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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 2013 kunde dessa objekt kompletteras då i stort sett alla statliga vägar i driftområdet 
inventerades med avseende på intressanta miljöer. Dessutom kan nya objekt 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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Skara 

Landskap 

Kållandsö och den västra delen av driftområdet utgörs av ett varierat skogs- och jordbrukslandskap i mer 
kuperad terräng. Varaslätten består av ett flackt storskaligt åkerlandskap på stora lerslätter där raviner 
med åar bryter av landskapet. I trakterna mellan Skara och Lidköping finns stora områden med mycket 
sandigt material.  

I de östra och nordöstra delarna ändrar området karaktär med rikare och kalkpåverkade marker. 
Kinnekulle är ett platåberg med skog och hagmarker och speciella jordartsförutsättningar med en kalkrik 
berggrund. Även platåberget Billingen har en kalkrik berggrund men här är markerna näringsfattiga och 
består till största delen av ett flackt skogs- och mossrikt landskap i höjdläge, ibland av en mer nordligt 
karaktär.  

Området i och kring Valle härad består av en sjörik kulturbygd med naturbetesmarker, hagar, ängar, 
ädellövskogar och småskaligt jordbruk. Markerna består av sandigt isälvssediment och morän och 
området är starkt kuperat med kullar och åsar uppbyggda av sandigt material, ett så kallat kamelandskap. 
Kamelandskapet i Valle är ett av de bäst utvecklade i Sverige och det skapades av inlandsisen när den 
började att dra sig tillbaka. I Valle ligger naturreservaten tätt, det finns sex naturreservat i området av 
olika karaktär.  

Flora och fauna 

På Varaslätten och i de västra delarna utgörs vägkantsfloran främst av triviala arter, generellt med något 
högre floravärden i väster. I de sandiga områdena mellan Skara och Lidköping finns goda livsmiljöer för 
vildbin. I den södra delen av driftområdet, runt Kvänum finns flera rikblommiga vägkanter med 
hävdgynnad flora i ett åkerlandskap. I väster utgjordes objekten av vägkanter med friskängsflora och rik 
blomning, med arter som brudbröd, gulmåra, backnejlika och rödklint, goda insektsmiljöer och fynd av 
fjärilar.  På Varaslätten pekades inga artrika vägkanter ut men något intressantare avsnitt utgjordes av 
torra slänter och insektsfynd. 

På Kinnekulle är vegetationen frodig och består ofta av kvävegynnad flora. Bitvis är floran hävdgynnad 
och det förekommer finare vägkanter. Objekten utgjordes av kalk- och hävdgynnad flora med mycket höga 
värden och arter som brudsporre, ängsnycklar, pukvete, krissla, darrgräs, blodnäva, rödkämpar och 
brudbröd. I områdena på och kring Billingen är floran kalkgynnad och det finns tydliga tecken på att 
markerna har brukats som slåttermarker med hävd- och slåttergynnad flora, till exempel borsttistel, 
tvåblad, ormrot, bergslok, blodnäva och darrgräs. Flera rödlistade och hotade arter har hittats i området.  

Trots att omgivningarna i Valle är mycket fina med flera naturreservat är vägkanterna till största delen 
mycket kvävepåverkade och övergödda med stark dominans av kvävegynnade arter som kirskål, hundkäx 
och knylhavre. Emellanåt dyker dock finare, ofta kalkgynnad flora, som pukvete, säfferot, brudbröd, 
blodnäva, småborre och vingvial upp och det finns rödlistade och hotade arter i trakten som lungrot (NT), 
piggtistel (NT) och kattmynta (EN). Det finns potential för fina rikblommiga vägkanter i området men de 
är i stort behov av restaurering för att nå dit.  

Invasiva arter 

Förekomsterna av invasiva arter i driftområdet är spridda, möjligtvis förekommer de något tätare i 
området kring och öster om Skara. Förutom blomsterlupiner och kanadensiskt gullris, som dyker upp 
relativt ofta i vägkanterna, var vresros den art som noterades på flest ställen. Parkslide och jätteslide 
noterades på några lokaler i driftområdet, jättebjörnloka sågs endast på en plats på Kinnekulle.  

Hotade och rödlistade arter 

Rödlistade växter noterades i de östra delarna av driftområdet. På Billingen längs väg O 2752, allmänt 
kallad Raka linan, förekommer flera rödlistade arter. Den starkt hotade arten tistelsnyltrot (rödlistad i 
kategorin Starkt hotad, EN) växer där, liksom trollsmultron (rödlistad i kategorin Sårbar, VU), backsippa 
(rödlistad i kategorin Sårbar, VU), klasefibbla (rödlistad i kategorin Nära hotad, NT) och några större 
bestånd av sommarfibla (rödlistad i kategorin Nära hotad, NT).  
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I trakterna kring Valle växer kattmynta (rödlistad i kategorin Starkt hotad, EN), piggtistel (rödlistad i 
kategorin Nära hotad, NT) och lungrot (rödlistad i kategorin Nära hotad, NT). Ett något oväntat fynd av 
sommarfibbla (NT) gjordes i en rondell längs riksväg 44 väster om Götene.  

Få fynd av rödlistade insekter har gjorts, troligtvis finns fler men vädret vid inventeringarna var flera av 
dagarna regnigt och blåsigt. Längst i väster på väg O 2555 gjordes ett fynd av allmän metallvingesvärmare 
(rödlistad i kategorin Nära hotad, NT) och längs väg O 2620 söder om Kvänum hittades väddsandbi 
(rödlistad i kategorin Nära hotad, NT) och violettkantad guldvinge (rödlistad i kategorin Nära hotad, NT). 
Violettkantad guldvinge hittades även på tre lokaler på Kålland, norr om Lidköping, och längs väg O 2581 
gjordes fynd av sexfläckig bastardsvärmare (rödlistad i kategorin Nära hotad, NT) (Thor 2013).  

 

 

Kärlväxter Kategori 

Kattmynta EN 

Tistelsnyltrot EN 

Trollsmultron VU 

Backsippa VU 

Piggstel NT 

Lungrot NT 

Klasefibbla NT 

Sommarfibbla NT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insekter Kategori 

Väddsandbi NT 

Violettkantad 
guldvinge 

NT 

Allmän 
metallvingesvärmare 

NT 

Sexfläckig 
bastardsvärmare 

NT 

 

 
 

Kattmynta 

Tistelsnyltrot Klasefibbla 

Sommarfibbla 

Piggtistel 

Lungrot 

Trollsmultron Backsippa 

Väddsandbi Violettkantad guldvinge 

Allmän metallvingesvärmare Sexfläckig bastardsvärmare 
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Översiktstabell – Artrika vägkanter och hänsynsobjekt 
  

 

Driftområde Skara 
Km väg 1079 

Km vägkant 2158 

 

   
 
  

Artrika vägkanter 

Antal 24 

Km väg 39,775 

Km vägkant 77,895 

Andel väg (%) 3,67 

Andel vägkant (%) 3,6 

 

Hänsynsobjekt 

Antal 33 

Km väg 57,84 

Km vägkant 114,33 

Andel väg (%) 5,36 

Andel vägkant (%) 5,3 

  

Skötselstatus 

Bra 13 av 57 

Medel 26 av 57 

Dålig 5 av 57 

Okänd 13 av 57 
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Översiktskarta – Artrika vägkanter, hänsynsobjekt 
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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.  

 

ID Väg Namn 
Meter 

väg 
Meter 

vägkant 
Slåtter 

(kategori) 

1 E 20 Bragnum, BRAGNUM 130 260 1 

2 O 184 Trafikplats Vinninga, HÅLLTORP 210 290 1 

3 O 184 Skogshyddan, LINDÄRVA 580 580 1 

4 O 2555 Söder om Tyskahagen, TÄNG 1315 2630 1 

5 O 2580 Strö kyrka, STRÖ 110 110 1 

6 O 2620 Laggarebo, LAGGAREBO 205 410 1 

7 O 2627 Vässtorp, VÄSSTORP 3600 7200 1 

8 O 2631 Kronogården, ODENSVIK 1880 3760 2 

9 O 2670 Dalstorp, VÅNGA 410 820 1 

10 O 2705 Väster om Skeby, SKEBY 145 145 1 

11 O 2720 Östmansstugan, BLOMBERG 170 170 2 

12 O 2722 Perstorp, MEDELPLANA 435 870 2 

13 O 2722 Korsgården, HÖNSÄTER 50 50 2 

14 O 2722 Österplana hed, HÖNSÄTER 615 1230 2 

15 O 2739 Brunnsbo ängar, BRUNNSBO 1090 2180 1 

16 O 2742 Skånings-Åsaka kyrka, HERTIGBO 195 195 1 

17 O 2745 Kapellsbacken, BJURUM 915 1830 2 

18 O 2746 Åsbotorp, ÅSBOTORP 845 1690 2 

19 O 2747 Eahagen, LILLÄNG 310 620 1 

20 O 2749 Eggby - Öglunda, SÅNTORP 2675 5350 1 

21 O 2750 Drottningkullen, KYRKEBO 1265 2530 1 

22 O 2751 Varnhem - Orresäter, VALLE HÄRAD 12450 24900 1 

23 O 2752 Raka linan, LINAN-LÅNGESÄTER 9900 19800 
enligt skötsel-
beskr.  (6.06) 

24 O 2756 Lerdala, LERDALA 275 275 1 
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Objektförteckning – Artrika vägkanter 

E20, Bragnum, BRAGNUM 

Motivering: Sandiga och torra slänter med potential för rik insektsfauna. 

ID på översiktskarta  1 

Vägnummer  E 20 

Namn  Bragnum, BRAGNUM 

Gammalt namn  Bragnum, Lekåsa 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  130 m 

Längd sida 2  130 m 

Meter vägsida totalt  260 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Skyltar saknas, skyltar ska upp.  

Viktigaste florainslag  Gråfibbla, styvfibbla, äkta johannesört, blåmonke, käringtand, stormåra, 
kruståtel, ängssyra, rölleka, nyponros, trift, islandslav och Cladonia sp. 

Viktigaste faunainslag Kamgräsfjäril och luktgräsfjäril. 

Kommentarer  Objektet utökas med en slänt på västra sidan av vägen med rik blomning av 
fibblor. På östra sidan vägen växer mycket lavar och det finns en hel del 
blottor med sand och grus. Det växer knylhavre i slänterna och gran- och 
tallsly behöver röjas bort.    
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184, Trafikplats Vinninga, HÅLLTORP 

Motivering: Torra rikblommiga slänter med insektsfynd.  

ID på översiktskarta  2 

Vägnummer  O 184 

Namn  Trafikplats Vinninga, HÅLLTORP 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  120 m 

Längd sida 2  80 m + 90 m = 170 m 

Meter vägsida totalt  290 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Getväppling, höstfibbla, renfana, oxtunga, åkervädd, bockrot, gråbinka, 
rölleka, styvfibbla, kråkvicker, harklöver, alsikeklöver och Cladonia sp. 

Viktigaste faunainslag Småullbi, pärlgräsfjäril, luktgräsfjäril, en obestämd humla (stenhumla, 
gräshumla eller haghumla) och myror.  

Kommentarer  Länsstyrelsen har hittar vallhumla på lokalen (Nilsson 2010). Mycket sandigt 
material i vägkanterna. Den södra sidan av vägen har högst värden och 
områdena kring cykelbanorna är finast med rik blomning. Fynd av grusnejlika 
(EN) på lokalen finns rapporterad på artportalen, arten eftersöktes men 
hittades ej. Trafikverket sköter trafikplatsen.  
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184, Skogshyddan, LINDÄRVA 

Motivering: Stor solbelyst slänt med potential för rikt insektsliv.  

ID på översiktskarta  3 

Vägnummer  O 184 

Namn  Skogshyddan, LINDÄRVA 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  580 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  580 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Gulmåra, vitmåra, blåmonke, käringtand, bockrot, svinrot, äkta johannesört, 
åkervädd, lentåtel, kråkvicker, ljung, gråbinka, gråfibbla, rölleka, bergsyra, 
gåsört, videört, trampört, rödsvingel, ängssyra, ängskovall och vitklöver. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  På lokalen finns sen tidigare fynd av den för området sällsynta arten 
gläntgökbi, vid en korsning norr om slänten finns sedan tidigare fynd av 
vallhumla och i närliggande grustag finns fynd av fibblesandbi (NT) (Nilsson 
2010). Dikets botten och delar av innerslänten är nyligen dikade.  
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2555, Söder om Tyskahagen, TÄNG 

Motivering: Rikblommig ängsvägkant med fjärilar. 

ID på översiktskarta  4 

Vägnummer  O 2555 

Namn  Söder om Tyskahagen, TÄNG 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  1315 m 

Längd sida 2  1315 m 

Meter vägsida totalt  2630 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Brudbröd, gulmåra, vitmåra, käringtand, fyrkantig johannesört, åkervädd, 
gökärt, bockrot, prästkrage, skogsklöver, smultron, renfana, rödklöver, 
kråkvicker, ljung, liljekonvalj, liten blåklocka, alsikeklöver, nyponros, 
ängskovall, vitsippa och ängssyra.  

Viktigaste faunainslag Allmän metallvingesvärmare (NT), ängssmygare, silverblåvinge, 
skogsnätfjäril, pärlgräsfjäril och luktgräsfjäril.  

Kommentarer  Brynmiljö intill skog med en del sly. Den finaste biten ligger vid ett hygge, 
troligtvis har ökat ljusinsläpp höjt värdena. Mycket fjärilar och insekter i 
vägkanterna. Den invasiva arten vresros växer på objektet.  
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2580, Strö kyrka, STRÖ 

Motivering: Slänt med ängsflora. 

ID på översiktskarta  5 

Vägnummer  O 2580 

Namn  Strö kyrka, STRÖ 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  110 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  110 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Brudbröd, rödklint, backnejlika, tjärblomster, getväppling, harklöver, 
gulmåra, vitmåra, backlök, bockrot, gullklöver, prästkrage, stor blåklocka, 
gulvial, svartkämpar, ängshavrerot, kamäxing och rödklöver.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Hela vägkanten, både klippta och sparade delar, verkar skötas av kyrkan. Det 
är oklart var vägområdet slutar. 
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2620, Laggarebo, LAGGAREBO 

Motivering: Torra och sandiga vägkanter, insektsrika och delvis rikblommiga med nyckelarter och 
rödlistade fjärilar och bin.  

ID på översiktskarta  6 

Vägnummer  O 2620 

Namn  Laggarebo, LAGGAREBO 

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 upp. 

Viktigaste florainslag  Åkervädd, gulmåra, getväppling, blåmonke, vitmåra, krypvide, äkta 
johannesört, bockrot, gråfibbla, ängshavre, vårbrodd, rödven, femfingerört, 
gråbinka, rölleka, liten blåklocka, rödklöver, vitklöver, prästkrage, renfana, 
kråkvicker, stenbär, stormåra, ängshavrerot och grässtjärnblomma. 

Viktigaste faunainslag Väddsandbi (NT) – 1 hane, mindre blåvinge (NT), violettkantad guldvinge 
(NT), ängsblåvinge, luktgräsfjäril, humlelik barrblomfluga och humlor.  

Kommentarer  Omgivningen som består av relativt rikblommiga vallar är troligtvis en viktig 
förutsättning för insekterna. På delar av sträckan behöver knylhavre 
bekämpas. 
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2627, Vässtorp, VÄSSTORP 

Motivering: Artrika och blomrika vägkanter genom åkerlandskap.  

ID på översiktskarta  7 

Vägnummer  O 2627 

Namn  Vässtorp, VÄSSTORP 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  3600 m 

Längd sida 2  3600 m 

Meter vägsida totalt  7200 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Rödklint, gulmåra, åkervädd, äkta johannesört, rotfibbla, daggkåpa, höstfibbla, 
gulvial, fältmalört, blåmonke, ängsfryle, prästkrage, ängsskallra, svartkämpar, 
rölleka, femfingerört, fyrkantig johannesört, rödven, flockfibbla, ängshavrerot, 
liten blåklocka, getväppling, käringtand, ängssyra, bergsyra, gråbinka, 
teveronika, luddlosta, rödklöver, vitklöver, alsikeklöver, och kråkvicker. 

Viktigaste faunainslag Luktgräsfjäril och silverblåvinge. 

Kommentarer  Den invasiva arten blomsterlupin växer på objektet.  
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2631, Kronogården, ODENSVIK 

Motivering: Rikblommig ängsvägkant med orkidéer och hävdgynnad flora.  

ID på översiktskarta  8 

Vägnummer  O 2631 

Namn  Kronogården, ODENSVIK 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  1880 m 

Längd sida 2  1880 m 

Meter vägsida totalt  3760 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Nattviol, jungfru Marie nycklar, jungfrulin, backnejlika, vitmåra, ängsvädd, 
äkta johannesört, brudbröd, väddklint, svinrot, stor blåklocka, käringtand, 
fyrkantig johannesört, bockrot, gråfibbla, blåmonke, smultron, prästkrage, 
svartkämpar, gulvial, tjärblomster, liten blåklocka, getväppling, kärleksört, 
flockfibbla, harklöver, harstarr, gökblomster, ljung, hagfibbla, renfana, 
skogsklöver, Rosa sp., styvfibbla, ängsfryle, rölleka, blodrot, ängssyra, 
kärrtistel, ängskovall, kråkvicker, vitklöver och rödklöver.  

Viktigaste faunainslag Fläckhornad blombock. 

Kommentarer  Längs sträckan finns flera partier med kvävepåverkad flora som knylhavre 
och hundkäx, dock finns även finare flora också kvar längs dessa partier. 
Skötseln behöver anpassas för sträckan så att den kvävegynnade floran inte 
sprider sig och tar över, eventuellt behöver jord skrapas bort från berörda 
partier. Bitvis växer en del eksly längs vägkanterna.  
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2670, Dalstorp, VÅNGA 

Motivering: Rikblommiga vägkanter med fjärilar.  

ID på översiktskarta  9 

Vägnummer  O 2670 

Namn  Dalstorp, VÅNGA 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  410 m 

Längd sida 2  410 m 

Meter vägsida totalt  820 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Gulmåra, gullris, vitmåra, flockfibbla, skogsklöver, fyrkantig johannesört, 
smultron, renfana, prästkrage, gökärt, gullklöver, rödklöver, vitklöver, 
alsikeklöver, tjärblomster, bockrot, ängshavre, rölleka, gråfibbla, vårbrodd, 
gräddmåra, kruståtel, gulvial, styvfibbla, käringtand, svartkämpar, kråkvicker, 
Rosa sp., liten blåklocka, bergsyra och getväppling.  

Viktigaste faunainslag Ängsblåvinge, skogsnätfjäril, puktörneblåvinge, pärlgräsfjäril och 
luktgräsfjäril. 

Kommentarer  Sandiga vägkanter med mycket surrande insekter och fjärilar.  
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2705, Väster om Skeby, SKEBY 

Motivering: Rikblommig ängsvägkant med rikt insektsliv. 

ID på översiktskarta  10 

Vägnummer  O 2705 

Namn  Väster om Skeby, SKEBY 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  145 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  145 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Brudbröd, gulmåra, backnejlika, vitmåra, åkervädd, äkta johannesört, bockrot, 
darrgräs, väddklint, daggkåpa, harklöver, gråfibbla, vitklöver och 
grässtjärnblomma.  

Viktigaste faunainslag Puktörneblåvinge, pärlgräsfjäril, luktgräsfjäril, trädgårdsborre, humlor och 
myrbon.  

Kommentarer  Botten av diket samt delar av innerslänten är nyligen dikade. Mycket sandigt 
material i vägkanterna.  
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2720, Östmansstugan, BLOMBERG 

Motivering: Vägkant med kalkgynnad ängsflora. 

ID på översiktskarta  11 

Vägnummer  O 2720 

Namn  Östmansstugan, BLOMBERG 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Östra sidan. 

Längd sida 1  170 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  170 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Brudbröd, väddklint, darrgräs, krissla, gulmåra, bergslok, stor blåklocka, 
vitmåra, ängshavre, äkta johannesört, bockrot, kungsmynta, sötvedel, 
smultron, natt och dag, svartkämpar, humlelusern, getväppling, vårbrodd, 
rödklöver, kvastfibbla, hagfibbla och prästkrage. 

Viktigaste faunainslag Luktgräsfjäril, trolig pärlgräsfjäril, en obestämd blåvinge och sjöflickslända.  

Kommentarer  Ligger intill fin betesmark. Innerslänten var nyligen slåttrad vid 
inventeringen. Ett hänsynsobjekt är utpekat norr och söder om objektet samt 
på västra sidan av vägen (se objekt nummer 46). 
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2722, Korsgården, HÖNSÄTER 

Motivering: Liten slänt med ängsflora och pukvete. 

ID på översiktskarta  13 

Vägnummer  O 2722 

Namn  Korsgården, HÖNSÄTER 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  50 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  50 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Pukvete, väddklint, gulmåra, flockfibbla, ängsskallra, getväppling, bockrot, 
åkervädd, smällglim, gul fetknopp, kungsmynta, Rosa sp., prästkrage, gulvial, 
trådklöver och svartkämpar. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Innerslänterna var nyligen slåttrade vid inventeringen. 
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2722, Perstorp, MEDELPLANA 

Motivering: Frodiga ängsvägkanter intill betesmarker. 

ID på översiktskarta  12 

Vägnummer  O 2722 

Namn  Perstorp, MEDELPLANA 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  435 m 

Längd sida 2  435 m 

Meter vägsida totalt  870 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Gulmåra, åkervädd, brudbröd, väddklint, färgkulla, darrgräs, klotpyrola, 
getväppling, fyrkantig johannesört, gråfibbla, ängsskallra, skogsklöver, 
grönknavel, humleblomster, daggkåpa, smultron, vitklöver, ängssyra, 
svartkämpar, gulvial, renfana, prästkrage, brunört och grässtjärnblomma. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Objektet gränsar till Bestorps naturreservat. Troligtvis fjärilsintressanta 
vägkanter, dock regnade det vid inventeringstillfället. 
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2722, Österplana hed, HÖNSÄTER 

Motivering: Vägkanter med rik kalkgynnad flora och flera sällsynta arter. 

ID på översiktskarta  14 

Vägnummer  O 2722 

Namn  Österplana hed, HÖNSÄTER 

Gammalt namn  Österplana hed 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  615 m 

Längd sida 2  615 m 

Meter vägsida totalt  1230 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Ny avgränsning i väster, skyltarna ska flyttas. Östra skyltarna sitter rätt.  

Viktigaste florainslag  Brudsporre, ängsnycklar, krissla, rödkämpar, darrgräs, brudbröd, väddklint, 
blodnäva, färgkulla, vildmorot, bockrot, prästkrage, getväppling, svartkämpar, 
ängshavre, stor blåklocka, liten blåklocka, smultron, tuvull, gråfibbla, 
tussilago, daggkåpa, käringtand, Rosa sp., kärrtistel, humleblomster och 
gåsört.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  En mycket fin artrik vägkant med höga naturvärden. I omgivningarna, nära 
vägen finns fynd av kalknarv (VU) och liten kärrmaskros (VU) rapporterade 
på artportalen.  
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2739, Brunnsbo ängar, BRUNNSBO 

Motivering: Vägkanter genom ekhagelandskap med hävdgynnad flora och sällsynta arter.  

ID på översiktskarta  15 

Vägnummer  O 2739 

Namn  Brunnsbo ängar, BRUNNSBO 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  1090 m 

Längd sida 2  1090 m 

Meter vägsida totalt  2180 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Svinrot, smörboll, grönvit nattviol, kärrfibbla, hässlebrodd, gökärt, vitmåra, 
ängsskallra, skogsfibbla, flockfibbla, tuvtåtel, skogsklöver, rotfibbla, rölleka, 
humleblomster, daggkåpa, vårbrodd, Rosa sp., svartkämpar, gulvial, blodrot, 
prästkrage, fyrkantig johannesört, kärrtistel, ekorrbär, smultron, teveronika, 
tussilago, knippfryle, sommarfryle, skogsviol, videört, nysört, kråkvicker, 
stenbär, ängssyra, ängskovall, rödklöver och grässtjärnblomma. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Omgivningarna består av ekhagar vilket ger viss skuggeffekt. Vägen är liten 
och har smala vägkanter. Det står gamla ekar nära vägen vilket innebär att 
dikning ej kan ske på vanligt sätt, hänsyn måste tas så att ekarnas rötter inte 
skadas. Vägkanterna är bitvis frodiga och kvävepåverkade. På objektet är det 
lämpligt med skärande och uppsamlande slåtter. 
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2742, Skånings-Åsaka kyrka, HERTIGBO 

Motivering: Solexponerad och torr ytterslänt med hävdgynnad flora, troligtvis insektsintressant.  

ID på översiktskarta  16 

Vägnummer  O 2742 

Namn  Skånings-Åsaka kyrka, HERTIGBO 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  195 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  195 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Väddklint, gulmåra, åkervädd, flockfibbla, tjärblomster, skogsfibbla, vitmåra, 
getväppling, gråbinka, vårbrodd, fårtunga, knippfryle, gulvial, rölleka, bockrot, 
smultron, gråfibbla, prästkrage, svartkämpar, teveronika, harklöver, 
ängshavrerot, falsk renlav, skogsklöver, rödklöver, vitklöver, jordklöver, 
hönsarv, trådklöver, alsikeklöver, kråkvicker, stormåra och gräddmåra.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  På artportalen finns silversmygare (NT) rapporterad vid objektet. Den västra 
delen av objektet är markant torrare än den östra delen. En del sandblottor, 
större blomrikedom och fler sandblottor skulle kunna skapas. 
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2745, Kapellsbacken, BJURUM 

Motivering: Artrika och rikblommiga vägkanter. 

ID på översiktskarta  17 

Vägnummer  O 2745 

Namn  Kapellsbacken, BJURUM 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  915 m 

Längd sida 2  915 m 

Meter vägsida totalt  1830 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Rödklint, ängsvädd, grönvit nattviol, gulmåra, svinrot, vildmorot, gökärt, 
åkervädd, styvfibbla, flockfibbla, gullris, vitmåra, daggkåpa, harstarr, 
blekstarr, bockrot, gråfibbla, humleblomster, kruståtel, smultron, vårbrodd, 
teveronika, skogsklöver, gulvial, svartkämpar, bergsyra, hagfibbla, prästkrage, 
rölleka, käringtand, fyrkantig johannesört, liten blåklocka, ängsfryle, 
stormåra, kärrtistel, ängskovall, skogskovall, nysört och kråkvicker. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Den södra sidan av vägen består till största delen av torrbackar med 
massblomning av rödklint och styvfibbla. På den norra sidan av vägen gränsar 
vägkanterna till naturbetesmarker och består mestadels av frisk- fuktängar 
med bl.a. ängsvädd och orkidéer. 
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2746, Åsbotorp, ÅSBOTORP 

Motivering: Torra slänter med hävdgynnad flora. 

ID på översiktskarta  18 

Vägnummer  O 2746 

Namn  Åsbotorp, ÅSBOTORP 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  845 m 

Längd sida 2  845 m 

Meter vägsida totalt  1690 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Gulmåra, åkervädd, rödklint, ängsvädd, väddklint, backnejlika, jungfrulin, 
svinrot, gullris, flockfibbla, vitmåra, tjärblomster, käringtand, getväppling, 
bockrot, prästkrage, knippfryle, ängskovall, teveronika, smultron, gråfibbla, 
styvfibbla, vårfryle, renfana, gulvial, liten blåklocka, fyrkantig johannesört, 
rölleka, svartkämpar, vårbrodd, kruståtel, ängssyra, hagfibbla och rödklöver.  

Viktigaste faunainslag Kopparödla. 

Kommentarer  Solexponerade grusiga slänter som ligger nära ett grustag. Slänterna vid 
skogspartiet har högst värden, övriga vägkanter är kvävepåverkade med 
större inslag av kvävegynnad flora som knylhavre och hundkäx. Den invasiva 
arten blomsterlupin växer längs vägkanterna.  
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2747, Eahagen, LILLÄNG 

Motivering: Vägkanter med kalkgynnad flora. 

ID på översiktskarta  19 

Vägnummer  O 2747 

Namn  Eahagen, LILLÄNG 

Gammalt namn  Eahagen 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  310 m 

Längd sida 2  310 m 

Meter vägsida totalt  620 m 

Skötselstatus  Dålig 

Skyltar  De södra skyltarna sitter rätt. Objektet förlängs i norr, skyltarna ska flyttas.  

Viktigaste florainslag  Blodnäva, brudbröd, munkrenfana, väddklint, åkervädd, mörkt kungsljus, 
gulmåra, daggkåpa, rölleka, ängshavrerot, renfana, kråkvicker, skogsbingel, 
bergsyra, Rosa sp., flockfibbla, kärleksört, prästkrage, gulvial, skogsklöver, 
vitmåra, vitblära och fyrkantig johannesört.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Objektet är i stort behov av restaurering. Vägkanterna är mycket övergödda 
och kraftigt bevuxna av högvuxen kvävegynnad flora som t.ex. knylhavre, 
hundkäx, brännässla och hundäxing. Det finns fortfarande kvar en del 
värdefull flora, men den kvävs i den högvuxna vegetationen.  
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2749, Eggby – Öglunda, SÅNTORP 

Motivering: Långa vägkanter med kalkgynnad flora. 

ID på översiktskarta  20 

Vägnummer  O 2749 

Namn  Eggby -Öglunda, SÅNTORP 

Gammalt namn  Ämtö - Stommen 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  2675 m 

Längd sida 2  2675 m 

Meter vägsida totalt  5350 m 

Skötselstatus  Dålig 

Skyltar  Sträckan förlängs åt både öster och väster, skyltarna ska flyttas. 

Viktigaste florainslag  Vingvial, blodnäva, brudbröd, säfferot, väddklint, rödklint, gullviva, gulmåra, 
stor blåklocka, åkervädd, nässelklocka, nässlesnärja, flockfibbla, skogsklöver, 
vitmåra, vitblära, Rosa sp., getväppling, backglim, gråfibbla, ängshavrerot, 
gräddmåra, daggkåpa, rödblära, gulvial, ängssyra, bockrot, rödklöver, 
smultron, teveronika, rölleka, fyrkantig johannesört, kråkvicker, uppländsk 
vallört och hässleklocka.  
Övriga arter som har hittats under detaljinventeringarna: 
Mjukdån (NT), piggstarr, ängsskallra, backlök, bergmynta, småborre, 
darrgräs, harmynta, oxtunga, flentimotej, underviol, rödblära, hässleklocka, 
blåklint, nattglim, mörkt kungsljus, rödkämpar och skelört.  

Viktigaste faunainslag Fröjdsandbi, trätapetserarbi, ängssandbi, blåklocksbi, sotmätare och flera 
humlor. 

Kommentarer  Hela området är kvävepåverkat och frodigt bevuxet av arter som knylhavre 
och kirskål men bitvis finns fortfarande rikligt med arter som vingvial, 
blodnäva och brudbröd. Vägen detaljinventerades under sommaren 2011 
(Johansson och Karlsson 2013, del 1). Fynden av bin är gjorda av Peter 
Nolbrant (BioDivers naturvårdskonsult) som 2013-07-26 inventerade vägen 
efter insekter. 
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2750, Drottningkullen, KYRKEBO 

Motivering: Artrika vägkanter med kalkgynnad flora, sällsynta arter och piggtistel (NT). 

ID på översiktskarta  21 

Vägnummer  O 2750 

Namn  Drottningkulle, KYRKEBO 

Gammalt namn  Drottningkullen 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  1265 m 

Längd sida 2  1265 m 

Meter vägsida totalt  2530 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Ja, alla skyltar sitter rätt. 

Viktigaste florainslag  Piggtistel (NT), pukvete, säfferot, brudbröd, rödklint, väddklint, foderlosta, 
gulmåra, åkervädd, mörkt kungsljus, flockfibbla, vägtistel, rölleka, daggkåpa, 
gåsört, gulvial, Rosa sp., ängshavrerot, vitblära, smultron, rödblära, bockrot, 
prästkrage, björnbär, gulsporre, skogsklöver, kruståtel, trådklöver, stormåra, 
ängssyra, humleblomster, kråkvicker och grässtjärnblomma. 
Övriga arter som har hittats under detaljinventeringarna: 
Klasefibbla (NT), riddarsporre (NT), grönvit nattviol, backlök, gullklöver, 
harmynta, småborre och färgkulla. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Objektet behöver restaureras, bitvis är det frodigt och kvävepåverkat med 
inslag av kvävegynnad flora som knylhavre och hundkäx. Delar av sträckan är 
av ruderatkaraktär. Längs delar av objektet har privat slåtter skett. Vägen 
detaljinventerades under sommaren 2011 (Johansson och Karlsson 2013, del 
1). 
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2751, Varnhem – Orresäter, VALLE HÄRAD 

Motivering: Långa vägkanter med kalkgynnad flora samt sällsynta och hotade arter.  

ID på översiktskarta  22 

Vägnummer  O 2751 

Namn  Varnhem – Orresäter, VALLE HÄRAD 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  12 450 m 

Längd sida 2  12 450 m 

Meter vägsida totalt  24 900 m 

Skötselstatus  Dålig 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Kattmynta (EN), lungrot (NT), blålupin, pukvete, vingvial, blodnäva, säfferot, 
brudbröd, nässelklocka, humle, gullviva, rödklint, väddklint, skogsvicker, 
kungsljus, gulmåra, mörkt kungsljus, åkervädd, stor blåklocka, tjärblomster, 
flockfibbla, vitmåra, akleja, gullris, liten blåklocka, äkta johannesört, Rosa sp., 
daggkåpa, gul fetknopp, skogsklöver, kvastfibbla, käringtand och rödblära.  
Övriga arter som har hittats under detaljinventeringarna:  
sandviol (NT), klasefibbla (NT), åkerkulla (NT), färgkulla, piggstarr, backglim, 
backlök, rödkämpar, smörbollar, darrgräs, bergmynta, lundtrav, nässelsnärja, 
rödkörvel, sloknunneört, fodervicker, skogslök, småborre, backsmörblomma, 
knölsmörblomma, rockentrav, oxtunga, tysk fingerört, jordtistel, vildmorot, 
vildpersilja, ängshavre och grönvit nattviol. 

Viktigaste faunainslag Sotmätare samt obestämd gräsfjäril.  

Kommentarer  Objektet är i stort behov av restaurering. Vägkanterna är till största delen 
kvävepåverkade och mycket frodigt bevuxna av högvuxen kvävegynnad flora 
som t.ex. knylhavre, kirskål, vass, hundäxing, älgört och hundkäx. Ofta finns 
finare flora kvar i vägkanterna men den kvävs under den högvuxna 
vegetationen. Det finns även fina stenmurar längs med vägen, men i regel syns 
inte dessa utan är dolda bakom den högvuxna vegetationen. Dock finns 
fortfarande några få finare partier kvar. Det är viktigt att slaget material 
samlas ihop och transporteras bort för att minska näringstillförseln i 
vägkanterna. Vägen detaljinventerades under sommaren 2011 och 2012 
(Johansson och Karlsson 2013, del 1 och del 2). De invasiva arterna 
blomsterlupin och kanadensiskt gullris växer i vägkanterna.  
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2752, Raka linan, LINAN - LÅNGESÄTER 

Motivering: Vägkanter med slåttermarker och kalkgynnad flora samt flera hotade arter. 

ID på översiktskarta  23 

Vägnummer  O 2752 

Namn  Raka linan, LINAN - LÅNGESÄTER 

Gammalt namn  Linan Långesäter 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  9900 m 

Längd sida 2  9900 m 

Meter vägsida totalt  19 800 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Sträckan förlängs i söder, de södra skyltarna ska flyttas. De norra skyltarna 
sitter rätt. 

Viktigaste florainslag  Tistelsnyltrot (EN), trollsmultron (VU), backsippa (VU), sommarfibbla (NT), 
klasefibbla (NT), tvåblad, ormrot, bergslok, borsttistel, blodnäva, darrgräs, 
fältmalört, oxtunga, vildlind, vitpyrola, svinrot, färgkulla, rosettjungfrulin, 
skogsnyckel, nattviol, skogsvicker, mandelblom, klockljung, smörbollar, 
jungfru Marie nycklar, grönvit nattviol, rödkämpar, klotpyrola, jungfrulin, 
backnejlika, höskallra, ängsvädd 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Ett av de finare objekten som finns utpekad i Region Väst, beläget på 
platåberget Billingen. Delar av sträckan har en mycket god skötselstatus, 
andra delar bevuxna av mycket sly och kvävegynnad flora som hundkäx. Det 
växer rikligt av den invasiva arten blomsterlupiner längs vägen, sedan 2010 
rensas dessa bort årligen i ett försök att bekämpa arten. Sträckan har 
detaljinventerats sommaren 2010 (Johansson och Carlsson 2011). Artlistan 
ovan är baserad på detaljinventeringen.  
Det har tagits fram en anpassad skötselplan för objektet (se förteckning 6.06). 
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2756, Lerdala, LERDALA 

Motivering: Solexponerad torrbacke med fin blomning av hävdgynnad flora, troligtvis insektsintressant. 

ID på översiktskarta  24 

Vägnummer  O 2756 

Namn  Lerdala, LERDALA 

Gammalt namn  Lerdala 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  275 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  275 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Västra skylten sitter rätt. Objektet har förlängts åt öster, den östra skylten ska 
flyttas. 

Viktigaste florainslag  Backnejlika, färgkulla, oxtunga, blåeld, rödklint, väddklint, gulmåra, åkervädd, 
äkta johannesört, gullris, harklöver, getväppling, käringtand, bockrot, rölleka, 
gråfibbla, gul fetknopp, femfingerört, fyrkantig johannesört, svartkämpar 
hagfibbla, ängssyra, kråkvicker, rödklöver, teveronika, renfana, och stormåra. 
Övriga arter som har hittats under detaljinventeringarna: 
Luddvicker (NT), höskallra, småborre, hässleklocka och smalkaveldun.  

Viktigaste faunainslag Mindre tåtelsmygare, rostvinge, slåttergräsfjäril, luktgräsfjäril och 
broksnylthumla. 

Kommentarer  Det finns mycket blottad sand i dagen. Vägkanten är bitvis frodig med 
kvävegynnad flora som knylhavre och det växer en del sly i slänten. 
Innerslänten skulle kunna dikas och jordblottor skapas.  
Vägen detaljinventerades under sommaren 2012 (Johansson och Karlsson 
2013, del 2). 
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Objektförteckning – Hänsynsobjekt 

E20, Månsagård, BRAGNUM 

Motivering: Rikblommig torrslänt. 

ID på översiktskarta  25 

Vägnummer  E 20 

Namn  Månsagård, BRAGNUM 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Västra sidan. 

Längd sida 1  230 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  230 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Hagfibbla, gråfibbla, styvfibbla, käringtand, blåmonke, rölleka, ljung, 
kärrtistel, Cladonia sp., gulkämpar och trift. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Den östra sidan av vägen består av en torr skuggig slänt med mycket lavar, 
dock saknas blomrikedom. Norr om sträckan finns bergskärningar med 
fibblor. Det växer en hel del sly i slänterna.  
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E20, Åsabacken, STAKARUDET 

Motivering: Stora förekomster av backruta (NT) i vägskärning och på åker holme intill vägen.  

ID på översiktskarta  26 

Vägnummer  E 20  

Namn  Åsabacken, STAKARUDET 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Västra sidan.  

Längd sida 1  70 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  70 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Backruta (NT).  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Ett större bestånd av backruta (NT) finns på en mindre yta på åkerholmen 
och skärningen vid vägen (Janson och Rydgård 2013). 

 

 
 
Foton saknas.  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
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Rv 44, Götene västra, STJÄLKASKOGEN 

Motivering: Rondell med ängsflora.   

ID på översiktskarta  27 

Vägnummer  Rv 44 

Namn  Götene västra, STJÄLKASKOGEN 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Rondell 

Längd sida 1  - 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  - 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Sommarfibbla (NT), rödklint, backnejlika, väddklint, rödfibbla, åkervädd, 
ängsvädd, tjärblomster, prästkrage, ängssyra, getväppling, gulvial, käringtand, 
svartkämpar, kråkvicker, rölleka, rödklöver, harklöver och blålupin.  

Viktigaste faunainslag Mycket humlor. 

Kommentarer  Jorden är lite för fet, det behövs mer torr jord. Det växer rikligt av den 
invasiva arten blomsterlupin i rondellen.  
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Rv 49, Axvalla hed, AXVALL 

Motivering: Vägkanter med vissa förekomster av hävdgynnad flora intill naturreservat. 

ID på översiktskarta  28 

Vägnummer  Rv 49 

Namn  Axvalla hed, AXVALL 

Gammalt namn  Axvalla hed 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  1110 m 

Längd sida 2  960 m 

Meter vägsida totalt  2070 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  Skyltarna ska tas ner. 

Viktigaste florainslag  Väddklint, gulmåra, åkervädd, daggkåpa, gullris, renfana, tussilago, ängssyra, 
kråkvicker, blåbär, ängshavrerot, gulvial, smultron, bockrot, rölleka, vitmåra, 
rödsvingel, skogsviol, bergsyra, höstfibbla, rödblära, fyrkantig johannesört, 
kruståtel, gulsporre, jordklöver och prästkrage. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Objektet klassa om från artrik vägkant till hänsynsobjekt då floravärdena ej är 
tillräckligt höga. Restaureringsmöjligheterna bedöms som små p.g.a. dåliga 
förutsättningar med en hårt trafikerad väg. Flera kvävegynnade arter växer 
längs vägen. 
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Rv 49, Krusebacke, KYRKEBO 

Motivering: Solexponerad ytterslänt med pukvete. 

ID på översiktskarta  29 

Vägnummer  Rv 49 

Namn  Krusebacke, KYRKEBO 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra siden. 

Längd sida 1  100 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  100 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Pukvete, väddklint, rödklint, gulmåra, flockfibbla, äkta johannesört, gråfibbla, 
prästkrage, rölleka, styvfibbla, svartkämpar, getväppling, käringtand, renfana, 
stormåra, rödklöver, kråkvicker, ängssyra och grässtjärnblomma.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  En stor ytterslänt. Knylhavre är på väg in i slänten.  
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invasiva växter – Driftområde Skara 

66 
 

  



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

67 
 

2574, Apelås, GÖSSLUNDA 

Motivering: Vägkanter med ängsflora. 

ID på översiktskarta  30 

Vägnummer  O 2574 

Namn  Apelås, GÖSSLUNDA 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  890 m 

Längd sida 2  640 m 

Meter vägsida totalt  1530 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Brudbröd, gulmåra, vitmåra, backnejlika, nattviol, åkervädd, tjärblomster, 
fyrkantig johannesört, skogsklöver, smultron, prästkrage, gråfibbla, rölleka, 
käringtand, getväppling, renfana, stor blåklocka, stenbär och kråkvicker.  

Viktigaste faunainslag Ängsblombock. 

Kommentarer  Vägkanterna var slåttrade vid inventeringen, eventuellt skulle vägkanten 
kunna nå upp till nivån för artrik vägkant, den måste dock inventeras igen 
innan slåtter. Potentiell fjärilslokal.  
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2576, Åsliden, GLÖMSTORP 

Motivering: Skogsbryn med ängsflora. 

ID på översiktskarta  31 

Vägnummer  O 2576 

Namn  Åsliden, GLÖMSTORP 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  2600 m 

Längd sida 2  2400 m 

Meter vägsida totalt  5000 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Gulmåra, vitmåra, grönvit nattviol, brudbröd, svinrot, gråfibbla, prästkrage, 
fyrkantig johannesört, rölleka, hagfibbla, skogsklöver, blodrot, gökärt, 
smultron, tussilago, vitsippa, lingon, blåbär, renfana, stor blåklocka, stenbär, 
daggkåpa, liljekonvalj, vitklöver och kråkvicker. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Innerslänten var nyligen slåttrad vid inventeringen, objektet behöver 
eventuellt detaljinventeras före slåtter. Troligtvis består området av 
skogbevuxen före detta betesmark eller betad skog. Potentiell fjärilslokal.  
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2578, Lilla Erstorp, ERSTORP 

Motivering: Insektsrika vägkanter med hävdgynnad flora och violettkantad guldvinge (NT).  

ID på översiktskarta  32 

Vägnummer  O 2578 

Namn  Lilla Erstorp, ERSTORP 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  750 m 

Längd sida 2  750 m 

Meter vägsida totalt  1500 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Rödklint, gulmåra, rölleka, kråkvicker m.fl.  

Viktigaste faunainslag Violettkantad guldvinge (NT), pärlgräsfjäril, slåttergräsfjäril, luktgräsfjäril, 
mindre tåtelsmygare, jordhumla, aspglansbagge, backgräshoppa och grön 
vårtbitare.   

Kommentarer  Vägkanter med inslag av sand och flera naturvärdesarter. Vägen är inventerad 
av Vectura sommaren 2013 eftersom det ska byggas en GC-väg längs med 
sträckan (Thor 2013). De invasiva arterna vresros och blomsterlupin 
förekommer i vägkanterna.   
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2578 och 2578.01, Hägermansbacken, FINNEBODEN 

Motivering: Vägkanter med hävdgynnad flora och violettkantad guldvinge (NT).  

ID på översiktskarta  33 

Vägnummer  O 2578 och O 2578.01 

Namn  Hägermansbacken, FINNEBODEN 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  1010 m + 150 m = 1160 m 

Längd sida 2  1010 m + 150 m = 1160 m 

Meter vägsida totalt  2320 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Rödklint, rödklöver m.fl.   

Viktigaste faunainslag Violettkantad guldvinge (NT), silverblåvinge, pärlgräsfjäril, nässelfjäril, 
luktgräsfjäril, mindre tåtelsmygare, liten buskmätare, rödfransad 
björnspinnare och grön ängsgräshoppa.  

Kommentarer  Vägen är inventerad av Vectura sommaren 2013 eftersom det ska byggas en 
GC-väg längs med sträckan (Thor 2013). 
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2581, Kyrkhagen – Ulleredsbron, KÅLLAND 

Motivering: Vägkanter med hävdgynnad flora och rödlistade insekter.   

ID på översiktskarta  34 

Vägnummer  O 2581 

Namn  Kyrkhagen – Ulleredsbron, KÅLLAND 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  7550 m 

Längd sida 2  7550 m 

Meter vägsida totalt  15 100 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Nattviol (Platanthera sp.), jungfru Marie nycklar, jungfrulin, brudbröd, 
skogsfibbla, svinrot, gökärt och gulmåra.  

Viktigaste faunainslag Sexfläckig bastardsvärmare (NT), violettkantad guldvinge (NT), 
silverblåvinge, puktörneblåvinge, nässelfjäril, rapsfjäril, luktgräsfjäril, liten 
buskmätare, jordhumla och strandängsgräshoppa.  

Kommentarer  Lång väg av varierande karaktär med åkrar, skogspartier och bergskärningar. 
Delar av vägen är kvävepåverkad men bitvis finns finare flora och tre partier 
är något finare (markerade med ljusblå i kartan). Vägen är inventerad av 
Vectura sommaren 2013 eftersom det ska byggas en GC-väg längs med 
sträckan (Thor 2013). 
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2582, Nordvästra Kållandsö, TRANBERG 

Motivering: Lång sträcka med ängsflora. 

ID på översiktskarta  35 

Vägnummer  O 2582 

Namn  Nordvästra Kållandsö, TRANBERG 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  12 100 m 

Längd sida 2  12 100 m 

Meter vägsida totalt  24 200 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Kattfot, ängsvädd, vitmåra, gulmåra, jungfrulin, svinrot, nattviol, flockfibbla, 
tjärblomster, gråfibbla, smultron, skogsklöver, prästkrage, käringtand, ljung, 
bockrot, ängskovall, renfana, kråkvicker, rölleka och gulvial.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Behöver detaljinventeras. Hela vägen har fin, något rikare flora men värden är 
spridda. Eventuellt finns partier som har tillräckligt höga värden för att 
klassas som artrik vägkant. Sträckan varierar med torra skogsslänter, fuktiga 
skogsvägkanter, åkervägkanter och slänter intill öppna marker.  
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2620, Stubbagården, EDSVÄRA 

Motivering:  

ID på översiktskarta  36 

Vägnummer  O 2620 

Namn  Stubbagården, EDSVÄRA 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  1770 m 

Längd sida 2  1770 m 

Meter vägsida totalt  3540 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Getväppling och fältmalört. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Korsningen i söder är speciellt intressant. Behöver inventeras mer noggrant.  
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2624, Väster om Öttum, ÖTTUM 

Motivering: Blommande åkervägkanter. 

ID på översiktskarta  37 

Vägnummer  O 2624 

Namn  Väster om Öttum, ÖTTUM 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  2775 m 

Längd sida 2  2775 m 

Meter vägsida totalt  5550 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Gulmåra, ängsskallra, käringtand, stormåra, alsikeklöver, gråfibbla, styvfibbla, 
rölleka, svartkämpar, ängshavrerot, liten blåklocka, kråkvicker och 
gräddmåra. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Den västra delen har lägre värden förutom partiet längst väster ut som är fint. 

 

  



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

82 
 

  



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

83 
 

2628, Mörkagården, ÖTTUM 

Motivering: Vägkanter med hävdgynnad flora. 

ID på översiktskarta  38  

Vägnummer  O 2628 

Namn  Mörkagården, ÖTTUM 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  2575 m 

Längd sida 2  2575 m 

Meter vägsida totalt  5150 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Rödklint, svinrot, gulmåra, nattviol, prästkrage, flockfibbla, blåklint, nysört, 
stormåra, rödven, luddtåtel, kråkvicker, rödklöver, alsikeklöver, käringtand, 
rölleka, vitmåra och akleja.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Troligtvis är vägen dikad relativt nyligen. Svinrot och nattvioler växer i det 
skogiga partiet.  
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2695, Stenum, STENUM 

Motivering: Vägkanter med hävdgynnad flora längs med naturbetesmark.  

ID på översiktskarta  39 

Vägnummer  O 2695 

Namn  Stenum, STENUM 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  365 m 

Längd sida 2  365 m 

Meter vägsida totalt  730 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Gulmåra, rödklint, åkervädd, luddhavre, skogsklöver, smultron, vitmåra, 
rölleka, renfana, teveronika, gråfibbla, svartkämpar, bockrot, daggkåpa, 
käringtand, ängssyra, ärenpris, gulvial, ängssvingel, vallört (hybrid), fyrkantig 
johannesört, kråkvicker, rödklöver, vitklöver, gåsört och stormåra.  

Viktigaste faunainslag Sotmätare och luktgräsfjäril.  

Kommentarer  Bitvis är vägkanterna frodiga med kvävegynnade arter som hundäxing, älgört 
och brännässla. Den invasiva arten vresros växer vid objektet.  
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2695, Stora Ekås, EKÅS 

Motivering: Rikt blommande vägkanter med hävdgynnad flora. 

ID på översiktskarta  40 

Vägnummer  O 2695 

Namn  Stora Ekås, EKÅS 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  565 m 

Längd sida 2  565 m 

Meter vägsida totalt  1130 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Rödklint, gulmåra, flockfibbla, vitmåra, Rosa sp., smultron, fyrkantig 
johannesört, daggkåpa, rölleka, prästkrage, teveronika, vårbrodd, blodrot, 
käringtand, ängshavrerot, renfana, kråkvicker, ängssyra, rödklöver, vitklöver 
och alsikeklöver.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  I en hage bredvid vägen växer nattvioler. På artportalen finns slåttergubbe 
(NT) rapporterat på lokalen, arten eftersöktes med hittades ej. Bitvis växer en 
del kvävegynnade arter som knylhavre och hundkäx. 
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2696, Blommedalen, ÖSTTOMTEN 

Motivering: Torra vägkanter med hävdgynnad flora.  

ID på översiktskarta  41 

Vägnummer  O 2696 

Namn  Blommedalen, ÖSTTOMTEN 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  1080 m 

Längd sida 2  1080 m 

Meter vägsida totalt  2160 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Åkervädd, gulmåra, borsttistel, rödklint, grönvit nattviol, gullris, flockfibbla, 
nysört, prästkrage, tuvtåtel, rödven, rödsvingel, luddtåtel, Rosa sp., ängssyra, 
gulvial, skogsklöver, käringtand, ängshavrerot, fyrkantig johannesört, 
teveronika, rölleka, renfana, kråkvicker, stormåra, rödklöver och vitklöver.  

Viktigaste faunainslag Sotmätare, rutig buskmätare, pärlgräsfjäril, luktgräsfjäril, hagslamfluga, en 
obestämd blåvinge och humlor.  

Kommentarer  Det flög mycket fjärilar i vägkanterna. Bitvis är det mycket frodigt och 
kvävepåverkat och det börjar att komma in sly i vägkanterna. Den invasiva 
arten blomsterlupin växer på objektet.  
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2696, Nygården, GÖTALA 

Motivering: Vägkanter med hävdgynnad flora. 

ID på översiktskarta  42 

Vägnummer  O 2696 

Namn  Nygården, GÖTALA 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  570 m 

Längd sida 2  570 m 

Meter vägsida totalt  1140 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Rödklint, svinrot, åkervädd, flockfibbla, gulvial, ängssyra, kråkvicker, vitmåra, 
smultron, renfana, fyrkantig johannesört, rölleka, bersyra, prästkrage, 
styvfibbla, rödklöver, vitklöver, alsikeklöver och grässtjärnblomma. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Vägkanterna är bitvis kvävepåverkade och det växer en hel del sly i slänterna.  
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2700, Svarvarebacken, SVARVAREBACKEN 

Motivering: Vägkanter med slåtterindikatorer. 

ID på översiktskarta  43 

Vägnummer  O 2700 

Namn  Svarvarebacken, SVARVAREBACKEN 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  2525 m 

Längd sida 2  2525 m 

Meter vägsida totalt  5050 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Borsttistel, vildlin, jungfrulin, grönvit nattviol, stagg, vitpyrola, svinrot, 
rödklint, gulmåra, krypvide, ängsskallra, gökärt, vitmåra, rödven, vårbrodd, 
daggkåpa, svartkämpar, gulvial, rölleka, ljung, fyrkantig johannesört, vårfryle, 
getväppling, skogsklöver, humleblomster, liten blåklocka, renfana, styvfibbla, 
gråfibbla, kruståtel, kärrtistel, knippfryle, blodrot, gåsört, ängssyra, bergsyra, 
teveronika, prästkrage, tussilago, ängshavrerot, ängskovall och rödklöver.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Omgivningarna är under igenväxning. Bitvis är det mycket frodigt och 
kvävepåverkat. Den invasiva arterna blomsterlupin och vresros växer längs 
vägkanterna, blomsterlupinerna förekommer bitvis rikligt.  
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2708, Rangtorp, HANGELÖSA 

Motivering: Sandig och solbelyst slänt. 

ID på översiktskarta  44 

Vägnummer  O 2708 

Namn  Rangtorp, HANGELÖSA 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  180 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  180 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Getväppling, käringtand och bockrot. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Platsen är utpekad som lämplig lokal för vildbin i inventeringar gjorda av 
Nilsson (2010). Innerslänterna är bevuxna av bl.a. getväppling och käringtand 
och ytterslänterna finns mycket sandigt material med blottor. En del sly 
behöver ryckas i ytterslänten.  
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2714, Kullingen – Stora Skedslid, HÄLLEKIS 

Motivering: Vägkanter med skogsnycklar. 

ID på översiktskarta  45 

Vägnummer  O 2714 

Namn  Kullingen – Stora Skedslid, HÄLLEKIS 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  3025 m 

Längd sida 2  3025 m 

Meter vägsida totalt  6050 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Skogsnycklar, nattviol, käringtand och humleblomster. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Längre sträcka med orkidéer, förutom förekomsten av orkidéer är floran 
trivial. De invasiva arterna jättebjörnloka och blomsterlupiner växer längs 
vägkanterna.  
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2720, Ekesbacke, BLOMBERG 

Motivering: Länga vägkanter med spridda förekomster av ängsflora. 

ID på översiktskarta  46 

Vägnummer  O 2720 

Namn  Ekesberg, BLOMBERG 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  2150 m 

Längd sida 2  1980 m 

Meter vägsida totalt  4130 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Väddklint, brudbröd, gulmåra, gul fetknopp, stor blåklocka, skogsnycklar, 
rödkämpar, vitmåra, bockrot, krissla, bergslok, kungsmynta, kummin, 
björnbär, Rosa sp., prästkrage, renfana, stormåra och kråkvicker. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Floravärdena är spridda och står i högvuxen vegetation. Innerslänten var 
nyligen slåttrad vid inventeringen. Inom sträckan finns ett mycket fint parti 
som är utpekat som artrik vägkant (se objekt nummer 11). 
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2721, Haggården, KLEVA 

Motivering: Kalkrika slänter med spridda förekomster av hävdgynnad flora. 

ID på översiktskarta  47 

Vägnummer  O 2721 

Namn  Haggården, KLEVA 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  555 m 

Längd sida 2  555 m 

Meter vägsida totalt  1110 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Väddklint, färgkulla, vildmorot, styvfibbla, stormåra och gul sötväppling. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  De intressanta arterna förekommer spridda längs sträckan och det 
förekommer en del blottat kalkstensgrus.  
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2743, Hökaskog, ERIKSTORP 

Motivering: Vägkanter med hävdgynnad flora. 

ID på översiktskarta  48 

Vägnummer  O 2743 

Namn  Hökaskog, ERIKSTORP 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  5785 m 

Längd sida 2  5785 m 

Meter vägsida totalt  11 570 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Väddklint, åkervädd, getväppling, backnejlika, brudbröd, gulmåra, vitmåra, 
äkta johannesört, gråbinka, liten blåklocka, fyrkantig johannesört, gulsporre, 
rölleka, gråfibbla, femfingerört, käringtand, höstfibbla, skogsklöver, bergsyra, 
svartkämpar, rödven, kråkvicker, ängssyra, tussilago, akleja och blåklint. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Några få exemplar av den invasiva arten blomsterlupin växer på objektet, 
dessa bör bekämpas innan de hinner sprida sig. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foton saknas.   
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2744, Lövrödjan, BJURUM 

Motivering: Vägkanter med hävdgynnad flora. 

ID på översiktskarta  49 

Vägnummer  O 2744 

Namn  Lövrödjan, BJURUM 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  1030 m 

Längd sida 2  1030 m 

Meter vägsida totalt  2060 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Svinrot, jungfrulin, rödklint, flockfibbla, prästkrage, gulmåra, vitmåra, gullris, 
styvfibbla, liten blåklocka, fyrkantig johannesört, skogsklöver, käringtand, 
rölleka, smultron, nysört, gulvial, ängssyra, vårbrodd, ängshavre, rödven, 
kruståtel, tuvtåtel, videört, hagfibbla, gråfibbla, stormåra och kråkvicker. 

Viktigaste faunainslag Slåttergräsfjäril och luktgräsfjäril. 

Kommentarer  Det växer en hel del sly i slänterna.  
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2745, Stocken, KÄRRET 

Motivering: Lång vägsträcka med nyckelstrukturer, hävdgynnad flora och orkidéer.  

ID på översiktskarta  50 

Vägnummer  O 2745 

Namn  Stocken, KÄRRET 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  970 m 

Längd sida 2  970 m 

Meter vägsida totalt  1940 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Grönvit nattviol, rödklint, gökärt, flockfibbla, äkta johannesört, skogsklöver, 
käringtand, rölleka, vårbrodd, kruståtel, getväppling, gullris, gråfibbla, 
ärenpris, prästkrage, kråkvicker och alsikeklöver.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Sträckan har olika karaktär, den västar delen består av skogsvägkanter och i 
öster finns en stor torrslänt med sandblottor och vägkanter i öppet 
åkerlandskap. Sly behöver röjas i slänterna.  
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2745, Fredriksdal, FREDRIKSDAL 

Motivering: Artrika vägkanter med hävdgynnad flora. 

ID på översiktskarta  51 

Vägnummer  O 2745 

Namn  Fredriksdal, FREDRIKSDAL 

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  - 

Viktigaste florainslag  Gulmåra, backnejlika, getväppling, rödklint, mörkt kungsljus, vitmåra, rölleka, 
äkta johannesört, fyrkantig johannesört, styvfibbla, gråfibbla, liten blåklocka, 
smultron, gulvial, kruståtel, ängskovall, skogskovall, svartkämpar, teveronika, 
duvvicker, kråkvicker, bergsyra, ängssyra, käringtand och prästkrage. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Innerslänten och dikets botten behöver dikas på den norra sidan vägen för att 
gynna floran. På den södra sidan vägen finns relativt breda bankslänter som 
skulle kunna göras blomrik.  
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2750, Ingatomten, EGGBY  

Motivering: Vägkanter med hävdgynnad flora. 

ID på översiktskarta  52 

Vägnummer  O 2750 

Namn  Ingatomten, EGGBY 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  370 m 

Längd sida 2  370 m 

Meter vägsida totalt  740 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Väddklint, åkervädd m.fl.  
Övriga arter som har hittats under detaljinventeringarna: 
Gökärt, mandelblom, hög femfingerört, mörkt kungsljus, blåklint, gulmåra, 
rödklint, vitmåra, gråfibbla, rölleka, flockfibbla, renfana och ängshavrerot.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Vägen detaljinventerades under sommaren 2011 (Johansson och Carlsson 
2013, del 1), några meter utanför vägområdet hittades ett litet bestånd med 
backsippa (VU). 
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2750, Sjögård, SJÖGÅRD  

Motivering: Vägkanter med hävdgynnad flora. 

ID på översiktskarta  53 

Vägnummer  O 2750 

Namn  Sjögård, SJÖGÅRD 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  740 m 

Längd sida 2  740 m 

Meter vägsida totalt  1480 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Väddklint, gulmåra, åkervädd, stormåra, rölleka, smällglim, akleja och 
vitklöver.  
Övriga arter som har hittats under detaljinventeringarna: 
Småborre, mörkt kungsljus, gråbinka, piggstarr, prästkrage och rödklöver. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Vägen detaljinventerades under sommaren 2011 (Johansson och Carlsson 
2013, del 1). 
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2750, Lortahålan, HÖJENTORP  

Motivering: Vägkanter med hävdgynnad flora. 

ID på översiktskarta  54 

Vägnummer  O 2750 

Namn  Lortahålan, HÖJENTORP 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  335 m 

Längd sida 2  335 m 

Meter vägsida totalt  670 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Väddklint, stormåra, rölleka, vitklöver m.fl. 
Övriga arter som har hittats under detaljinventeringarna: 
Mörkt kungsljus, stor blåklocka, prästkrage, bockrot, getväppling, gulmåra 
och rödklint.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Vägen detaljinventerades under sommaren 2011 (Johansson och Carlsson 
2013, del 1). 
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2751, Örjansgård, YTTERSÖRA 

Motivering: Vägkanter med intressanta arter kring stenmurarar.  

ID på översiktskarta  55 

Vägnummer  O 2751 

Namn  Örjansgård, YTTERSÖRA 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  1165 m 

Längd sida 2  1165 m 

Meter vägsida totalt  2330 m 

Skötselstatus  Dålig 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Väddklint, blodnäva, brudbröd, åkervädd, vitmåra, getrams, gulvial, rölleka, 
ängshavrerot, skogsklöver, prästkrage, kråkvicker, Rosa sp. och vitklöver. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Objektet behöver restaureras. Sidoområdet kantas av stenmurar men det är 
övergött och igenvuxet, dock finns det bitvis lite lägre vegetation.  
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2755, Likälle, LIKÄLLE 

Motivering: Vägkanter med torrbacksflora. 

ID på översiktskarta  56 

Vägnummer  O 2755 

Namn  Likälle, LIKÄLLE 

Gammalt namn  Likälle 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  340 m 

Längd sida 2  340 m 

Meter vägsida totalt  680 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  Skyltar ska tas bort. 

Viktigaste florainslag  Åkervädd, gråfibbla, fyrkantig johannesört, gulmåra och smultron.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Objektet klassas om från artrik vägkant till hänsynsobjekt.  
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2756, Källbacka, BJÖRNASÄTER 

Motivering: Vägkanter med kalkgynnad och hävdgynnad flora.  

ID på översiktskarta  57 

Vägnummer  O 2756 

Namn  Källbacka, BJÖRNASÄTER 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  1745 m 

Längd sida 2  1745 m 

Meter vägsida totalt  3490 m 

Skötselstatus  Dålig 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Klasefibbla (NT), vildlin, grusstarr, väddklint, humle, småborre, femfingerört, 
gråfibbla, käringtand, renfana och ängshavrerot. 

Viktigaste faunainslag Colletes sp. 

Kommentarer  Bitvis är vägkanterna skuggiga och det sker en hel del privat slåtter längs 
vägarna. Vägen detaljinventerades under sommaren 2012 (Johansson och 
Karlsson 2013, del 2). Artlistan ovan är baserad på detaljinventeringen. Den 
invasiva arten blomsterlupin växer längs vägen och i vägkanterna finns flera 
trädgårdsrymlingar. Insektsfynden är gjorda av Peter Nolbrant (BioDivers 
naturvårdskonsult) som 2013-07-26 inventerade vägen efter insekter. 

 

 
 
  



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

121 
 

 



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Övriga objekt 
invasiva växter – Driftområde Skara 

122 
 

Objektförteckning – Övriga objekt  

Borttagna objekt  

Vägnr. Namn Motivering Skyltar Kommentarer 
Rv 49 Axvalla hed, 

AXVALL [Axvalla 
hed] 

Något förhöjda 
floravärden och fina 
omgivningar, dock ej 
tillräckligt höga värden 
för att klassas som 
artrik vägkant.  

Ska tas ner. Objektet klassas om till 
hänsynsobjekt (se objekt 
nummer 28). 

O 2670 Ardala Det saknas tillräckligt 
höga floravärden längs 
vägkanterna. 

Ska tas ner. Skyltarna skulle tagits 
bort redan efter 
upphandlingen 2008 
men de fanns kvar vid 
inventeringarna 2013. 

O 2755 Likälle, LIKÄLLE 
[Likälle] 

Det saknas tillräckligt 
höga floravärden längs 
vägkanterna. Tidigare 
fynd av en rödlistad art 
har ej återfunnits.  

Ska tas ner. Objektet klassas om till 
hänsynsobjekt (se objekt 
nummer 56). 

 

 

 

 



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

123 
 

Översiktskarta – Invasiva växter 
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Objektförteckning – Invasiva växter 

ID på 
karta 

Vägnr. 
SWEREF 

99 N 
SWEREF 99 

E 
Art Kommentarer 

1 E 20 410927 6480595 Vresros   

2 E 20 411020 6480973 Jätteslide   

3 O 184 407452 6470844 Vresros   

4 O 184 380470 6470835 Vresros   

5 O 2555 371349 6475388 Vresros   

6 O 2556 389733 6488267 Vresros   

7 O 2559 376468 6484141 Vresros   

8 O 2578 393104 6502455 Parkslide   

9 O 2578 390168 6490443 Vresros   

10 O 2581 392232 6499624 Parkslide   

11 O 2591 384099 6468643 Parkslide   

12 O 2628 397244 6464989 Vresros   

13 O 2680 410041 6472514 Vresros   

14 O 2695 412930 6469029 Vresros   

15 O 2700 425857 6473182 Vresros Inom 1,5 km radie.  

16 O 2714 407004 6497392 Jättebjörnloka   

17 O 2750 421465 6476794 Vresros   

18 O 2751 428822 6485505 Parkslide   
 

Blomsterlupiner är ej upptagna i förteckningen eller översiktskartan för invasiva växter. 
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