida totalt  720 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Backsippa (VU), gulmåra, kvastfibbla, blåmunkar, brudbröd, flockfibbla, 
gökärt, åkervädd, getväppling, brudbröd, färgkulla, gulmåra, vårfingerört, 
vårstarr, gråfibbla, bockrot, ängsfryle och ärenpris. 

Viktigaste faunainslag Sexfläckig bastardsvärmare (NT), mindre blåvinge (NT), sexfläckig fallbagge 
(NT), slåttergräsfjäril, silverblåvinge, luktgräsfjäril, tåtelsmygare, rutig 
buskmätare, fläckhornad blombock, ängsblombock, slåttergräshoppa, större 
klubbgräshoppa samt myrbon. 

Kommentarer  Ett grustag finns i nära anslutning till objektet. Under detaljinventeringen 
gjordes ett ovanligt fynd av sexfläckig fallbagge, vilken inte noterats i området 
sedan 1950, enligt uppgift. 

Objektet har inventerats av Lennart Sundh, Sundh Miljö 2014 (id 4 och 5). 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
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181, Hallabo, SÖRBY  

Motivering: En fin torr ytterslänt med indikatorarter och blottad sand.  

ID på översiktskarta  13  

Vägnummer  O 181 

Namn  Hallabo, SÖRBY 

Gammalt namn  Hallabo, FLOBY 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  125 m. 

Längd sida 2  125 m. 

Meter vägsida totalt  250 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  Ny avgränsning, östra sidan ska skyltas efter restaurering.  

Viktigaste florainslag  Tjärblomster, ängsvädd, åkervädd, gökärt, getväppling, gulmåra, ängshavre, 
väddklint och liten blåklocka.  

Viktigaste faunainslag Pärlgräsfjäril, ängssmygare, tåtelsmygare, slåttergräsfjäril, tistelfjäril, 
sotmätare, cf. jordhumla, cf. stenhumla, ängsblombock och backgräshoppa.  

Kommentarer  Västra sidan är förhållandevis insektsrik. Sandigt och grusigt med öppna 
partier. I stödremsan växer det relativt mycket väddklint, men i övrigt 
sparsamt med arter. 

Lupiner är på väg in i vägkanten på den östra sidan, vilken även är igenvuxen 
med kvävegynnad vegetation. Den östra sidan bör restaureras och 
sandblottor skapas. Vedväxter är på väg in men dessa borde följa med vid 
nästa slåttertillfälle. Västra sidan bör vedröjas. 
 
Objektet har även inventerats av Lennart Sundh, Sundh Miljö 2013 (id D). 

 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
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184, Broke bro, HÄRLUNDA 

Motivering: Vägkant med flera nyckelarter och med potential att bli rikblommande.  

ID på översiktskarta  14  

Vägnummer  O 184 

Namn  Broke bro, HÄRLUNDA 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Östra sidan 

Längd sida 1  60 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  60 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp.  

Viktigaste florainslag  Gökärt, åkervädd, getväppling väddklint, flockfibbla, gulmåra, bockrot, 
rödklint och liten blåklocka.  

Viktigaste faunainslag Pärlgräsfjäril och silverblåvinge.  

Kommentarer  Privatslåtter på västra sidan. Väldigt välklippt, gråfibbla och getväppling kan 
inte blomma.  

Vid skylten har röjningen på buskar varit bristande. Sandblottor bör skapas. 

Objektet har även inventerats av Lennart Sundh, Sundh Miljö 2012 (nr 52).  
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184, Majorskogen, DAGSNÄS 

Motivering: Välexponerade slänter med goda förekomster av blåmunkar samt en rad andra hävdarter. 

ID på översiktskarta  15 

Vägnummer  O 184 

Namn  Majorskogen, DAGSNÄS 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  360 m. 

Längd sida 2  260 m. 

Meter vägsida totalt  620 m. 

Skötselstatus  Dåligt. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Blåmunkar, flockfibbla, gökärt, gulmåra, gråbinka, bockrot, tjärblomster, 
kvastfibbla, åkervädd, backnejlika, äkta johannesört och gökärt. 

Viktigaste faunainslag Allmän purpurmätare (NT), pärlgräsfjäril, luktgräsfjäril, slåttergräsfjäril, 
ängssmygare, mindre tåtelsmygare, mindre guldvinge, ängsblåvinge, 
fläckhornad blombock, ängsblombock och kamgräsfjäril. 

Kommentarer  Den sällsynta svampen sandskål och den rödlistade fjärilen allmän 
purpurmätare (NT) är noterade på objektet.  

Det finns ett stort behov av att röja vedväxter. Lokalen har potential att bli 
rikblommande efter markstörning.  

Objektet har även inventerats av Lennart Sundh, Sundh Miljö 2012 (nr 51).   
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184, Dagsnäs, DAGSNÄS 

Motivering: Omfattande ytterslänt med hävdgynnade arter samt potential till rikblommighet.  

ID på översiktskarta  16  

Vägnummer  O 184 

Namn  Dagsnäs, DAGSNÄS 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  275 m. 

Längd sida 2  275 m. 

Meter vägsida totalt  550 m. 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Tjärblomster, getväppling, gråbinka, bockrot, väddklint, åkervädd, sötvedel, 
ängsskallra, oxtunga, backnejlika, gulmåra och liten blåklocka. 

Viktigaste faunainslag Sexfläckig bastardsvärmare (NT), Mindre blåvinge (NT), pärlgräsfjäril, 
rapsfjäril, luktgräsfjäril, slåttergräsfjäril, nässelfjäril, mindre tåtelsmygare och 
kamgräsfjäril. 

Kommentarer  Torrbacke med mycket tjärblomster och getväppling samt fynd av rödlistade 
fjärilar. Insektsintressant lokal. 

Behov av att röja vedväxter samt skapa mineraljordsblottor för att öka 
blomrikedom.  

Objektet har även inventerats av Lennart Sundh, Sundh Miljö 2012 (nr 50). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  



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

45 
 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
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184, Trandansen (Lyckås), HORNBORGA 

Motivering: Torrbacke med inslag av nyckelarter som getväppling och åkervädd samt rödlistade fjärilar.  

ID på översiktskarta  17 

Vägnummer  O 184 

Namn  Trandansen, HORNBORGA 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  230 m. 

Längd sida 2  230 m. 

Meter vägsida totalt  460 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Getväppling, åkervädd, gulmåra, flockfibbla och bockrot. 

Viktigaste faunainslag Mindre blåvinge (NT), sexfläckig bastardsvärmare (NT), kamgräsfjäril, 
pärlgräsfjäril och mindre tåtelsmygare. 

Kommentarer  Objektet är insektsintressant på grund av dess rikblommighet av nyckelarter, 
även myrbon noterades på platsen.  

Vid röjning av vedväxter bör sälgen sparas. Sandblottor bör skapas. 

Objektet har även inventerats av Lennart Sundh, Sundh Miljö 2012 (nr 49). 
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193, Gaståsen-Skörstorp, GASTÅSEN 

Motivering: Vägkant med stor förekomst av krissla, enstaka hävdarter finns.  

ID på översiktskarta  18  

Vägnummer  O 193 

Namn  Gaståsen-Skörstorp, GASTÅSEN 

Gammalt namn  Gaståsen-Skörstorp 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  125 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  125 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Ny avgränsning, skyltar på södra sidan tas bort, 

Viktigaste florainslag  Krissla, jungfru marie nycklar, ängsnycklar, skogsnycklar, väddklint, 
flockfibbla, getväppling, vildlin, åkervädd, gul fetknopp och gulmåra. 

Viktigaste faunainslag Tistelfjäril, luktgräsfjäril, slåttergräsfjäril, rapsfjäril, rovfjäril, tåtelsmygare, 
rödfransad björnspinnare, sotmätare, jordhumla, stenhumla och tambi. 

Kommentarer  Stor bestånd av den ovanliga växten krissla. 

Objektet är väldigt kvävepåverkat, en del lövsly har kommit upp i 
ytterslänten. Den södra sidan av lokalen tas bort på grund av ökat 
trivialisering och kvävepåverkan.  

Objektet har även inventerats av Lennart Sundh, Sundh Miljö 2013 (id E). 

 

  



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

49 
 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
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193, Skörstorp kyrka, SKÖRSTORP 

Motivering: Stora välexponerade slänter med goda förekomster av getväppling och gråbinka. 

ID på översiktskarta  19 

Vägnummer  O 193 

Namn  Skörstorps kyrka, SKÖRSTORP 

Gammalt namn  Skörstorp ka 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  360 m. 

Längd sida 2  360 m. 

Meter vägsida totalt  720 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Ja, alla rätt. 

Viktigaste florainslag  Ängsnycklar, fältvädd, fältmalört, kärrsälting, getväppling, gråbinka, vildlin, 
färgkulla, väddklint, flockfibbla, bockrot, rödklint, åkervädd, bockrot, gulmåra, 
femfingerört, piggstarr, gul fetknopp, liten blåklocka, vattenveronika, 
luddunört och slankstarr. 

Viktigaste faunainslag Sexfläckig bastardsvärmare (NT), mindre blåvinge (NT), ängspärlemorfjäril, 
slåttergräsfjäril, luktgräsfjäril, rapsfjäril, ängssmygare, tåtelsmygare, 
gammafly, rödfransad björnspinnare, sotmätare, videsmalbock, hushumla, cf 
jordhumla, stenhumla, tambin och vildbi sp. 

Kommentarer  Olika karaktärer på objektet, torrbacke i ytterslänter medan dikesbotten är 
kalkrik med kalkförande vatten där det växer ängsnycklar och kärrsälting.  

Behov av vedväxtröjning i ytterslänter.  

Objektet har även inventerats av Lennart Sundh, Sundh Miljö 2013 (id F). 
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1842, Lillegården, ÖRUM  

Motivering: Artrik vägkant med hävdgynnad flora, vingvial och backsippa (VU). 

ID på översiktskarta  20  

Vägnummer  O 1842 

Namn  Lillegården, ÖRUM  

Gammalt namn  Lillegården, ÖRUM  

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  225 m. 

Längd sida 2  225 m. 

Meter vägsida totalt  450 m. 

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar  Ja, alla rätt. 

Viktigaste florainslag  Backsippa (VU), brudbröd, åkervädd, gulmåra, tjärblomster, renfana och 
bockrot.  

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Välexponerad torrbacke med en rödlistad art samt gott om tjärblomster. 
Insektsintressant vägkant.  

Skötselinsatser behövs mot bergrör, hundkäx, lupiner och buskar.  

Objektet inventerades 2011 av Trafikverkets miljöspecialister. 

 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
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1843, Alboga, ALBOGA  

Motivering: Artrik vägkant med hävdgynnad flora. 

ID på översiktskarta  21 

Vägnummer  O 1843 

Namn  Alboga, ALBOGA  

Gammalt namn  Alboga, ALBOGA  

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  300 m. 

Längd sida 2  300 m. 

Meter vägsida totalt  600 m. 

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar  Ja, alla rätt. 

Viktigaste florainslag  Åkervädd, darrgräs, gulmåra, vitmåra, tjärblomster och fyrkantig johannesört.  

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Vägen leder genom byn mot kyrkan med öppna marker runt om. Södra delen 
kan vara mer intressant senare på säsongen.  
 
Objektet inventerades 2011 av Trafikverkets miljöspecialister. 
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1850, Svartemosse, HALLANDA 

Motivering: Vägkanter med mycket backsippa (VU).  

ID på översiktskarta  22  

Vägnummer  O 1850 

Namn  Svartemosse, HALLANDA 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  100 m. 

Längd sida 2  100 m. 

Meter vägsida totalt  200 m. 

Skötselstatus  Dåligt.  

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Backsippa (VU), åkervädd, gulmåra, brudbröd, rödkämpar och tjärblomster.  

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Trots att objektet omges av skog och är mycket frodiga finns det ett stort 
bestånd av backsippa (40 – 50 plantor), varav många växer nära vägbanan. 
Detta tyder på att omgivningarna historiskt sett varit öppna. Vägkanten är 
troligtvis insektintressant.  

Vägkanten är i stort behov av restaurering för att rädda backsipporna, vilka 
riskerar att försvinna på sikt.  Omgivningen runt objektet bör helst öppnas 
upp så mycket som möjligt för att släppa in mer ljus. Det finns även en del 
kvävegynnad vegetation som bör tas om hand så att sträckan inte växer igen.  
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1851, Duvered, DUVERED 

Motivering: Känd lokal för den akut hotade åkerskallran (CR), samt även torra sandiga miljöer och 
hävdgynnad flora.  

ID på översiktskarta  23 

Vägnummer  O 1851 

Namn  Duvered, DUVERED 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  440 m. 

Längd sida 2  440 m. 

Meter vägsida totalt  880 m. 

Skötselstatus  Bra.  

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Åkerskallra (CR), getväppling, vildlin, smörboll, darrgräs, gulmåra, gökärt, 
åkervädd, liten blåklocka, rödklint, ängshavre, bockrot, svinrot och flockfibbla. 

Viktigaste faunainslag Fläckhornad blombock, ängsblombock och luktgräsfjäril. 

Kommentarer  Sandigt med blottor, bohål och mycket getväppling i väster. Intressant 
insektslokal.  
 
Enstaka partier med sly samt frodigt i ytterslänten.  
 
En skötselbeskrivning finns för sträckan.  
 
Objektet har även inventerats av Lennart Sundh, Sundh Miljö 2012 (nr 3). 
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1859, Tuvemossen, KÄRRÅKRA-BOATORP 

Motivering: Fina skogsvägar, med rester av slåttermarksflora och ett rikt insektsliv.  

ID på översiktskarta  24  

Vägnummer  O 1859 

Namn  Tuvemossen, KÄRRÅKRA-BOATORP 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  940 m. 

Längd sida 2  940 m. 

Meter vägsida totalt  1880 m. 

Skötselstatus  Bra.  

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Smörboll, darrgräs, grönvit nattviol, jungfrulin, vildlin, väddklint, gulmåra, 
tjärblomster, åkervädd, gökärt, getväppling och bockrot. 

Viktigaste faunainslag Puktörneblåvinge, silverblåvinge, violett blåvinge, myrpärlemorfjäril, 

skogsnätfjäril, luktgräsfjäril, humlebagge, gulröd blombock, fläckhornad 

blombock, ängsblombock, fyrbandad blombock och smalblombock. 

Kommentarer  Mer art- och individrikt vid hygget än i övrigt, mycket skogsklöver längs hela 
sträckan. Objektet förlängs något jämfört med Sundhs avgränsning för att få 
med ytterligare ”småfina” avsnitt samt ett större bestånd av smörbollar.  

Objektet har även inventerats av Lennart Sundh, Sundh Miljö 2012 (nr 2). 
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2513, Eling, ELING 

Motivering: Vägkant som uppvisar rikblommighet av tjärblomster.  

ID på översiktskarta  25 

Vägnummer  O 2513 

Namn  Eling, ELING 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  70 m. 

Längd sida 2  70 m. 

Meter vägsida totalt  140 m. 

Skötselstatus  Bra.  

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Tjärblomster, gulmåra och gråbinka. 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Fantastiskt fint med massor av tjärblomster och mycket insekter. Inslag av 
torräng i ett för övrigt relativt frodigt landskap. 

Det förekommer en del årsskott av sly, vilket borde tas om hand vid nästa 
slåttertillfälle.  
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2520, Skedsberget, BOL 

Motivering: Varierande vägkant med rik förekomst av gråfibbla längs hela sträckan.  

ID på översiktskarta  26 

Vägnummer  O 2520 

Namn  Skedsberget, BOL 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  245 m. 

Längd sida 2  245 m. 

Meter vägsida totalt  490 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Gulmåra, tjärblomster, åkervädd, ullört, gökärt, nattviol sp., äkta johannesört, 

blåmunkar, bockrot, flockfibbla, gråfibbla och ljung.  

Viktigaste faunainslag Luktgräsfjäril, pärlgräsfjäril, brunfläckig pärlemorfjäril, mindre tåtelsmygare, 

citronfjäril, ängsblombock och fläckhornad blombock. 

Kommentarer  Goda förekomster av indikatorarter, dock uppträder dessa fläckvis. Strukturer 
i form av sandiga och grusiga partier samt berg i dagen. Två stycken plantor 
nattviol sp. noterades. 

En del sly finns på den västra sidan av vägen. Vid berget även en del 
granplantor och mjölkört.  

Objektet har även inventerats av Lennart Sundh, Sundh Miljö 2012 (nr 19). 
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2520, Larva Bäsing, LARV 

Motivering: Vägkant med riklig blomning av tjärblomster och sandblottor.  

ID på översiktskarta  27 

Vägnummer  O 2520 

Namn  Larva Bäsing, LARV 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  75 m. 

Längd sida 2  75 m. 

Meter vägsida totalt  150 m. 

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Tjärblomster, gulmåra, getväppling blåmunkar, bockrot, vildmorot, gråbinka 
och gråfibbla. 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Objektet uppvisar goda bestånd av tjärblomster, gråfibbla och bockrot. 
Potentiell insektsintressant lokal. 

Lite sly förekommer men främst årsskott av asp som behövs åtgärdas. Mycket 
renlavar i botten och mycket blottad sand. 

 

 

  



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

67 
 

  



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

68 
 

2531, Ölstorp, HILLEMARKEN 

Motivering: Fin torrängsvägkant med mycket gråfibbla, svartkämpar och ett bestånd av slåtterfibbla.  

ID på översiktskarta  28 

Vägnummer  O 2531 

Namn  Ölstorp, HILLEMARKEN 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  970 m. 

Längd sida 2  970 m. 

Meter vägsida totalt  1340 m. 

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Slåtterfibbla, åkervädd, gökärt, gråbinka, bockrot, vildmorot, blåmunkar, 
gråfibbla och svartkämpar.  

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Fin ängsvägkant med slåtterfibbla. Det växer mycket gråfibbla på den 
nordöstra sidan. Bockrot förekommer på båda sidor vägen samt även en del 
svartkämpar.  

Hundkex vandrar in söderifrån 
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2640, Norr om Långås, LÅNGÅS  

Motivering: Frisk och fuktig ängsvägkant med bl.a. smörbollar och nattviol. 

ID på översiktskarta  29 

Vägnummer  O 2640 

Namn  Norr om Långås, LÅNGÅS  

Gammalt namn  Norr om Långås, LÅNGÅS  

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  700 m. 

Längd sida 2  700 m. 

Meter vägsida totalt  1400 m. 

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar  Ja, alla rätt. 

Viktigaste florainslag  Ängsvädd, svinrot, smörboll, nattviol, borsttistel och gullviva. 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Värdena är spridda över hela sträckan. Sträckan kan med fördel inventeras 
närmare. 

Objektet inventerades 2011 av Trafikverkets miljöspecialister. 
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2643, Norr om Klockaregården, ANGRIMSTORP  

Motivering: Torra och sandiga skogsvägkanter med mycket darrgräs och vildlin samt fynd av 
ängsgentiana.  

ID på översiktskarta  30  

Vägnummer  O 2643 

Namn  Norr om Klockaregården, ANGRIMSTORP 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  325 m. 

Längd sida 2  325 m. 

Meter vägsida totalt  650 m. 

Skötselstatus  Bra.  

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Ängsgentiana, darrgräs, vildlin, jungfrulin, smörboll, grönvit nattviol, 
rödkämpar, gulmåra, vildmorot och ängsskallra. 

Viktigaste faunainslag Luktgräsfjäril och silverblåvinge. 

Kommentarer  Vägen är nyligen förstärkt/omgjord och innerslänten är kraftigt påverkad. 
Inga ängsgentianor återfanns vid inventeringen 2014 (52 ex noterades 2012), 
detta kan dock bero på att de inte blommade vid besöket och därför var svåra 
att upptäcka. Annars fin flora med mycket vildlin och darrgräs.  

Bitvis frodigt i innerslänten. 

Objektet har även inventerats av Lennart Sundh, Sundh Miljö 2012 (nr 8). 
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2649, Holeröd – Jäla, HÅLLTORP 

Motivering: Lång sträcka med kalkpåverkan och hävdgynnad flora samt mycket insekter.  

ID på översiktskarta  31 

Vägnummer  O 2649 

Namn  Holeröd – Jäla, HÅLLTORP 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  4 885 m. 

Längd sida 2  4 885 m. 

Meter vägsida totalt  9 770 m. 

Skötselstatus  Bra.  

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Backruta (NT), vildlin, darrgräs, grönvit nattviol, smörboll, borsttistel, 
höskallra, väddklint, rödkämpar, slåtterblomma, slåtterfibbla, ängsnäva, 
svinrot, bergmynta, nässelklocka, gulmåra, ängsvädd, ängsskallra, åkervädd, 
rödklint, getväppling, bockrot, liten blåklocka, smultron och bergslok. 

Viktigaste faunainslag Mindre blåvinge (NT), skogsgräsfjäril, luktgräsfjäril, rapsfjäril, kålfjäril, 
aurorafjäril, skogsvitvinge, puktörneblåvinge, silverblåvinge, ängsblåvinge, 
vitfläckig guldvinge, brunfläckig pärlemorfjäril, silverstreckad pärlemorfjäril, 
skogspärlemorfjäril, ängspärlemorfjäril, älggräspärlemorfjäril, amiral, 
citronfjäril, vinbärsfuks, rutig buskmätare, sotmätare, svartribbad 
vitvingemätare, tåtelsmygare, ängssmygare, gulröd blombock, fläckhornad 
blombock, fyrbandad blombock, svartkantad blombock, ängsblombock, 
humlebagge, c.f jordhumlor, trädgårdshumla, stenhumla, hushumla, 
åkerhumla, ängshumla, mosshumla, snylthumla spp., vildbi spp., tandsandbi, 
ljungvårtbitare, grön ängsgräshoppa och grävstekeln Crabro crabensis. 

Kommentarer  Stenmurar finns på kortare sträckor utmed åkerkanter. Berg i dagen 
förekommer på några platser. Innerslänten är av störst intresse. Ytterslänten 
är generellt mycket smal. 

En längre sträcka i söder är täckt med makadam. Bitvis är vegetationen mer 
trivial med högre vegetation på den östra sidan. Den västra sidan är generellt 
högvuxen med tydlig kvävepåverkan på vissa delar.  

Detaljinventering har gjorts på sträckan 2014.  

Objektet har inventerats av Lennart Sundh, Sundh Miljö 2012 (nr 6) och 2014 
(A). 
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2652, Enebacken, KOLÖNA 

Motivering: Stora, torra slänter med torrbackflora och mycket fjärilar.   

ID på översiktskarta  32 

Vägnummer  O 2652 

Namn  Enebacken, KOLÖNA 

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  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Smörboll, gökärt, mandelblom, åkervädd, getväppling, flockfibbla, bockrot, 
gråfibbla och fårsvingel. 

Viktigaste faunainslag Mindre blåvinge (NT), sexfläckig bastardsvärmare (NT), ängsblåvinge, 
pärlgräsfjäril, slåttergräsfjäril, älggräspärlemorfjäril, brunfläckig 
pärlemorfjäril, mindre tåtelsmygare, ängssmygare, makaonfjäril, vitfläckig 
guldvinge, fläckhornad blombock, ängsblombock, ljungvårtbitare och 
stekelfluga. 

Kommentarer  Insektsintressanta och sandiga ytterslänter. Flera myrbon och en vildbikoloni 
noterades i sydslänten. Objektet har en mycket hög potential för insekter, 
 i och med de solbelysta, sandiga ytterslänterna med blommande örter.   

Objektet har även inventerats av Lennart Sundh, Sundh Miljö 2012 (nr 7). 
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2652, Lunnagården, HÅLSÄNG 

Motivering: Fina vägkanter intill naturbetesmarker med hävdgynnad flora och mycket klasefibbla (NT).  

ID på översiktskarta  33 

Vägnummer  O 2652 

Namn  Lunnagården, HÅLSÄNG 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  755 m. 

Längd sida 2  755 m. 

Meter vägsida totalt  1510 m. 

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Klasefibbla (NT), grönvit nattviol, stor blåklocka, darrgräs, smörboll, gulmåra, 
åkervädd, gökärt, rödklint, svinrot och bergslok.  

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Den södra sidan är finast och här finns också mest klasefibbla. Bitvis växer 
mycket stormåra längs den östra sidan. Klasefibblan förekommer enbart på 
östra delen av objektet sträckning (70-80 stycken).  

I hagen bredvid vägen finns mycket nattvioler och ormrot, men ingen ormrot 
hittas i vägkanten. Fint i väster och öster, med ett frodigare mittparti.  

En del sträckor är kvävepåverkade och igenvuxet men överlag helt ok. Viss 
inväxt av sly förekommer.  
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2655, Långabergen, MÖLNARP 

Motivering: En fin och sydvänd ytterslänt med torrbacksflora i ett jordbrukslandskap.  

ID på översiktskarta  34 

Vägnummer  O 2655 

Namn  Långabergen, MÖLNARP 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Norra sidan.  

Längd sida 1  385 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  385 m. 

Skötselstatus  Bra.  

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Backglim, harmynta, väddklint, rödklint, getväppling, gråbinka, äkta 
johannesört, ängshavre, bockrot och ängsskallra. 

Viktigaste faunainslag Nässelfjäril, puktörneblåvinge, sliverblåvinge och kamgräsfjäril.  

Kommentarer  Torrare ytterslänt intill betesmark med mycket fjärilar. Stor och solbelyst 
slänt med mycket blottad sand och berg i dagen. Trevligt inslag i ett för övrigt 
tråkigt åkerlandskap. Insektsintressant lokal.  

Vissa delar kvävepåverkade och är i behov av åtgärd 
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2659, Skogskälle, ÄLEBERG  

Motivering: Lång och fin väg med rikblommande vägkanter med kalk och hävdgynnad flora i vackert 
kulturlandskap, förekomst av korskovall (NT) och vingvial.  

ID på översiktskarta  35  

Vägnummer  O 2659 

Namn  Skogskälle, ÄLEBERG 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  1795 m. 

Längd sida 2  1795 m. 

Meter vägsida totalt  3590 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Korskovall (NT), vingvial, blodnäva, backnejlika, väddklint, åkervädd, 
rödklint, gulmåra, gökärt, flockfibbla, tjärblomster och brudbröd. 

Viktigaste faunainslag Nässelfjäril, ängsmygare, ängsblåvinge, rapsfjäril, citronfjäril, mindre 
tåtelsmygare och blåvinge sp. 

Kommentarer  Bitvis smala men mycket blomrika vägkanter. Det förekommer en del mindre 
skärningar med torra fina ytterslänter. Vingvial finns vid två platser längs 
sträckan. Sträckan är potentiellt insektsintressant. Den rödlistade 
korskovallen (NT) återfanns inte vid besöket 2014.  

Ställvis frodigare partier med hundkäx, knylhavre och bredbladiga gräs samt 
avsnitt med relativt högvuxet sly. Skötselåtgärder krävs för att åtgärda 
kvävegynnad vegetation samt röjning av sly.  

Objektet har även inventerats av Lennart Sundh, Sundh Miljö 2012 (nr 37). 
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2661, Slongö, SLONGÖ 

Motivering: Vägkanter med ängsflora i ett övrigt storskaligt och artfattigt jordbrukslandskap. 

ID på översiktskarta  36 

Vägnummer  O 2661 

Namn  Slongö, SLONGÖ 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  1860 m. 

Längd sida 2  1860 m. 

Meter vägsida totalt  3720 m. 

Skötselstatus  Bra.  

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Gullklöver, åkervädd, gulmåra, ängsvädd, väddklint, gökärt, getväppling, 
ängsskallra, ängshavre, blåmunkar, knägräs, bockrot och vitmåra. 

Viktigaste faunainslag Silverblåvinge, mindre tåtelsmygare, vitfläckig guldvinge, ängsblombock, 
fläckhornad blombock och stekelfluga.  

Kommentarer  Bitvis relativt mycket åkervädd genom ett skogigt parti, även en hel del 
gulmåra och väddklint vid åkrarna. Det förekommer en del blottad minerogen 
jord. Objektet är insektsintressant. 

Några få lupiner finns längs sträckan. Det förekommer bitvis mycket hundkäx 
och en mindre andel sly.  

Objektet har även inventerats av Lennart Sundh, Sundh Miljö 2012 (nr 21). 
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2661, Furulund, PLOGGÅRDEN 

Motivering: Fint objekt nära ett sandtag med rödlistade insekter och indikatorarter.  

ID på översiktskarta  37 

Vägnummer  O 2661 

Namn  Furulund, PLOGGÅRDEN 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  665 m. 

Längd sida 2  665 m. 

Meter vägsida totalt  1330 m. 

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Väddklint, jungfrulin, brudbröd, åkervädd, ängsvädd, gulmåra, gökärt, 
bockrot, flockfibbla, sötvedel, ängshavre, rödklint, ängsskallra och bergslok. 

Viktigaste faunainslag Väddsandbi (NT), sexfläckig bastardsvärmare (NT) och mindre tåtelsmygare. 

Kommentarer  Insektsintressant lokal, den rödlistade arten väddsandbi som påträffades vid 
besöket är mycket sällsynt i trakten.  

Vägkanterna är delvis kvävepåverkade. Några mindre buskar behöver röjas 
bort. 

Objektet har även inventerats av Lennart Sundh, Sundh Miljö 2012 (nr 23). 
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2662, Granahögen, ULLENE  

Motivering: Artrika skogsvägkanter med kalkgynnade, betes- och slåtterängsflora i äldre kulturlandskap.  

ID på översiktskarta  38  

Vägnummer  O 2662 

Namn  Granahögen, ULLENE 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  1230 m. 

Längd sida 2  1230 m. 

Meter vägsida totalt  2460 m. 

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  c.f. åkerkulla (NT), rödkämpar, jungfrulin, smörboll, brudbröd, gulmåra, 
backsmörblomma, ängsvädd, åkervädd, väddklint, gökärt, getväppling, liten 
blåklocka, äkta johannesört, bergslok, bockrot, rödklint, ängshavre och 
ängsskallra. 

Viktigaste faunainslag Sexfläckig bastardsvärmare (NT), skogsvitvinge, ängspärlemorfjäril, mindre 
tåtelsmygare, ängsblombock, fläckhornad blombock och stekelfluga.  

Kommentarer  Den västra delen är finast med smörbollar, brudbröd och jungfrulin. Det växer 
även mycket gulmåra, vitmåra och bitvis mycket rödkämpar. Objektet har 
avgränsats i söder där skogen tätnar och blir mer högvuxen.  

Den östra delen är intressant med fin flora, där finns en torpargrund och 
gamla stenmurar. Området har troligtvis historiskt varit öppnare med betes- 
och slåttermark. Eventuellt kan floraförekomsten försämras när skogen växer 
sig högre.  

En del gransly förekommer. Stenmuren bör röjas fram.  

Objektet har även inventerats av Lennart Sundh, Sundh Miljö 2012 (nr 24). 
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2672, Hjortemossen, MÖNARP 

Motivering: Vägkant med kalkinslag och hävdgynnad flora samt den starkt hotade arten tistelsnyltrot 
(EN).  

ID på översiktskarta  39  

Vägnummer  O 2672 

Namn  Hjortemossen, MÖNARP 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  1660 m. 

Längd sida 2  1660 m. 

Meter vägsida totalt  3320 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Tistelsnyltrot (EN), klasefibbla (NT), krissla, backsmörblomma, väddklint, 
borsttistel, darrgräs, brudbröd, smörboll, stor blåklocka, gullviva, blodnäva 
gulmåra, åkervädd, ängsvädd getväppling, mörkt kungsljus, backskafting, 
rödklint, bockrot och tibast. 

Viktigaste faunainslag Svavelgul höfjäril, rapsfjäril, luktgräsfjäril, ängssmygare, puktörneblåvinge, 
Ängsblombock, fläckhornad blombock, fyrbandad blombock, humlebagge, 
gulröd blombock och lövträdlöpare. 

Kommentarer  Tistelsnyltrot (EN) finns längs hela sträckan och skötseln bör anpassas efter 
arten. Där klasefibbla förekommer längs vägen tenderar den att vara allmän. . 
Bitvis rikligt med intressanta arter. 

Stora delar av sträckan är igenvuxen med vass, bredbladigt gräs och älgört 
m.m. Privat slåtter förekommer vid bebyggelse.  

Objektet har även inventerats av Lennart Sundh, Sundh Miljö 2012 (nr 16). 
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2679, Kleva klintar, KLEVA 

Motivering: Artrik vägkant intill naturreservat, bestående av alvarsmark med kalkgynnad flora samt 
sällsynta och rödlistade arter.  

ID på översiktskarta  40 

Vägnummer  O 2679 

Namn  Kleva klintar, KLEVA 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  370 m. 

Längd sida 2  370 m. 

Meter vägsida totalt  740 m. 

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Klasefibbla (NT), stor blåklocka, väddklint, rödkämpar, blodnäva, brudbröd, 
backnejlika, darrgräs, backnejlika, bergmynta, fjällgröe, gullviva, kvastfibbla, 
nässelklocka, hässleklocka, skuggnäva, gulmåra, harmynta, getväppling, 
ängshavre, vildmorot och rödklint. 

Viktigaste faunainslag Sexfläckig bastardsvärmare(NT), silverblåvinge, ängssmygare och 
slåttergräsfjäril. 

Kommentarer  Unika kalkmiljöer med inslag av alvarmark, potentiellt insektsintressant lokal 
Klasefibbla eftersöktes men hittades inte vid inventeringen 2014, men finns 
troligtvis kvar i vägkanten.  

Den västra delen är mer kvävegynnad med knylhavre och uppslag av sly, men 
tas ändå med då klasefibbla troligtvis kan finnas även där. 

Objektet har även inventerats av Lennart Sundh, Sundh Miljö 2012 (nr 40). 
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2681, Lyckorna, SJÖGERÅS 

Motivering: Rikblommande vägkant med många nyckel- och hävdgynnade arter samt insektsrikt. 

ID på översiktskarta  41 

Vägnummer  O 2681 

Namn  Lyckorna, SJÖGERÅS 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  520 m. 

Längd sida 2  520 m. 

Meter vägsida totalt  1040 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Tjärblomster, väddklint, getväppling, åkervädd, gökärt, backnejlika, brudbröd 
och gulmåra. 

Viktigaste faunainslag Citronfjäril, ängssmygare och humlebagge. 

Kommentarer  Intressant, rikblommande vägkant intill ett stort grustag. Ytterslänten är 
välexponerad med många nyckelarter. Objektet är potentiellt 
insektsintressant.  

Slänterna består av sandigt och grusigt material. En dikning har nyligen gjorts 
men bedöms inte påverka objektet negativt. Röjning av vedväxter behövs 
samt skrapningar för att skapa sandblottor. 
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2684, Stångaberget, TUNHEM 

Motivering: Vägkant med rikblommande partier samt rödlistade arter.  

ID på översiktskarta  42 

Vägnummer  O 2684 

Namn  Stångaberget, TUNHEM 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  1420 m. 

Längd sida 2  1420 m. 

Meter vägsida totalt  2840 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Klasefibbla (NT), grönvit nattviol, skogsnycklar, harris, liten blåklocka, 
rödfibbla, åkervädd, borsttistel, getväppling, gökärt, väddklint, ängsvädd, 
rödkämpar, färgkulla, gulmåra, smultron, stor blåklocka, svinrot och vildlin.  

Viktigaste faunainslag Sälgskimmerfjäril, mindre blåvinge (NT), skogspärlemorfjäril, luktgräsfjäril, 
rapsfjäril, skogsvitvinge, citronfjäril, puktörneblåvinge, silverblåvinge, 
vitfläckig guldvinge, silverstreckad pärlemorfjäril, ängspärlemorfjäril, 
tåtelsmygare, ängssmygare, sotmätare, fyrbandad blombock, gulröd 
blombock, fläckhornad blombock, tegelbock, ängsblombock, humlebagge, 
olivgrön guldbagge, jordhumla, stenhumla, hushumla, bålgeting och  
vildbin spp. 

Kommentarer  På norra sidan av vägen har dikning skett som verkar orsakat en intressant 
rikblommningseffekt. Objektet bedöms som insektsintressant.  

Sträckan har nyligen dikats och någon form av ledning har grävts ner.  

Detaljinventering har gjorts på sträckan 2014.  

Objektet har inventerats av Lennart Sundh, Sundh Miljö 2012 (nr 41) och 
2014 (C). 
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2684, Östra Tunhem, TUNHEM 

Motivering: Vägkant med stor förekomst av nyckelarter samt två rödlistade arter. 

ID på översiktskarta  43 

Vägnummer  O 2684 

Namn  Östra Tunhem, TUNHEM 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Östra sidan. 

Längd sida 1  440 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  440 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Klasefibbla (NT), sommarfibbla (NT), gullviva, flockfibbla, väddklint, 
åkervädd, vildlin, darrgräs, blodnäva, getväppling, stor blåklocka, gulmåra, 
nässelklocka och äkta johannesört. 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Troligen mycket rik blomning av flockfibbla något senare på året.  

Hundkäx bör bekämpas. 
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2687, Katteberget, TORBJÖRNSTORP 

Motivering: Välexponerad slänt med inslag av en rad hävdgynnade- samt rödlistade arter.  

ID på översiktskarta  44 

Vägnummer  O 2687 

Namn  Katteberget, TORBJÖRNSTORP 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  270 m. 

Längd sida 2  270 m. 

Meter vägsida totalt  540 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Klasefibbla (NT), sommarfibbla (NT), fältvädd, ängshavre, gullviva, blodnäva, 
rödklint, väddklint, getväppling, gulmåra, liten blåklocka, vildlin, kvastfibbla, 
darrgräs, åkervädd, flockfibbla, stor blåklocka och rödkämpar. 

Viktigaste faunainslag Sexfläckig bastardsvärmare (NT), ängssmygare, luktgräsfjäril, rapsfjäril, 
nässelfjäril, mindre tåtelsmygare, ängsblombock och puktörneblåvinge. 

Kommentarer  Objektet uppvisar alvarfragment med kalksten i dagen. Västra sidan har tagits 
med p.g.a. stenmur och rosbuskar. Bankslänten har potential att bli 
rikblommande. 

Borttagning av övergödda partier behöver göras samt skapa mer 
kalkgrusblottor. 

Objektet har även inventerats av Lennart Sundh, Sundh Miljö 2012 (nr 44). 
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2689, Länsmansgården, SEGERSTAD 

Motivering: Rik förekomst av den rödlistade klasefibblan (NT) samt andra hävdgynnade arter. 

ID på översiktskarta  45 

Vägnummer  O 2689 

Namn  Länsmansgården, SEGERSTAD 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  105 m. 

Längd sida 2  105 m. 

Meter vägsida totalt  210 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Klasefibbla (NT), flockfibbla, darrgräs och getväppling. 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Östra sidan av objektet är finast med störst förekomst av klasefibbla och 
hävdgynnade arter.   

Västra sidan av objektet är av mer trivial karaktär dock förekommer 
klasefibbla även på denna sida. Den västra sidan har potential att utvecklas.  

En milsten finns på objektet.  
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2689, Pickagården, SEGERSTAD 

Motivering: Kraftigt rikblommande och artrik vägkant med förekomst av rödlistade växter och insekter.  

ID på översiktskarta  46 

Vägnummer  O 2689 

Namn  Pickagården, SEGERSTAD 

Gammalt namn  Pickagården 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  1425 m. 

Längd sida 2  1425 m. 

Meter vägsida totalt  2850 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Ja, alla rätt. 

Viktigaste florainslag  Blåeld, sommarfibbla (NT), klasefibbla (NT), ängsnäva, bergmynta, bockrot, 
rödfibbla, väddklint, flockfibbla, färgkulla, getväppling, rödklint, gullviva, 
backnejlika, darrgräs, backglim, rödkämpar, stor blåklocka, cikoria, rödfibbla, 
äkta johannesört, kvastfibbla, liten blåklocka, gulmåra och tjärblomster. 

Viktigaste faunainslag Mindre blåvinge (NT), puktörneblåvinge, nässelfjäril, kamgräsfjäril, 
vitgräsfjäril, slåttergräsfjäril, luktgräsfjäril, amiralfjäril, tistelfjäril, rapsfjäril, 
ängssmygare, tåtelsmygare och svartribbad vitvingemätare. 

Kommentarer  Välexponerade vägslänter som övergår i bankslänter mot bron. 

En del övergödda partier som är i behov av att skrapas bort. Det finns 
problem med igenväxande knylhavre. Vedröjning behövs men enstaka sälgar 
bör sparas.   

En skötselbeskrivning finns för sträckan. 

Objektet har även inventerats av Lennart Sundh, Sundh Miljö 2013 (id G). 
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2691, Humlagården, REGUMATORP  

Motivering: Vägkant av både torr- och friskängstyp samt förekomst av den rödlistade klasefibblan.  

ID på översiktskarta  47 

Vägnummer  O 2691 

Namn  Humlagården, REGUMATORP 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  105 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  105 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Klasefibbla (NT), getväppling, bockrot, vildlin, flockfibbla, darrgräs, 
ängshavre, gullviva, äkta johannesört, ängsnäva, blodnäva, väddklint, rödklint, 
gulmåra, flockfibbla och åkervädd. 

Viktigaste faunainslag Kamgräsfjäril. 

Kommentarer  Varierat objekt med en torrbacksslänt i norr med intressant flora. Övergår till 
ett trivialare, fuktigare och mer kvävepåverkat parti i den södra delen av 
objektet. 

Behov av att röja vedväxter samt skapa jordblottor. 

Objektet har även inventerats av Lennart Sundh, Sundh Miljö 2012 (nr 66). 
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2691, Frugården, BISKOPSÄNG 

Motivering: Förekomst av den hotade och rödlistade knölvialen (VU) samt en rad hävdgynnade arter.  

ID på översiktskarta  48  

Vägnummer  O 2691 

Namn  Frugården, BISKOPSÄNG 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Västra sidan. 

Längd sida 1  130 m. 

Längd sida 2  130 m. 

Meter vägsida totalt  260 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Knölvial (VU), ängshavre, gullviva, darrgräs, vildlin, bockrot, väddklint, 
rosettjungfrulin, äkta johannesört, åkervädd, stor blåklocka, liten blåklocka 
och flockfibbla. 

Viktigaste faunainslag Rapsfjäril, luktgräsfjäril, slåttergräsfjäril och mindre tåtelsmygare. 

Kommentarer  Frisk ängsvägkant som omges av barrskog och betesmark. Förekomst av flera 
hävdgynnade arter samt den sällsynta knölvialen (VU). 

Röjning av salix behövs samt bekämpning av knylhavre och vit sötväppling.  

Objektet har även inventerats av Lennart Sundh, Sundh Miljö 2012 (nr 65). 
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2691, Kolbogården, SEGERSTAD 

Motivering: Välexponerad slänt med god förekomst av den rödlistade klasefibblan.  

ID på översiktskarta  49 

Vägnummer  O 2691 

Namn  Kolbogården, SEGERSTAD 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  90 m. 

Längd sida 2  90 m. 

Meter vägsida totalt  180 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Klasefibbla (NT), brudbröd, väddklint, getväppling, backsmultron, åkervädd, 
darrgräs, rödkämpar, ängshavre, gulmåra, liten blåklocka, vildlin, gullviva och 
äkta johannesört.  

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Vägkant med goda bestånd av brudbröd, väddklint och stort bestånd av den 
rödlistade arten klasefibbla (NT).  

Skrapning av slänt behövs för att skapa jordblottor samt avlägsna 
kvävegynnad vegetation. Det finns även behov av att röja vedväxter. 
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2691, Norr om Valtorp, SEGERSTAD 

Motivering: Förekomst av de rödlistade arterna källblekvide (VU) och plattsäv (NT) samt förekomst av 
brudsporre. 

ID på översiktskarta  50  

Vägnummer  O 2691 

Namn  Norr om Valtorp, SEGERSTAD 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Östra sidan. 

Längd sida 1  60 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  60 m. 

Skötselstatus  Dåligt. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Källblekvide (VU), plattsäv (NT), brudsporre, brudbröd, darrgräs och gullviva.  

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Objektet uppvisar kalkfuktängskaraktär. Flera rikkärrsmossor är noterade på 
lokalen.  

Skötsel bör bedrivas så att källblekvidet gynnas. Övriga inträngande Salix-
arter bör tas bort.   

Objektet har även inventerats av Lennart Sundh, Sundh Miljö 2012 (nr 53). 

 

 

  



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

113 
 

  



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

114 
 

2692, Pukabo (Atomvägen), HÄGGUM 

Motivering: Vägkant med en rad rödlistade arter samt stor rikedom av blommor.  

ID på översiktskarta  51 

Vägnummer  O 2692 

Namn  Pukabo (Atomvägen), HÄGGUM 

Gammalt namn  Pukabo (Atomvägen) 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  5220 m. 

Längd sida 2  5220 m. 

Meter vägsida totalt  10440 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Ny avgränsning, utökas i söder. 

Viktigaste florainslag  Backsippa (VU), smalbladig lungört (EN), klasefibbla (NT), spåtistel, 
kungsmynta, backsmörblomma, bergmynta, färgkulla, kvastfibbla, tvåblad, 
gökärt, liten blåklocka, backtimjan, ögontröst, äkta johannesört, mörkt 
kungsljus, harmynta, krissla, blodnäva, väddklint, getväppling, flockfibbla, 
ängsskallra, vildlin, rödkämpar, bockrot, gullviva, brudbröd, åkervädd, blåeld, 
stor blåklocka, ängshavre, tjärblomster, darrgräs, backglim, nässelklocka, 
rödfibbla, gulmåra och mentha sp. 

Viktigaste faunainslag Mindre blåvinge (NT), sexfläckig bastardsvärmare (NT), slåttergräsfjäril, 
luktgräsfjäril, vitgräsfjäril, ängspärlemorfjäril, tistelfjäril, rapsfjäril, vitfläckig 
guldvinge, hedblåvinge, puktörneblåvinge, ängssmygare, tåtelsmygare, 
sotmätare, rödfransad björnspinnare, gammafly, gulbrunt 
slåtterfly, rutig buskmätare mörk jordhumla, stenhumla, ängshumla, 
åkerhumla, hushumla, haghumla, tambin, blåklocksbi, vildbin spp, 
ängsblombock, fläckhornad blombock, Chrysolina varians, stekelfluga och 
större vårtbitare. 

Kommentarer  Lång väg med rikblommande bank- och ytterslänter (som är något sämre 
solexponerade).   

Vägen är fri från lupiner. 

Skrapningsåtgärder för att öka blomrikedom behövs.  

Objektet har även inventerats av Lennart Sundh, Sundh Miljö 2013 (id H). 
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2692, Regumatorp, REGUMATORP 

Motivering: Vägkant med artrik ängsflora. 

ID på översiktskarta  52 

Vägnummer  O 2692 

Namn  Regumatorp, REGUMATORP 

Gammalt namn  Regumatorp 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  390 m. 

Längd sida 2  390 m. 

Meter vägsida totalt  780 m. 

Skötselstatus  Dåligt. 

Skyltar  Ja, alla rätt. 

Viktigaste florainslag  Pukvete, väddklint, ängsskallra, vildlin, getväppling, svinrot, darrgräs, 
brudbröd, gökärt, rosettjungfrulin, gullviva, flockfibbla, äkta johannesört, 
vingvial, åkervädd, jungfrulin, gulmåra, blodnäva, bockrot, vildmorot, 
ängshavre och rödkämpar. 

Viktigaste faunainslag Sexfläckig bastardsvärmare (NT), hallonglasvinge ängspärlemorfjäril, 
tistelfjäril, luktgräsfjäril, rapsfjäril, tåtelsmygare, gulbrunt slåtterfly, 
rödfransad björnspinnare, cf silverblåvinge, långhornsbi, ängsblombock, 
stenhumla, cf jordhumla, hushumla, cf snylthumla, tambi och ljungvårtbitare. 

Kommentarer  Detta objekt är ett av två objekt i driftområdet där pukvete påträffats, den 
andra lokalen är Rv 47 Remmen, REMMEN.  

Kvaliteten på objektet har minskat. Det är kraftigt igenvuxet med framförallt 
knylhavre och hundkäx. Restaurering behövs, bl.a. i form av vedröjning samt 
skrapa bort jordmassor för att bli av med kvävegynnad vegetation. Vissa 
innerslänter är relativt fina och andra behöver åtgärdas.  

En skötselbeskrivning finns för sträckan.  

Objektet har även inventerats av Lennart Sundh, Sundh Miljö 2013 (id I). 
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2693, Lövåsen-Korsbacken, BOLUM 

Motivering: Vägkant med hävdgynnad flora, rester av gammal slåttermark. 

ID på översiktskarta  53  

Vägnummer  O 2693 

Namn  Lövåsen-Korsbacken, BOLUM 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  1010 m. 

Längd sida 2  1010 m. 

Meter vägsida totalt  2020 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Smörboll, natt och dag, vitpyrola, grönvit nattviol, ängsskallra, ängshavre, 
darrgräs, vildlin, jungfrulin, backsmultron, stor blåklocka, gökärt, gulmåra och 
äkta johannesört. 

Viktigaste faunainslag Buskmätare, Syrphidae spp, mindre tåtelsmygare och rapsfjäril. 

Kommentarer  Objektet uppvisar relativt rikligt blomning av smörboll och natt och dag. 
Sträckan är omgiven av naturbetesmark. 

Röjning av vedväxter i sidoområdena bör göras, sidoområdet är ”breddat” 
genom siktslåtter i kurvorna.  

Objektet har även inventerats av Lennart Sundh, Sundh Miljö 2012 (nr 63). 
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2693, Korstorp, KORSTORP 

Motivering: Lång, sydexponerad ytterslänt med en rad hävd- och kalkgynnade ängsarter. 

ID på översiktskarta  54  

Vägnummer  O 2693 

Namn  Korstorp, KORSTORP 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  465 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  465 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Brudbröd, åkervädd, darrgräs, jungfrulin, tjärblomster, ängshavre, gulmåra, 
nässelklocka, sötvedel, bockrot, liten blåklocka, stor blåklocka, harmynta, 
getväppling, flockfibbla, äkta johannesört, väddklint och bergmynta. 

Viktigaste faunainslag Luktgräsfjäril, slåttergräsfjäril och vildbin spp. 

Kommentarer  Objekt som på grund av strukturer som blottad sand och solbelysta slänter 
har potential att vara insektsintressant, då många arter bygger sina bon och 
lägger ägg i sanden. 

Röjning av vedväxter behövs samt borttagning av örnbräken och knylhavre. 
Man bör även skapa fler blottade partier med mineraljord för att gynna 
insekter och flora.   

Objektet har även inventerats av Lennart Sundh, Sundh Miljö 2012 (nr 64). 
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2693, Torsborg, HÄGGUM 

Motivering: Artrik och rikblommande vägkant med förekomst av två rödlistade kärlväxtarter 

ID på översiktskarta  55  

Vägnummer  O 2693 

Namn  Torsborg, HÄGGUM 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  675 m. 

Längd sida 2  675 m. 

Meter vägsida totalt  1350 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Klasefibbla (NT), backklöver (NT), rödkämpar, rosettjungfrulin, gulmåra, natt 
och dag, åkervädd, getväppling, tjärblomster, darrgräs, cf vingvial, vildlin, 
ängsskallra, backglim, gullviva, väddklint, flockfibbla, bockrot och äkta 
johannesört. 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Vägkant intill betesmark med goda bestånd av den rödlistade arten 
klasefibbla och indikatorarten backglim.  

Det finns behov av att restaurera ytterslänten genom att avlägsna knylhavre 
och hundkäx. Vid inventeringen hittades rester/spår som visar att åtminstone 
vissa partier har bränts tidigare under våren. 
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2787, Stenbacken, VISTORP 

Motivering: Artrika vägkanter med hävdgynnad flora.  

ID på översiktskarta  56  

Vägnummer  O 2787 

Namn  Stenbacken, VISTORP 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  530 m. 

Längd sida 2  530 m. 

Meter vägsida totalt  1060 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Styv fingerört, stor blåklocka, brudbröd, väddklint, gulmåra, tjärblomster, 
gökärt, ängsvädd, åkervädd, getväppling, flockfibbla, bockrot, mörkt kungsljus 
och fältarv. 

Viktigaste faunainslag Ängsmetallvinge (NT), sexfläckig bastardsvärmare (NT), silverstreckad 
pärlemorfjäril, skogspärlemorfjäril, älggräspärlemorfjäril, nässelfjäril, 
silverblåvinge, vitfläckig guldvinge, luktgräsfjäril, vitgräsfjäril, slåttergräsfjäril 
och ängsblombock. 

Kommentarer  Ett objekt med flera typiska kalkgynnade arter samt ett flertal noterade 
insekter. Fynd av de rödlistade arterna ängsmetallvinge (NT) och sexfläckig 
bastardsvärmare (NT).  

Bitvis lite frodigt, men överlag är skötseln på lokalen bra. 

Objektet har även inventerats av Lennart Sundh, Sundh Miljö 2012 (nr 11). 
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2792, Backgården, SOLBERGA 

Motivering: Artrika vägkanter med trollsmultron (VU) och backsippa (VU) intill fria välhävdade 
fornminneskullar.  

ID på översiktskarta  57  

Vägnummer  O 2792 

Namn  Backgården, SOLBERGA 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Östra sidan.  

Längd sida 1  355 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  355 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Trollsmultron (VU), backsippa (VU), stor blåklocka, blodnäva, svinrot, 
brudbröd, darrgräs, väddklint, gökärt, tjärblomster, åkervädd, getväppling, 
bockrot, liten blåklocka, äkta johannesört, ängshavre och rödklint.  

Viktigaste faunainslag Ängsblombock och vildbin sp.  

Kommentarer  Objektet omfattar två fina ytterslänter. På dessa slänter växer både backsippa 
och trollsmultron. Trollsmultron är talrik, totalt räknades ca 100 plantor vid 
inventeringstillfället. Backsippa förekommer med ett exemplar på den södra 
ytterslänten och sex exemplar på den norra.  

Lite sly börjar ta sig ner i slänten, knylhavre och bergrör uppträder invasivt.  

Objektet har även inventerats av Lennart Sundh, Sundh Miljö 2012 (nr 4). 
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2792, Norr om Kyrkängen, KYRKÄNGEN 

Motivering: Fina artrika vägkanter i småskaligt jordbrukslandskap med ängsflora och backsippa (VU). 

ID på översiktskarta  58  

Vägnummer  O 2792 

Namn  Norr om Kyrkängen, KYRKÄNGEN 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  485 m. 

Längd sida 2  485 m. 

Meter vägsida totalt  970 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Backsippa (VU), darrgräs, vildlin, väddklint, brudbröd, darrgräs, vårstarr, 
rödkämpar, gulmåra, tjärblomster, åkervädd, getväppling, ängshavre, bockrot, 
liten blåklocka och hartsros. 

Viktigaste faunainslag Sexfläckig bastardsvärmare (NT), luktgräsfjäril, mindre tåtelsmygare och 
ängsblombock. 

Kommentarer  Vägen sträcker sig över fina kullar i ett småskaligt jordbrukslandskap.  
Kvävepåverkan är liten till obefintlig i vägkanterna. Backsippa noterades på 
två platser med ca 5-7 exemplar på varje ställe.  

Objektet har även inventerats av Lennart Sundh, Sundh Miljö 2012 (nr 5). 
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2803, Nordost om Stommen, BREDENE 

Motivering: Fin torr ytterslänt med hävd- och kalkgynnad flora samt trollsmultron (VU).  

ID på översiktskarta  59  

Vägnummer  O 2803 

Namn  Nordost om Stommen, BREDENE 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Norra sidan.  

Längd sida 1  285 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  285 m. 

Skötselstatus  Bra.  

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Trollsmultron (VU), backsmultron, darrgräs, väddklint, färgkulla, brudbröd, 
rödkämpar, fältvädd, getväppling, bockrot och ängshavre. 

Viktigaste faunainslag Mindre blåvinge (NT) och ängsblombock. 

Kommentarer  En fin och torr ytterslänt samt partier med friskängskaraktär. Ett exemplar av 
trollsmultron noterades. 

Lite småsly börjar komma in.  

Objektet har även inventerats av Lennart Sundh, Sundh Miljö 2012 (nr 9). 
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2838, Stora stockabäcken, STORA STOCKABÄCKEN 

Motivering: Välexponerad vägkant med god förekomst av slåtterfibbla jämte andra hävdgynnade arter. 

ID på översiktskarta  60  

Vägnummer  O 2838 

Namn  Stora stockabäcken, STORA STOCKABÄCKEN 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  350 m. 

Längd sida 2  350 m. 

Meter vägsida totalt  700 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Slåtterfibbla, gråbinka, åkervädd, väddklint, gökärt, getväppling, jungfrulin, 
liten blåklocka, bockrot och gulmåra. 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Stort bestånd av den ovanliga växten slåtterfibbla, förekommer på båda sidor 
om vägen. 

Viss förekomst av bergrör som bör regleras för att inte riskera att ta över.  
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2842, Grunnevad, GRUNNEVAD  

Motivering: Vägkant med torrängskaraktär, fynd av slåtterfibbla samt en rad andra hävdgynnande arter. 

ID på översiktskarta  61  

Vägnummer  O 2842 

Namn  Grunnevad, GRUNNEVAD 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  1560 m. 

Längd sida 2  1560 m. 

Meter vägsida totalt  3120 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Slåtterfibbla, väddklint, bockrot, backnejlika, liten blåklocka, tjärblomster, 
åkervädd, ängshavre, blåmunkar, getväppling, gulmåra och gökärt. 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Objekt med hävdgynnade arter och förekomst av slåtterfibbla. I övrigt finns 
enstaka nyckelstrukturer i form av mineraljordsblottor. Slåtterfibblan växer 
både i inner- och ytterslänt samt i dikesbotten.  

En del vedväxter i ytterslänt och i dike som bör tas bort. 
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2858, Åsle mosse, ÅSLE 

Motivering: Anlagd väg genom mosse med kalkstenskrossmaterial, artrik flora och fauna. 

ID på översiktskarta  62  

Vägnummer  0 2858 

Namn  Åsle mosse, ÅSLE 

Gammalt namn  Åsle mosse 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  1325 m. 

Längd sida 2  1325 m. 

Meter vägsida totalt  2650 m. 

Skötselstatus  Dåligt. 

Skyltar  Ny avgränsning, skyltarna i öster ska flyttas till brofästet. 

Viktigaste florainslag  Kärrknipprot, vildlin, getväppling, väddklint, gråbinka, rödklint, färgkulla, 
Sankt Pers nycklar, jordtistel, darrgräs, skogsfibbla, ängsnycklar, höskallra, 
krissla, flockfibbla, liten blåklocka, äkta johannesört, ögontröst, gulmåra och 
kärrsälting. 

Viktigaste faunainslag Gulbukig jättevapenfluga (VU), mindre blåvinge (NT), luktgräsfjäril, 
nässelfjäril, sotmätare, svavelgul höfjäril, silverblåvinge, pukveteblåvinge, 
älggräspärlemorfjäril, brunfläckig pärlemorfjäril, slåttergräsfjäril, rapsfjäril, 
kålfjäril, ängssmygare, tåtelsmygare, rödfransad björnspinnare, myskbock, 
humlebagge, fyrbandad blombock, ängsblombock, fläckhornad blombock, 
gulröd blombock, kopparlöpare, trädgårdsborre, aspglansbagge, Tachina 
grossa, stekelfluga, cf jordhumla, cf stenhumla, backgräshoppa, grön 
ängsgräshoppa och myrgräshoppa. 

Kommentarer  Objektet kan beskrivas som en konstruerad artrik vägkant där vägen är 
uppbyggd av kalkstenskrossmaterial. Längs sträckan har flera olika 
orkidéarter noterats pga. av mossens inverkan i kombination med kalken. I 
övrigt består floran av hävdgynnade arter. Ett flertal insekter har noterats 
däribland den hotade arten gulbukig jättevapenfluga.  

Det växer stora mängder vit sötväppling längs vägkanterna, vilket i 
kombination med en del vass kan leda till igenväxningsproblem.  Sträckan 
förlängs eftersom samma vegetationskaraktär fortsätter fram till brofästet. 

Objektet har även inventerats av Lennart Sundh, Sundh Miljö 2013 (id J). 
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2863, Tiarp, ESBJÖRNSTORP 

Motivering: Välexponerad, kalkrik torrbacke med rik blomning av solvända och blodnäva.  

ID på översiktskarta  63  

Vägnummer  O 2863 

Namn  Tiarp, ESBJÖRNSTORP 

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 sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Solvända, blodnäva, åkervädd, tjärblomster, flockfibbla, flentimotej, brudbröd, 
bockrot, svinrot, gulmåra, ängshavre, väddklint, vildlin, stor blåklocka, 
getväppling, darrgräs, färgkulla, harmynta, backglim, liten blåklocka och 
lundstarr.  

Viktigaste faunainslag Mindre blåvinge (NT), midsommarblåvinge, slåttergräsfjäril, luktgräsfjäril, 
rapsfjäril, ängssmygare och mindre tåtelsmygare. 

Kommentarer  Kortare objekt med solbelysta och rikblommande ytterslänter dominerat av 
solvända med ett flertal noterade fjärilar, bl.a. den rödlistade mindre 
blåvingen (NT).  

En del knylhavre förekommer vid vägkanten, Röjning av vedväxter behövs för 
att öka ljusinsläppet.  

Objektet har även inventerats av Lennart Sundh, Sundh Miljö 2012 (nr 45). 
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2864, Skogastorp, HÖGSTENA 

Motivering: Vägkant med stor förekomst av orkidéer och en rad hävdgynnade samt rödlistade arter.  

ID på översiktskarta  64  

Vägnummer  O 2864 

Namn  Skogastorp, HÖGSTENA 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  620 m.  

Längd sida 2  620 m.  

Meter vägsida totalt  1240 m.  

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Klasefibbla (NT), plattsäv (NT), brudsporre, tvåblad, vaxnyckel, ängsnyckel, 
skogsnyckel, fjällgröe, rödfibbla, axveronika, backtimjan, Dactylorhiza sp., 
ängsskallra, darrgräs, vildlin, åkervädd, rödkämpar, bockrot, äkta 
johannesört, getväppling, väddklint, ängshavre, backglim, brudbröd, stor 
blåklocka, jordtistel, rödklint, ängsvädd, gullviva, gulmåra och 
rosettjungfrulin. 

Viktigaste faunainslag Silversmygare (NT), sexfläckig bastardsvärmare (NT), kamgräsfjäril, 
luktgräsfjäril, slåttergräsfjäril, älggräspärlemorfjäril, puktörneblåvinge, 
mindre tåtelsmygare, rapsfjäril och sotmätare. 

Kommentarer  Vägkanten har friskängskaraktär och ligger intill Skogatorpskärrets 
naturreservat. Delar av objektet har alvarliknande partier med berg i dagen.  

Vissa partier är tydligt kvävepåverkade med mycket älggräs och knylhavre 
m.m.  

Objektet har även inventerats av Lennart Sundh, Sundh Miljö 2012 (nr 57). 
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2866, Klostergården, KYRKETORPS-ÖJA 

Motivering: Vägkant med slåttermarkskaraktär, förekomst av en rödlistad växt samt flera hävdgynnade 
arter. 

ID på översiktskarta  65  

Vägnummer  O 2866 

Namn  Klostergården, KYRKETORPS-ÖJA 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Södra sidan. 

Längd sida 1  380 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  380 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Klasefibbla (NT), ängsnycklar, getväppling, darrgräs, vildlin, väddklint, 
flockfibbla och tätört.  

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Värdefull vägkant med klasefibbla (NT), ängsnycklar samt flertalet 
hävdgynnade arter.  

Östra delen av objektet har en annan karaktär, mer kvävepåverkad med bl.a. 
kirskål. Röjning av Salix behövs samt bekämpning av hundkäx. 
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2866, Kronelund, KYRKETORP 

Motivering: Välexponerad torrbacke med ängsarter och klasefibbla (NT) och slåtterfibbla. 

ID på översiktskarta  66  

Vägnummer  O 2866 

Namn  Kronelund, KYRKETORP 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  205 m. 

Längd sida 2  205 m. 

Meter vägsida totalt  410 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Klasefibbla (NT), färgkulla, harmynta, backtimjan, gullviva, rosettjungfrulin, 
getväppling, ängshavre, vildlin, rödkämpar, darrgräs, flockfibbla, brudbröd, 
bockrot, rödklint, kvastfibbla, väddklint, åkervädd, sammetsdaggkåpa, 
backsmultron och liten blåklocka. 

Viktigaste faunainslag Slåttergräsfjäril, mindre tåtelsmygare, nässelfjäril och luktgräsfjäril. 

Kommentarer  Låga ytterslänter intill betesmark med artrik flora. Bl.a. noterades klasefibbla 
(NT) men också flera fjärilar har noterats vid objektet.  

Behov av röjning av vedväxter samt avlägsna hundkäx och vit sötväppling.  

Objektet har även inventerats av Lennart Sundh, Sundh Miljö 2012 (nr 55). 
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2867, Skäggagården-Siggatorp, DALA  

Motivering: Artrik vägkant med mycket kalk- och hävdgynnade arter samt en rödlistad art. 

ID på översiktskarta  67 

Vägnummer  O 2867 

Namn  Skäggagården-Siggatorp, DALA 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  870 m. 

Längd sida 2  870 m. 

Meter vägsida totalt  1740 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Klasefibbla (NT), höskallra, skogsnycklar, darrgräs, ängshavre, gullviva, 
vildlin, rödkämpar, gulmåra, äkta johannesört, harmynta, väddklint, stor 
blåklocka, brudbröd, bockrot, jordtistel, backglim, getväppling, flockfibbla, 
sammetsdaggskåpa och backsmörblomma. 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Vägkanter av friskängstyp med stor artvariation och tydlig kalkpåverkad 
flora. Fynd av den rödlistade klasefibblan (NT).  

Större delen av objektet hade slåttrats vid besöket.  

Det växer mycket Salix i diket, vilket bör röjas bort för att inte kväva övrig 
vegetation.   

Objektet har även inventerats av Lennart Sundh, Sundh Miljö 2012 (nr 58). 
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2867, Källebacka, KÄLLEBACKA 

Motivering: Artrik torrängsvägkant med bestånd av jättevädd och hävdgynnad flora.  

ID på översiktskarta  68  

Vägnummer  O 2867 

Namn  Källebacka, KÄLLEBACKA 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  420 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  420 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Jättevädd, rödklint, flentimotej, väddklint, harmynta, brudbröd, darrgräs, stor 
blåklocka, sötvedel, åkervädd, rödkämpar, ängshavre, bockrot, liten blåklocka, 
vildlin, gulmåra, äkta johannesört, flockfibbla och backsmultron. 

Viktigaste faunainslag Rapsfjäril, mindre tåtelsmygare, silverblåvinge, slåttergräsfjäril, 
ängsblombock och vildbin spp. 

Kommentarer  Gott om jordblottor vilket är relativt unikt för området. Förekomst av den 
kulturspridda jättevädden noterades på objektet vilken är mycket ovanlig i 
Sverige. Växten är attraktiv för insekter.  

En stenmur finns längs sträckan, och bör röjas fram. 

Objektet har även inventerats av Lennart Sundh, Sundh Miljö 2012 (nr 60 och 
61). 
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2872, Valstad, VALSTAD 

Motivering: Välexponerad torrbacke med en del sällsynta och hävdgynnade arter och en del insekter.  

ID på översiktskarta  69 

Vägnummer  O 2872 

Namn  Valstad, VALSTAD 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  220 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  220 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Sandvita, ullört, fältmalört, blåmunkar, tjärblomster, väddklint, bockrot, äkta 
johannesört, getväppling, gråbinka, färgkulla, ängshavre, flockfibbla, gulmåra, 
harklöver, backglim, rödklint, småfingerört, åkervädd och gul fetknopp. 

Viktigaste faunainslag Mindre blåvinge (NT), Sexfläckig bastardsvärmare (NT), aurorafjäril, 
ängssmygare, luktgräsfjäril, mindre tåtelsmygare, rapsfjäril, vitfläckig 
guldvinge och ängsblombock. 

Kommentarer  Objektet har hög insektspotential med gott om sandblottor.  

Den västra delen av innerslänten är kraftigt kvävepåverkad, skrapning bör 
göras för att ta bort den täta vegetationen. Den östra delen har i stort sätt 
vuxit igen med lupiner, dessa bör bekämpas.  

Objektet har även inventerats av Lennart Sundh, Sundh Miljö 2012 (nr 34). 
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2872, Skedet, VALSTADS-PRÄSTBOL 

Motivering: Välexponerad torrbacke med mycket sandblottor, insektsintressant objekt.  

ID på översiktskarta  70  

Vägnummer  O 2872 

Namn  Skedet, VALSTADS-PRÄSTBOL 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  200 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  200 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Brudbröd, färgkulla, väddklint, getväppling, åkervädd, ängshavre, gökärt, 
vildlin gråbinka, småfingerört, gulmåra, ullört och gul fetknopp. 

Viktigaste faunainslag Mindre blåvinge (NT), violettkantad guldvinge (NT), sexfläckig 
bastarsvärmare (NT), mindre tåtelsmygare, luktgräsfjäril, rapsfjäril vitfläckig 
guldvinge, ängsblombock och tegelbock. 

Kommentarer  Lätta och sandiga jordar med förutsättningar för en rik insektsfauna.  

Objektet hotas av igenväxning av knylhavre i den östra delen. Viss röjning av 
lövsly behövs.  

Objektet har även inventerats av Lennart Sundh, Sundh Miljö 2012 (nr 35). 
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2872, Suntak, MARIEBERG 

Motivering: Välexponerad torrbacksmiljö, sandiga, goda insektsförhållanden och relativt utvecklad flora.  

ID på översiktskarta  71  

Vägnummer  O 2872 

Namn  Suntak, MARIEBERG 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  130 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  130 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Sötvedel, bockrot, gökärt, rödkämpar, åkervädd, ängshavre, getväppling, 
gråbinka, blåmunkar, flockfibbla, gulmåra och backstarr. 

Viktigaste faunainslag Sexfläckig bastardsvärmare (NT), rapsfjäril, mindre tåtelsmygare, 
luktgräsfjäril. ängssmygare, sotmätare, ängsblombock och fläckhornad 
blombock.  

Kommentarer  Kortare objekt bestående av en solbelyst ytterslänt. Flera indikatorarter samt 
insekter noterades under inventeringen, bl.a. den rödlistade sexfläckiga 
bastardsvärmaren.  

Viss förekomst av invasiva arter, som bör övervakas så att de inte tar över 
objektet. Det förekommer, mycket lövsly på ytterslänten som bör röjas bort. 

Objektet har även inventerats av Lennart Sundh, Sundh Miljö 2012 (nr 36). 
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2876, Kroken, LOVENE 

Motivering: Massförekomst av den rödlistade klasefibblan. 

ID på översiktskarta  72 

Vägnummer  O 2876 

Namn  Kroken, LOVENE 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Östra sidan. 

Längd sida 1  125 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt   - 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Klasefibbla (NT), getväppling, darrgräs, brudbröd, ängshavre, väddklint och 
gulmåra.  

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Välexponerad västvänd torrbacke, med mycket klasefibbla som växer längs 
hela objektets sträckning.  

Den södra delen är relativt kvävepåverkad. 
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Objektförteckning – Hänsynsobjekt  

Rv 46, Rogestorp, LUTTRA – ROGESTORP  

Motivering: Stora ytterslänter med torrbacksflora.  

ID på översiktskarta  73 

Vägnummer  Riksväg 46 

Namn  Rogestorp, LUTTRA - ROGESTORP 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  225 m. 

Längd sida 2  225 m. 

Meter vägsida totalt  450 m. 

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Vildlin, väddklint, ängsskallra, getväppling, gråbinka, kvastfibbla, rödklint, 
väddklint, färgkulla och flockfibbla. 

Viktigaste faunainslag Pärlgräsfjäril, luktgräsfjäril och ängssmygare.  

Kommentarer  Mycket stor ytterslänt med skiffergrus, vägen skär genom en kulle. Uppslag av 
sly som bör röjas. Bitvis frodiga partier med mycket åkerfräken och vass.  

Objektet har även inventerats av Lennart Sundh, Sundh Miljö 2012 (nr 30). 
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Rv 46, Friggeråker, FRIGGERÅKER 

Motivering: Vägkant med flertal nyckelarter med potential till rikblommighet. 

ID på översiktskarta  74  

Vägnummer  Riksväg 46 

Namn  Friggeråker, FRIGGERÅKER 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  335 m. 

Längd sida 2  335 m. 

Meter vägsida totalt  670 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Bockrot, ängsskallra, väddklint, rödklint, kvastfibbla, flockfibbla, ängsnycklar, 
vildlin, getväppling, gråbinka, darrgräs och rödkämpar. 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Objektet är omgivet av åkermark med flera hävdgynnade arter.  

Näringsläckage från intilliggande åkrar är ett problem som kan leda till att 
kvävegynnade arter kommer in och konkurrerar ut den befintliga floran. 
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Rv 47, Uddebo, GAMLA STAN 

Motivering: Stor, sydvänd ytterslänt med massblomning av skogsfibblor.  

ID på översiktskarta  75  

Vägnummer  Riksväg 47 

Namn  Uddebo, GAMLA STAN 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  160 m. 

Längd sida 2  160 m. 

Meter vägsida totalt  320 m.  

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Skogsfibbla, getväppling, väddklint, gråfibbla och fårsvingel.  

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Rik blomning av skogsfibblor öster om järnvägsövergången, i övrigt artfattigt. 
Ytterslänten är uppbyggd av bl.a. skiffergrus.  

Några enstaka buskar kan röjas undan.  
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Rv 47, Storegården, KARLEBY 

Motivering: Sydexponerad ytterslänt med förekomst av enstaka hävdarter. 

ID på översiktskarta  76 

Vägnummer  Riksväg 47 

Namn  Storegården, KARLEBY 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  340 m. 

Längd sida 2  80 m. 

Meter vägsida totalt  420 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Getväppling, gulmåra, väddklint, rödklint, bockrot, väddklint, gulmåra, 
åkervädd och gråfibbla. 

Viktigaste faunainslag Sexfläckig bastardsvärmare (NT), mindre tåtelsmygare, rapsfjäril, nässelfjäril, 
kamgräsfjäril, silverblåvinge, sotmätare, jordhumla, slåttergräshoppa och 
grön ängsgräshoppa. 

Kommentarer  Torra skärningar med blottad kalksten, kalkgrus m.m. Ytterslänterna är 
artrikare och intressantare än innerslänterna. Rikligt med gråfibbla särskilt i 
innerslänterna.   

Objektet har inventerats av Lennart Sundh, Sundh Miljö 2012 (nr 32) och 
2014 (id 18 och 19). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foton saknas.  
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Rv 47, Skattegården, KARLEBY 

Motivering: Vägkant med förekomst av enstaka hävdarter. 

ID på översiktskarta  77  

Vägnummer  Riksväg 47 

Namn  Skattegården, KARLEBY 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  195 m. 

Längd sida 2  195 m. 

Meter vägsida totalt  390 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Getväppling, färgkulla, rödklint, bockrot och flockfibbla. 

Viktigaste faunainslag Slåttergräsfjäril, rapsfjäril, kålfjäril, tåtelsmygare, stenhumla, jordhumla, 
slåttergräshoppa och grön ängsgräshoppa. 

Kommentarer  Vägkanter med begränsat inslag av indikatorarter och bar jord. 
Utvecklingspotential finns för objektet. Den nordvända skärningen hyser 
utbredda mattor av gräshakmossa.  

Objektet har inventerats av Lennart Sundh, Sundh Miljö 2014 (id 17). 
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Rv 47, Ramsgården, KÄLVENE 

Motivering: Rikblommande och artrika skärningar på kalkrik grund. 

ID på översiktskarta  78  

Vägnummer  Riksväg 47 

Namn  Ramsgården, KÄLVENE 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  650 m. 

Längd sida 2  650 m. 

Meter vägsida totalt  1300 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Kvastfibbla, flockfibbla, rödkämpar, spåtistel, väddklint, ängsnyckel, 
getväppling, gulmåra, vildlin, rödfibbla, rödklint, ögontröst, väddklint, liten 
blåklocka, rödklint och ängsskallra. 

Viktigaste faunainslag Smygstekellik glasvinge (NT), luktgräsfjäril, kamgräsfjäril, slåttergräsfjäril, 
rapsfjäril, nässelfjäril, silverblåvinge, tåtelsmygare, ängssmygare, rutig 
buskmätare, sotmätare, stenhumla, mörk jordhumla och slåttergräshoppa. 

Kommentarer  Innerslänterna lika bra eller i bättre skick än ytterslänterna. En hel den sten, 
grus och block i dagen förekommer.  

Mycket gräshakmossa finns i bottenskiktet. Området gränsar mot betad vall. 
Rönnsly bör hållas efter genom röjning. Viss förekomst av ohävds- och 
kvävearter.  

Objektet har inventerats av Lennart Sundh, Sundh Miljö 2014 (id 10 och 11).  

  



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

164 
 

Rv 47, Grevagården, KYMBO 

Motivering: Vägskärning med välexponerade ytterslänter med enstaka indikatorarter. 

ID på översiktskarta  79  

Vägnummer  Riksväg 47 

Namn  Grevagården, KYMBO 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  405 m. 

Längd sida 2  405 m. 

Meter vägsida totalt  810 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Stor blåklocka, vildlin, väddklint, krissla, gulmåra, flockfibbla, rödklint, 
åkervädd och bockrot. 

Viktigaste faunainslag Slåttergräsfjäril, rapsfjäril, rutig buskmätare, sotmätare, luktgräsfjäril, 
gulbrunt slåtterfly, rödfransad björnspinnare, grön ängsgräshoppa, vildbi sp. 
och jordhumla.  

Kommentarer  Skärningar med hävdgynnad flora och flertalet noterade insektsarter.  

Behov av slyröjning i ytterslänter, samt behov att ta bort kvävegynnad 
vegetation.  

Objektet har inventerats av Lennart Sundh, Sundh Miljö 2014 (id 7 och 8).  
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Rv 47, Eket, EKET 

Motivering: Moiga och sandiga skärningar omgivna av skogsmark eller f.d. hagar med indikatorarter. 

ID på översiktskarta  80  

Vägnummer  Riksväg 47 

Namn  Eket, EKET 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  1780 m. 

Längd sida 2  1780 m. 

Meter vägsida totalt  3560 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Slåtterfibbla, jungfrulin, svinrot, gulmåra, brudbröd, åkervädd, ängsvädd, 
ärenpris, gökärt, smultron, liten blåklocka och ängsfryle. 

Viktigaste faunainslag Mindre blåvinge (NT), luktgräsfjäril, blåvinge sp., skogspärlemorfjäril, 
citronfjäril, sotmätare, igelkottspinnare, borstspinnare, kålfjäril, mindre 
guldvinge, puktörneblåvinge, rapsfjäril, fläckhornad blombock, 
ängsblombock, tegelbock/svartkantad blombock, humlebagge, större 
klubbgräshoppa, jordhumla, stenhumla, vildbi sp. samt myrbon. 

Kommentarer  Objektet har inventerats av Lennart Sundh, Sundh Miljö 2014 (id 1, 2 och 3).  
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184, Bjurum kyrka, STORA BJURUM 

Motivering: Vägkant med hävdgynnade arter och stort bestånd av oxtunga.  

ID på översiktskarta  81 

Vägnummer  O 184 

Namn  Bjurum kyrka, STORA BJURUM 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Östra sidan. 

Längd sida 1  100 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  100 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Oxtunga, äkta johannesört, åkervädd, tjärblomster, bockrot, getväppling, 
gulmåra och stor sommarvicker. 

Viktigaste faunainslag Mindre guldvinge, ängssmygare, mindre tåtelsmygare, 
Kamgräsfjäril, slåttergräsfjäril, citronfjäril och kålfjäril. 

Kommentarer  Har potential att bli mer rikblommande, vedväxter bör röjas i dike och 
ytterslänt.  

Objektet har även inventerats av Lennart Sundh, Sundh Miljö 2012 (nr 48). 
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184/2841, Rännagården, FRIGGERÅKER 

Motivering: Vägkant med en del indikatorarter samt en rödlistad dagfjäril.  

ID på översiktskarta  82  

Vägnummer  O 184/O 2841 

Namn  Rännagården, FRIGGERÅKER 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  520 m. 

Längd sida 2  520 m. 

Meter vägsida totalt  1040 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Vildlin, getväppling, flockfibbla, väddklint, gråbinka, skogs-/Jungfru Marie 
nycklar, ängsskallra, tvåblad, åkervädd, gulmåra, vitpyrola, rödklint och 
bockrot. 

Viktigaste faunainslag Mindre blåvinge (NT) och luktgräsfjäril. 

Kommentarer  Skiftande objekt som går från torrbacke till friskäng, kvävepåverkade partier 
som delvis befinner sig i en igenväxningsfas. Vägkanterna har dock 
utvecklingspotential.  

Det finns ett stort behov av att röja vedväxter samt avlägsna lupiner.  

Objektet har även inventerats av Lennart Sundh, Sundh Miljö 2012 (nr 42). 
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1845, Hallåkra, HALLÅKRA  

Motivering: Begränsad men fin rikblommande torrbacke. 

ID på översiktskarta  83  

Vägnummer  O 1845 

Namn  Hallåkra, HALLÅKRA  

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Norra sidan.  

Längd sida 1  100 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  100 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Tjärblomster, åkervädd, gulmåra och äkta johannesört. 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Påfallande mycket tjärblomster förekommer på objektet. Troligen 
insektsintressant.  

Objektet inventerades 2011 av Trafikverkets miljöspecialister. 
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1845, Nolåsen, BRUSE  

Motivering: Ytterslänt med ovanligt mycket borsttistel. 

ID på översiktskarta  84  

Vägnummer  O 1845 

Namn  Nolåsen, BRUSE  

Gammalt namn  Nolåsen, BRUSE  

Sida av vägen  Norra sidan.  

Längd sida 1  100 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  100 m. 

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Borsttistel, åkervädd, gulmåra och vitmåra. 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Sydexponerad ytterslänt med friskängsflora.  

Gynna borsttistel och röj bort lupiner, vedväxter och hundkäx.  

Objektet inventerades 2011 av Trafikverkets miljöspecialister. 
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1850, Bromossen, HALLANDA 

Motivering: Fin vägkant intill naturbetesmark med torrbacksflora och berg i dagen.  

ID på översiktskarta  85 

Vägnummer  O 1850 

Namn  Bromossen, HALLANDA 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Västra sidan.  

Längd sida 1  150 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  150 m. 

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Darrgräs, väddklint, gulmåra, tjärblomster, åkervädd, ängsvädd, liten 
blåklocka, bockrot, flockfibbla, rödklint och vitmåra. 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Slåttergubbe (NT) växer i hagen bredvid, enligt fynd från Artportalen. 
Sandblottor och berg i dagen förekommer.  

Bitvis börjar vägkanten växa igen med sly och kvävegynnad vegetation. 
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1850, Fageråsen, HALLANDA 

Motivering: Kort men fin vägkant med backsippa (VU) och brudbröd intill trädbeklädd kulle.  

ID på översiktskarta  86  

Vägnummer  O 1850 

Namn  Fageråsen, HALLANDA 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  45 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  45 m. 

Skötselstatus  Bra.  

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Backsippa (VU), brudbröd, gulmåra, gråfibbla och käringtand.  

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Mycket kort och begränsad sträcka, men mycket fin med mycket gulmåra och 
brudbröd samt backsippor (ca 5 plantor) och öppna sandstrukturer.  
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1851, Korte, KORTE  

Motivering: Vägkant med rikligt blommande ängsflora. 

ID på översiktskarta  87  

Vägnummer  O 1851 

Namn  Korte, KORTE  

Gammalt namn  Korte, KORTE  

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  1100 m. 

Längd sida 2  1100 m. 

Meter vägsida totalt  2200 m. 

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Åkervädd, getväppling, kummin och prästkrage. 

Viktigaste faunainslag -  

Kommentarer  Sträckan bör återbesökas och följas upp med en djupare inventering. 

Objektet inventerades 2011 av Trafikverkets miljöspecialister. 
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2508, Tumleberg, SANDHULEBACKE 

Motivering: Vägkant med torrängsflora, dominans av gråfibbla.  

ID på översiktskarta  88  

Vägnummer  O 2508 

Namn  Tumleberg, SANDHULEBACKE 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Östra sidan.  

Längd sida 1  180 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  180 m. 

Skötselstatus  Bra.  

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Åkervädd och gråfibbla. 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  En torr fin vägkant som sticker ut jämfört med det övriga 
landskapet/vägkanterna. En fin flora med mycket gråfibbla och en del 
åkervädd.  

Lupiner behöver bekämpas.  
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2509, Gertorp, GERTORP 

Motivering: Torr vägkant med torrbacksarter och goda bestånd av blåmunkar.  

ID på översiktskarta  89 

Vägnummer  O 2509 

Namn  Gertorp, GERTORP 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  515 m. 

Längd sida 2  515 m. 

Meter vägsida totalt  1030 m. 

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Fältmalört, blåmunkar, getväppling, gökärt, fårsvingel, gråfibbla och 
käringtand. 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Fin vägkant i ett annars lite ”småtråkigt” landskap. Förhållandevis gott 
bestånd av blåmunkar, käringtand m.m.  

Det är relativt kvävepåverkat längre ner i diket. Längre västerut kommer det 
in mycket lupiner.  
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2511, Bragnum hembygdsgård, BRAGNUM  

Motivering: Vägkant med mycket blåmunkar och prästkrage som tenderar att bli rikblommig.  

ID på översiktskarta  90  

Vägnummer  O 2511 

Namn  Bragnum hembygdsgård, BRAGNUM 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  285 m. 

Längd sida 2  285 m. 

Meter vägsida totalt  570 m. 

Skötselstatus  Dåligt.  

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Blåmunkar, tjärblomster, åkervädd, äkta johannesört, bockrot och gråfibbla. 

Viktigaste faunainslag  -  

Kommentarer  Mycket prästkragar och blåmunkar. 

Jättemycket lupiner som är på väg att ta över hela sträckan, vilket bör 
åtgärdas.  
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2511, Anders – Persgården, INGATORP 

Motivering: Vägkant med kalkpåverkad flora och berg i dagen.  

ID på översiktskarta  91 

Vägnummer  O 2511 

Namn  Anders – Persgården, INGATORP 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Norra sidan.  

Längd sida 1  225 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  225 m. 

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Darrgräs, brudbröd, gulmåra, tjärblomster, gökärt, åkervädd, vildmorot, äkta 
johannesört, ängshavre, blåmunkar, bockrot, vitmåra och bergglim. 

Viktigaste faunainslag Luktgräsfjäril, ängsblombock, rödhalsad kulhalsbock och fläckhornad 
blombock. 

Kommentarer  God förekomst av insekter vid objektet. Vissa partier med berg i dagen där det 
bl.a. växte liten fetknopp och kärleksört. 

En del kvävegynnad flora, däribland hundkäx, samt viss förekomst av sly.  

Objektet har även inventerats av Lennart Sundh, Sundh Miljö 2012 (nr 20). 
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2517, Bergsängen, BITTERNA-TUBBETORP 

Motivering: Fin, lågmäld ängsvägkant med mycket vitmåra och gökärt, omgiven av betesmarker.  

ID på översiktskarta  92  

Vägnummer  O 2517 

Namn  Bergsängen, BITTERNA-TUBBETORP 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Östra sidan.  

Längd sida 1  135 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  135 m. 

Skötselstatus  Bra.  

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Gökärt, gulmåra, åkervädd, bockrot, ärenpris, vitmåra och ljung. 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Brett vägområde fram till en fin stenmur.  Möjligen kan vägkanten få en fin 
sensommarblomning. Avgränsningen i norr är vid infarten där kullen slutar.  

Vägkanten verkar vara något kvävepåverkad, bl.a. noterades en del hundkäx 
och knylhavre. Objektet har nyligen dikats vilket påverkat framförallt 
innerslänten, där arter som åkervädd har etablerats. Eventuellt finns behov av 
att röja fram till stenmuren.  
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2518, Torkeberget, BITTERNA-TUBBETORP  

Motivering: Vägkant intill betesmark och stenmur med riklig förekomst av svinrot och skogsklöver.  

ID på översiktskarta  93  

Vägnummer  O 2518 

Namn  Torkeberget, BITTERNA-TUBBETORP 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Västra sidan.  

Längd sida 1  155 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  155 m. 

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Svinrot, gökärt, flockfibbla, vitmåra, styvfibbla och skogsklöver.  

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Fin liten vägkant intill naturbetesmark i gammalt kulturlandskap med 
stenmur.  

Mycket eksly och en del andra vedväxters amt bitvis frodigare med 
kvävegynnad flora. Vägkanten är i behov av en restaurering, sly bör röjas 
samt stenmuren friställas.  
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2531, Västergården, HALLEBERG 

Motivering: Vägkant med vissa indikatorarter.  

ID på översiktskarta  94  

Vägnummer  O 2531 

Namn  Västergården, HALLEBERG 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Södra sidan.  

Längd sida 1  425 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  425 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Getväppling, åkervädd, gråfibbla, ärenpris och styvfibbla.  

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Norra sidan har vissa värden men det finns en betydande kvävepåverkan från 
åkern.  
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2655, Slutarpsdösen, SLUTARP  

Motivering: Kort torrt avsnitt med kalk- och hävdgynnad flora samt klasefibbla (NT).  

ID på översiktskarta  95  

Vägnummer  O 2655 

Namn  Slutarpsdösen, SLUTARP 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Östra sidan.  

Längd sida 1  90 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  90 m. 

Skötselstatus  Bra.  

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Klasefibbla (NT), väddklint, brudbröd. gulmåra, rödkämpar, rödklint, 
getväppling och bockrot. 

Viktigaste faunainslag Nässelfjäril och luktgräsfjäril.  

Kommentarer  Lokalen ligger precis intill rest av en åkerholme. Backsippa ska enligt 
Artportalen finnas på platsen. Arten eftersöktes men återfanns ej vid 2014 års 
inventering. I ytterslänten finns sandblottor som kan vara potentiella 
boplatser för insekter. Vägkanten bedöms som insektsintressant.  

Objektet har även inventerats av Lennart Sundh, Sundh Miljö 2012 (nr 17). 
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2661, Trävattna, TRÄVATTNA 

Motivering: Vägkanter i åkerlandskap med rik blomning av väddklint.  

ID på översiktskarta  96  

Vägnummer  O 2661 

Namn  Trävattna, TRÄVATTNA 

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   - 

Viktigaste florainslag  Väddklint, tjärblomster, åkervädd, bockrot, getväppling och liten blåklocka. 

Viktigaste faunainslag Mindre tåtelsmygare, slåttergräsfjäril och rapsfjäril. 

Kommentarer  Ett blomrikt inslag i övrigt artfattigt landskap. Vägkanten är mycket smal och 
består nästan enbart av stödremsan. Det växer mycket väddklint i 
stödremsan. 

Objektet har även inventerats av Lennart Sundh, Sundh Miljö 2012 (nr 22). 
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2666, Åsen, SKÅR 

Motivering: Stora ytterslänter med stor blåklocka och nässelklocka.  

ID på översiktskarta  97  

Vägnummer  O 2666 

Namn  Åsen, SKÅR 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  125 m. 

Längd sida 2  125 m. 

Meter vägsida totalt  250 m. 

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Vingvial, nässelklocka, blodnäva, väddklint, stor blåklocka, tjärblomster 
gulmåra, åkervädd, flockfibbla och blåhallon. 

Viktigaste faunainslag Blåvinge sp, nässelfjäril och mindre tåtelsmygare. 

Kommentarer  Troligen insektsintressant lokal.  

Vägkanten är tydligt kvävepåverkad med högvuxen vegetation samt en del 
sly. Värdet på objektet skulle kunna höjas efter restaurering.  

Objektet har även inventerats av Lennart Sundh, Sundh Miljö 2012 (nr 39). 
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2666, Östergården, SKOGSKÄLLE  

Motivering: Stor, västvänd ytterslänt med en del stor blåklocka och blodnäva.  

ID på översiktskarta  98  

Vägnummer  O 2666 

Namn  Östergården, SKOGSKÄLLE 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  210 m. 

Längd sida 2  210 m. 

Meter vägsida totalt  420 m. 

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Väddklint, blodnäva, stor blåklocka, brudbröd, åkervädd och gulmåra. 

Viktigaste faunainslag Puktörneblåvinge, nässelfjäril och silverblåvinge. 

Kommentarer  Mycket väddklint och insekter observerades vid besöket. I synnerhet många 
fjärilar noterades och lokalen bedöms därför vara insektsintressant. Vissa 
partier med blottad jord förekommer vilket kan vara av intresse för 
insektslivet.  

Objektet är frodigt och kvävepåverkat med mycket knylhavre.  
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2666, Tången, TORPA 

Motivering: Vägkant intill betesmarker med mycket rödkämpar och väddklint. 

ID på översiktskarta  99  

Vägnummer  O 2666 

Namn  Tången, TORPA  

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  270 m. 

Längd sida 2  270 m. 

Meter vägsida totalt  540 m. 

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Gulmåra, väddklint, rödkämpar, gökärt och vitmåra.  

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Vägkant intill välhävdade betesmarker, dock med intrång av kvävegynnad 
vegetation samt sly. Potential finns att höja värdet på vägkanten. Objektet 
avgränsas i norr där skogen börjar.  

 

 

 

 

 

 

  



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

185 
 

2672, Aspelund, REDBERGA 

Motivering: Vägkant med mycket borttistel.  

ID på översiktskarta  100  

Vägnummer  O 2672 

Namn  Aspelud, REDBERGA 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Västra sidan.  

Längd sida 1  160 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  160 m. 

Skötselstatus  Dåligt.  

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Borststistel, rödklint, kärrfibbla och vitmåra.  

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Det växer tätt med borsttistel längs nästan hela den markerade sträckan 
Förutom borstistel finns inga större värden, vegetationen är i övrigt frodig 
och kvävegynnad.  

Vägkanten är i behov av en restaurering.  
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2679, Lidalund, KLEVA-ANAFASTORP 

Motivering: Vägkant med förekomst av grönvit nattviol.  

ID på översiktskarta  101  

Vägnummer  O 2679 

Namn  Lidalund, KLEVA-ANAFASTORP 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Södra sidan.  

Längd sida 1  90 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  90 m. 

Skötselstatus  Bra.  

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Grönvit nattviol.  

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Vid besöket noterades 22 plantor av grönvit nattviol.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foton saknas.  
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2681, Björkelund, ÖRBYTORP  

Motivering: Vägkant med torrbacksflora och kalkinslag. 

ID på översiktskarta  102 

Vägnummer  O 2681 

Namn  Björkelund, ÖRBYTORP 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  230 m. 

Längd sida 2  230 m. 

Meter vägsida totalt  460 m. 

Skötselstatus  Bra.  

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Brudbröd, gulmåra, bockrot, tjärblomster, väddklint, backnejlika, åkervädd, 
getväppling och gråfibbla.  

Viktigaste faunainslag Blåvinge sp.  

Kommentarer  Brudbröd förekommer på bägge sidor men främst på den södra sidan vid 
vägskälet. Fina sandstrukturer finns, eventuellt är objektet insektsintressant. 
Utanför fastigheten Björkelund har det privatslåttrats rejält.  

En del eksly förekommer.  
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2681, Tokatorp, ULLENE 

Motivering: Fina vägkanter med partier av jord och sandblottor och en hävdgynnad flora.  

ID på översiktskarta  103  

Vägnummer  O 2681 

Namn  Tokatorp, ULLENE 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  2090 m. 

Längd sida 2  2090 m. 

Meter vägsida totalt  4180 m. 

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Backnejlika, gulmåra, åkervädd, väddklint, gökärt, getväppling, gulmåra, 
bockrot och gråfibbla.  

Viktigaste faunainslag Blåvinge sp. 

Kommentarer  Torr vägkant med blottad jord här och var. Potentiellt insektsintressant lokal. 
Vid södra delen förekommer det en del lågväxt sly och lupiner. Vissa partier 
är mer kväverika. En del sly behöver röjas.  
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2791, Rislyckan, APLASKOG 

Motivering: Vägkanter med mycket borttistel.  

ID på översiktskarta  104  

Vägnummer  O 2791 

Namn  Rislyckan, APLASKOG 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  455 m. 

Längd sida 2  455 m. 

Meter vägsida totalt  910 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Borsttistel, tvåblad, grönvit nattviol, smörboll, svinrot, vildlin, darrgräs, 
jungfrulin och flockfibbla. 

Viktigaste faunainslag Sexfläckig bastardsvärmare (NT), älggräspärlemorfjäril, luktgräsfjäril, mindre 
tåtelsmygare, vitgräsfjäril, olivgrön guldbagge, fläckhornad blombock, 
ängsblombock och humlebagge. 

Kommentarer  Vägkanter med flera indikatorarter och speciellt goda bestånd av borsttistel. 
Flera insekter, bl.a. sexfläckig bastardsvärmare (NT) noterades.  

Vägkanterna är bitvis frodiga och igenvuxna.  

Objektet har även inventerats av Lennart Sundh, Sundh Miljö 2012 (nr 1). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foton saknas.   
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2795, Brogården, VARTOFTA 

Motivering: Rikblommande vägkant med mycket färgkulla.  

ID på översiktskarta  105  

Vägnummer  O 2795 

Namn  Brogården, VARTOFTA 

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  Färgkulla, väddklint, tjärblomster, åkervädd, getväppling och flockfibbla.  

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Riklig blomning av färgkulla, väddklint och åkervädd. Troligen 
insektsintressant lokal.  
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2795, Kockahemmet, KOCKAHEMMET 

Motivering: Variationsrik vägkant med rödlistade samt hävdgynnade arter.  

ID på översiktskarta  106  

Vägnummer  O 2795 

Namn  Kockahemmet, KOCKAHEMMET 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  715 m. 

Längd sida 2  715 m. 

Meter vägsida totalt  1430 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Grönvit nattviol, gökärt, stor blåklocka, brudbröd, backnejlika, tjärblomster, 
ängsvädd, ängshavre, darrgräs, åkervädd, blodnäva, borsttistel, gullviva, 
gulmåra, kärrfibbla, ormrot, sammetsdaggkåpa, svinrot, vildlin, stor blåklocka 
bockrot, solvända och ängsvädd. 

Viktigaste faunainslag Sexfläckig bastardsvärmare (NT), violettkantad guldvinge 
(NT), skogsgräsfjäril, luktgräsfjäril, slåttergräsfjäril, vitgräsfjäril, aurorafjäril, 
kålfjäril, rapsfjäril, skogsvitvinge, vitfläckig guldvinge, puktörneblåvinge, 
ängsblåvinge, silverblåvinge, amiral, vinbärsfuks, skogsnätfjäril, brunfläckig 
pärlemorfjäril, silverstreckad pärlemorfjäril, ängspärlemorfjäril, 
älggräspärlemorfjäril, grönsnabbvinge, tåtelsmygare, ängssmygare, rutig 
buskmätare, svartribbad vitvingemätare, sotmätare, gammafly, trebandad 
blombock, tistelbock, smalblombock, fläckhornad blombock, gulröd 
blombock, ängsblombock, humlebagge, olivgrön guldbagge, grön sandjägare, 
trädgårdshumla, åkerhumla, vallhumla, jordhumla, ängshumla, vildbi sp., 
bålgeting, ljungvårtbitare, större klubbgräshoppa och slåttergräshoppa. 

Kommentarer  Objektet sträcker sig genom hagmarker och skogspartier. Förekomst av 
hävdgynnad flora och grönvit nattviol samt en stor och varierande 
insektsfauna.  

Vissa partier är förhållandevis kvävepåverkade. Vägområdet är begränsat. 
Bergrör riskerar på sikt ta överhanden på viktiga partier om inte regelbunden 
skötsel genom slåtter genomförs. Viss slyröjning behövs. 

Detaljinventering har gjorts på sträckan 2014. 

Objektet har även inventerats av Lennart Sundh, Sundh Miljö 2012 (nr 12) 
och 2014 (B). 
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2797, Jutagården, ÅSAKA 

Motivering: Välexponerad torrbacke med en rad hävdgynnade arter samt en rödlistad fjäril.  

ID på översiktskarta  107  

Vägnummer  O 2797 

Namn  Jutagården, ÅSAKA 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  505 m. 

Längd sida 2  505 m. 

Meter vägsida totalt  1010 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Backsippa (VU), väddklint, getväppling, tjärblomster, ängshavre, vildlin, 
backtimjan, darrgräs, flentimotej, rödkämpar, backsmörblomma, gul 
fetknopp, stor blåklocka, brudbröd, åkervädd, gulmåra, bockrot och 
backsmultron.  

Viktigaste faunainslag Sexfläckig bastardsvärmare (NT), puktörneblåvinge, mindre tåtelsmygare och 
luktgräsfjäril. 

Kommentarer  En del träd på krönet som skuggar vägkanten. Bergrör finns i närheten och är 
på väg att etablera sig på objektet.  

Objektet har även inventerats av Lennart Sundh, Sundh Miljö 2012 (nr 13). 
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2797, Hjärtaberget, ÅSAKA 

Motivering: Torrbacke med rik förekomst av brudbröd och backtimjan.  

ID på översiktskarta  108  

Vägnummer  O 2797 

Namn  Hjärtaberget, ÅSAKA 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  100 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  100 m. 

Skötselstatus  Dåligt. 

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Brudbröd, backtimjan, åkervädd, tjärblomster, darrgräs, ängshavre, 
harmynta, gråbinka, blodnäva, väddklint, stor blåklocka, flockfibbla, gulmåra, 
liten blåklocka, bockrot, getväppling, färgkulla och gul fetknopp. 

Viktigaste faunainslag Vitfläckig guldvinge, luktgräsfjäril och ängsblombock. 

Kommentarer  Objektet är så gott som igenväxt med bergrör, någon sorts insats bör göras.  

Fältvädd har noterats på lokalen 2007 men återfanns inte 2012 och 2014.   

Objektet har även inventerats av Lennart Sundh, Sundh Miljö 2012 (nr 14). 
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2797, Ledsgården, GÄRDSTORP 

Motivering: Förekomst av den rödlistade arten trollsmultron. 

ID på översiktskarta  109 

Vägnummer  O 2797 

Namn  Ledsgården, GÄRDSTORP 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Södra sidan. 

Längd sida 1  55 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  55 m. 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Trollsmultron (VU, kulturspridd?), Hesperis matronalis, alpgemsrot, 
kaukasiskt fetblad, kärleksört och rosenbräcka. 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Udda objekt bestående av en berghäll där bl.a. den hotade växten 
trollsmultron (VU) noterades, möjligen är denna kulturspridd. I övrigt 
förekommer införda växter som balkangemsrot och kaukasiskt fetblad. 
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2803, Ormkullen, ÅKERHOLMEN 

Motivering: Vägkant med kalk- och hävdgynnad flora.  

ID på översiktskarta  110  

Vägnummer  O 2803 

Namn  Ormkullen, ÅKERHOLMEN 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Västra sidan. 

Längd sida 1  290 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  290 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar    - 

Viktigaste florainslag  Klasefibbla (NT), stor blåklocka, darrgräs, brudbröd, ängshavre, rödkämpar, 
backsmultron, jordtistel, vårfingerört, gullviva, backglim, getväppling, 
tjärblomster, gulmåra, och bockrot. 

Viktigaste faunainslag Ängsblombock, luktgräsfjäril, slåttergräsfjäril och säckbagge (Clytra 
quadripunctata).  

Kommentarer  Sandigt, grusig och en del blottor i vägkant. Vid inventeringen 2012 noterades 
klasefibbla men växten återfanns inte vid besöket 2014. 

Gransly börjar växa in, status i övrigt bra.  

Objektet har även inventerats av Lennart Sundh, Sundh Miljö 2012 (nr 10). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foton saknas.  
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2808, Backgården, KVÄTAK 

Motivering: Sydvänd skärning, potential att hysa indikatorarter.  

ID på översiktskarta  111  

Vägnummer  O 2808 

Namn  Backgården, KVÄTAK 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  160 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  160 m. 

Skötselstatus   - 

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag   - 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Sydvänd slänt omgiven av åker som har potential att hysa skyddsvärd flora 
och fauna.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foton saknas. 
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2808, Kälve gråtor, KÄLVENE 

Motivering: Örtrik torräng med flertal indikatorarter. 

ID på översiktskarta  112  

Vägnummer  O 2808 

Namn  Kälve gråtor, KÄLVENE 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Norra sidan 

Längd sida 1  315 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  315 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Ängshavre, backglim, flockfibbla, färgkulla, väddklint, brudbröd, svartkämpar, 
rödkämpar, åkervädd, tjärblomster, backsmultron, vitmåra, flentimotej, 
bockrot, gråfibbla, prästkrage, vårstarr, liten blåklocka, stor blåklocka, 
getväppling, gråbinka och rödfibbla 

Viktigaste faunainslag Nässelfjäril och luktgräsfjäril. 

Kommentarer  Artrik torräng med delvis triviala inslag. 

Objektet har även inventerats av Lennart Sundh, Sundh Miljö 2012 (nr 18). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foton saknas.  
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2840, Ko mosse, BÄCK 

Motivering: Ytterslänt med förekomst av en rad hävdgynnade arter. 

ID på översiktskarta  113  

Vägnummer  O 2840 

Namn  Ko mosse, BÄCK 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  80 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  80 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Åkervädd, bockrot, gråbinka, färgkulla, blåmunkar, backnejlika, ängshavre, 
getväppling, gulmåra och stenbär. 

Viktigaste faunainslag cf blombockar (2 arter). 

Kommentarer  Sydexponerad sandig slänt med förekomst av flertal indikatorarter. Objektet 
ligger i anslutning till mosse och grustäkt. 

Det finns behov av att röja vedväxter. 
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2841, Bissgården, FRIGGERÅKER 

Motivering: Välexponerad slänt med god förekomst av flockfibbla, getväppling och gråfibbla.  

ID på översiktskarta  114  

Vägnummer  O 2841 

Namn  Bissgården, FRIGGERÅKER 

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  Gråfibbla, väddklint, getväppling, flockfibbla, färgkulla, gråbinka, gulmåra, 
äkta johannesört, rödklint, harmynta och liten blåklocka. 

Viktigaste faunainslag Slåttergräsfjäril, kamgräsfjäril, luktgräsfjäril och mindre tåtelsmygare. 

Kommentarer  Det finns en potential för objektet att bli rikblommande efter 
restaureringsåtgärder.  

Vedväxtröjning bör göras i dikena och i slänter. Rensning av lupin och vit 
sötväppling bör göras samt skapa jordblottor.  

Objektet har även inventerats av Lennart Sundh, Sundh Miljö 2012 (nr 43). 
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2858, Sikagården, FALKÖPINGS-GUNNETORP 

Motivering: Vägkant av fuktängskaraktär samt spridda förekomster av den rödlistade klasefibblan. 

ID på översiktskarta  115  

Vägnummer  O 2858 

Namn  Sikagården, FALKÖPINGS-GUNNETORP 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  530 m. 

Längd sida 2  530 m. 

Meter vägsida totalt  1060 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Klasefibbla (NT), åkervädd, väddklint, flockfibbla, rödklint, gulåra och äkta 
johannesört. 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Objektet domineras av rikblommande humleblomster. Bankslänten är 
uppbyggd av ditfört material. Torrare partier förekommer.  

Riklig förekomst av knylhavre och i mindre utsträckning penningblad och 
hundkäx som bör bekämpas.  
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2858, Hopamarken, LOVENE 

Motivering: Vägkant av friskängstyp med hävdgynnade och en rödlistad art. 

ID på översiktskarta  116 

Vägnummer  O 2858 

Namn  Hopamarken, LOVENE 

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   - 

Viktigaste florainslag  Klasefibbla (NT), gullviva, ängsnycklar, sötvedel, getväppling, rödklint, 
darrgräs, gulmåra och äkta johannesört. 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Objektet ligger i anslutning till naturbetesmark och ett blomrikt kärr 
(Hopamarken).  

Åtgärder som behöver göras är att forsla bort sly efter röjning samt skrapa 
marken för att skapa jordblottor.  
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2858, Kullagården, TIARPS-TÖRESTORP 

Motivering: Vägkant angränsande till naturbete, förekomst av den rödlistade klasefibblan.  

ID på översiktskarta  117  

Vägnummer  O 2858 

Namn  Kullagården, TIARPS-TÖRESTORP 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Södra sidan. 

Längd sida 1  90 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  90 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Klasefibbla (NT), stor blåklocka, äkta johannesört och gulmåra. 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Angränsar till naturbetesmark, vägkanten är inte gödningspåverkad. 
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2858, Skattegården, TIARP 

Motivering: Förekomst av den hotade knölvialen (VU). 

ID på översiktskarta  118  

Vägnummer  O 2858 

Namn  Skattegården, TIARP 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Västra sidan. 

Längd sida 1   - 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt   - 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Knölvial (VU). 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Knölvialen växer på södra sidan av asken, där den trängs med kirskål och 
hundkäx. I övrigt så finns inget av intresse. 
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2863, Fårdala, FÅRDALA 

Motivering: Örtrik torräng med goda insektsförhållanden och relativt utvecklad flora.  

ID på översiktskarta  119  

Vägnummer  O 2863 

Namn  Fårdala, FÅRDALA 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  2480 m. 

Längd sida 2  2480 m. 

Meter vägsida totalt  4960 m. 

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Smörboll, tvåblad, vildlin, ängsskallra, darrgräs, gökärt, flockfibbla, 
getväppling, åkervädd, stor blåklocka, backnejlika, tjärblomster, bockrot, 
gulmåra, väddklint, färgkulla, slankstarr, rödklint, piggstarr, hirsstarr, och 
ögontröst. 

Viktigaste faunainslag Silversmygare (NT), sexfläckig bastardsvärmare (NT), 
violettkantad guldvinge (NT), ängssmygare, mindre tåtelsmygare, 
ängsblåvinge, slåttergräsfjäril, skogsnätfjäril, puktörneblåvinge, luktgräsfjäril, 
rapsfjäril, ängsblombock, prydlig pärlemorfjäril, nässelfjäril, silverblåvinge 
och älggräspärlemorfjäril. 

Kommentarer  Kan vara intressant att undersöka/detaljinventera noggrannare.  

Blomsterlupin uppträder bitvis invasivt.  

Objektet har även inventerats av Lennart Sundh, Sundh Miljö 2012 (nr 46 och 
47). 
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2865, Ågården, KYRKETORP 

Motivering: Grusväg med förekomst av den rödlistade klasefibblan (NT) samt en del hävdgynnade arter.  

ID på översiktskarta  120  

Vägnummer  O 2865 

Namn  Ågården, KYRKETORP 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  190 m. 

Längd sida 2  190 m. 

Meter vägsida totalt  380 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Klasefibbla (NT), rävstarr, mandelblom, gulmåra, sammetsdaggkåpa, 
darrgräs, rödklint, rödkämpar, kamäxing, tvåblad och äkta johannesört. 

Viktigaste faunainslag Sotmätare. 

Kommentarer  Södra sidan av objektet är mer intressant med fler hävdgynnade arter. Växten 
rävstarr är mycket sällsynt i trakten.  

Åtgärder bör göras för att minska kvävepåverkan.  

Objektet har även inventerats av Lennart Sundh, Sundh Miljö 2012 (nr 54). 
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2865, Ragnvaldsgrav, VALLSTORP  

Motivering: Välexponerad sydvänd slänt med relativt god förekomst av hävdgynnade arter.  

ID på översiktskarta  121  

Vägnummer  O 2865 

Namn  Ragnvaldsgrav, VALLSTORP 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  425 m. 

Längd sida 2  425 m. 

Meter vägsida totalt  850 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Klasefibbla (NT), ängshavre, sammetsdaggkåpa, backsmultron, kvastfibbla, 
rödkämpar, väddklint, brudbröd, getväppling, färgkulla, gulmåra, åkervädd, 
bockrot, darrgräs, flockfibbla, äkta johannesört och vildlin. 

Viktigaste faunainslag Vitgräsfjäril, nässelfjäril och mindre tåtelsmygare. 

Kommentarer  Relativt mycket knylhavre som tränger in från krönet.  

Objektet har även inventerats av Lennart Sundh, Sundh Miljö 2012 (nr 56). 
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2865, Backen, DALA 

Motivering: Grusväg med fint bestånd av höskallra och getväppling samt två rödlistade växter.  

ID på översiktskarta  122  

Vägnummer  O 2865 

Namn  Backen, DALA 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  745 m. 

Längd sida 2  745 m. 

Meter vägsida totalt  1490 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Klasefibbla (NT), plattsäv (NT), brudsporre, backsmörblomma, revfibbla, 
kvastfibbla, vildlin, liten blåklocka, blodnäva, krissla, rödklint, backglim, 
rödkämpar, brudbröd, gullviva, höskallra, ängsskallra, åkervädd, väddklint, 
getväppling, äkta johannesört, bockrot, stor blåklocka, flockfibbla och 
ängshavre. 

Viktigaste faunainslag Tistelfjäril, nässelfjäril, vitgräsfjäril och kålfjäril. 

Kommentarer  Det finns ett mellanparti vid gården (Backen) där floran är mer trivial.  

Åtgärder för att minska näringspåverkan bör göras.  

Objektet har även inventerats av Lennart Sundh, Sundh Miljö 2012 (nr 59). 
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2876, Östgötagården, ÅSLE 

Motivering: Välexponerade slänter med förekomst av en del indikatorarter. 

ID på översiktskarta  123  

Vägnummer  O 2876 

Namn  Östgötagården, ÅSLE 

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   - 

Viktigaste florainslag  Krissla, getväppling, stor blåklocka, väddklint, brudbröd, bockrot, backglim, 
åkervädd, harmynta, rödklint, liten blåklocka, darrgräs och gulmåra. 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Enar står på krönet, på ena slänten av objektet. Viss övergödningspåverkan 
finns. 
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Objektförteckning – Övriga objekt samt objekt som tidigare 
tillhört Vårgårdas driftområde 

Borttagna objekt  

Vägnr. Namn Motivering Skyltar Kommentarer 
Enskild Enskild väg öster 

om Hudene 
Enskild - - 

O 2781 Danska Vägen Kommunal väg Borttagen sedan 
tidigare. 

Borttagen sedan tidigare. 

O 2673 Lumebergs hög Borttagen sedan 
tidigare. 

Borttagen sedan 
tidigare. 

Borttagen sedan tidigare. 
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Objekt som tidigare tillhört driftområde Vårgårda  

ID Kategori Vägnummer Namn 

20 Artrik vägkant O 1842 Lillegården, ÖRUM 

21 Artrik vägkant O 1843 Alboga, ALBOGA 

29 Artrik vägkant O 2640 
Norr om Långås, 

LÅNGÅS 

83 Hänsynsobjekt O 1845 Hallåkra, HALLÅKRA 

84 Hänsynsobjekt O 1845 Nolåsen, BRUSE 

87 Hänsynsobjekt O 1851 Korte, KORTE 
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Översiktskarta – Invasiva växter 
  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Invasiva växter 
invasiva växter – Driftområde Falköping 

215 
 

Objektförteckning – Invasiva växter 
ID på 
karta 

Vägnr. SWEREF99 N SWEREF99 E Art Kommentarer 

1 2660 389099 6450189 Vresros   

2 2662 401096,8 6449579 Jätteslide Nära väg, fast utanför vägområde 

3 2684 416416 6456948 Jätteslide På tomt men nära väg 

4 2689 419984 6459511 Parkslide På tomt men nära väg 

5 2792 420648 6425120 Vresros   

7 2800 419211 6438964 Vresros Södra sidan av vägen 

6 2800 416632 6438842 Jätteslide   

8 2803 415877 6432160 Vresros   
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