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Inledning  

Trafikverkets arbete med vägkantsfloran  

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 år 2010 
är målet att alla statliga vägar i de aktuella driftområdena ska inventeras och bedömas. 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 (TDOK 2015: 0323). 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 vägkantsmiljöerna innebär detta att 
artrika vägmiljöer ska skötas, utvecklas och ibland nyskapas 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 givna ekologiska förutsättningarna. 
 
Inventeringsarbetet har bedrivits i enlighet med en metod som utarbetats av Trafikverket Region Väst 
under åren 2010-2016 (”Metod för översiktlig inventering och identifiering av artrika vägkanter”, 
Trafikverkets rapport 2012:149, Lindqvist, 2016).  
 
Förutom att uppfylla Trafikverkets egna miljömål 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.  
 
Alla identifierade objekt redovisas i en för Trafikverket gemensam databas, Miljöwebb Landskap. 
Databasen fungerar som ett hjälpmedel vid arbeten längs väg och järnväg och där redovisas bl.a. artrika 
väg- och järnvägsmiljöer, vägträd och alléer, samt kulturminnen. 

Definitioner 

Artrika vägkanter 

Artrika vägmiljöer är ytor, strukturer och sidoområden kring vägarna som: 

1. Hyser rödlistade arter, ansvarsarter, sällsynta arter och/eller indikatorarter, vilka bl.a. har sina 
livsmiljöer i väg- och järnvägsinfrastrukturen.  

2. Har en speciell artsammansättning utifrån komplexa mark- och strukturegenskaper och/eller har 
en särskilt hög artrikedom eller frekvens av viktiga indikatorarter.  

3. Utgör en väsentlig ekologisk resurs och reproduktionsmiljö via en omfattande och rik blomning 
av örter, som bidrar med viktiga pollen- och nektarresurser för insekter. Vidare som kan 
innehålla viktiga fysiska element och strukturer i ett gynnsamt tillstånd, som t.ex. öppna 
sandmiljöer, slänter, stenmurar etc. vilket skapar förutsättningar för bl.a. de rödlistade arterna.  

4. I gynnsam kombination med ovanstående faktorer och den rumsliga fördelningen är viktiga för 
att knyta samman livsmiljöerna i landskapet och underlätta arternas spridning.  
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Hänsynsobjekt 

Under inventeringsarbetet har det registrerats vägkanter med intressant flora, vilka av olika anledningar 
inte har kunnat klassas som artrika vägkanter. Dessa sträckor har därför klassats som hänsynsobjekt. 
Sådana objekt kräver hänsyn, men har för närvarande ingen anpassad skötsel. I flera fall finns det även 
hänsynsobjekt som eventuellt kan klassificeras som artrik vägkant, men en noggrannare inventering 
behövs för att närmare definiera värdena inom sträckan. Ett hänsynsobjekt kan t.ex. ha begränsade 
förekomster av en värdefull art. Det kan även gälla förekomster av en eller flera skyddsvärda arter där 
omgivningsfaktorerna i vägkanten har påverkat artens uppkomst mer än den årliga vägkantsskötseln har 
och kan, 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 växter är växtarter som på olika sätt med människans hjälp, avsiktligt eller oavsiktligt har införts 
och som har börjat sprida sig kraftigt utanför sitt naturliga utbredningsområde. Invasiva arter är ett hot 
mot den biologiska mångfalden och relaterade ekosystemtjänster eftersom de tar över och kan slå ut den 
ursprungliga floran och faunan (TDOK 2015: 0323). 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. Trafikverkets 
arbete med att bekämpa invasiva arter i infrastruktur bedöms behöva öka betydligt sedan EU-
förordningen 1143/2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva 
främmande arter trätt i kraft (Tschan, 2016; Wissman et al., 2015). 

Urval och bedömning 

Artrika vägkanter 

I detta arbete har vi utgått från de objekt som utsetts under tidigare inventeringar av driftområdet. Under 
sommaren 2016 och 2010 kunde dessa objekt kompletteras då huvuddelen av de statliga vägarna 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, men har framför allt tagits fram via egna observationer och inventeringar. 

Samtliga objekt har inventerats i fält av Trafikverkets miljöspecialister. 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.  I samband med inventeringen tar man normalt även ett flertal foton på området, alltid 
av översiktlig karaktär och ibland även av enskilda arter. 

Skötselanvisning – Artrika vägkanter  
De konkreta kraven som ligger på Trafikverkets entreprenör 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 utvecklas 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.  

Arbeten som kan påverka artrika vägkanter eller hänsynsobjekt får 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 Trafikverkets Region Väst kontaktas i ett tidigt skede för samråd kring 
lämplig utformning och hänsyn.  
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Översiktstabell – Artrika vägkanter och hänsynsobjekt 
 

Driftområde Mariestad 
Km väg 874 km 

Km vägkant 1748 km 

 

   
 
  

Artrika vägkanter  
Antal 54 

Km väg 34,0 km 

Km vägkant 63,2 km 

Andel väg (%) 3,9 % 

Andel vägkant (%) 3,6 % 

 

Hänsynsobjekt 

Antal 29 

Km väg 22,2 km 

Km vägkant 39, 1 km 

Andel väg (%) 2,5 % 

Andel vägkant (%) 2,2 % 

  

Skötselstatus 

Bra 16 av 83 

Medel 42 av 83 

Dålig 6 av 83 

Okänd 19 av 83 
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Översiktskarta – Artrika vägkanter och hänsynsobjekt 
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Objektförteckning – Artrika vägkanter 

26, Otterbäcken, GALLERNÄSET  

Motivering: Vägsträcka med förekomst av färgginst. 

ID på översiktskarta  1 

Vägnummer  O 26 

Namn  Otterbäcken, GALLERNÄSET 

Gammalt namn  (Otterbäcken) 

Sida av vägen  Västra sidan. 

Längd sida 1  115 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  115 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Skylten i norr ska flyttas. 

Viktigaste florainslag  Färgginst (NT), bockrot, och käringtand.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Vid senaste inventeringen 2010 verkar beståndet öka (en del yngre plantor). 
Men vid besöket hade även en högre grässvål etablerat sig som riskerar att 
skygga värdefull flora. 
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26, Mogrinden, SÄBY  

Motivering: Stor vägskärning med förekomst av färgginst och orkidéer. Grusigt. 

ID på översiktskarta  2 

Vägnummer  O 26 

Namn  Mogrinden, SÄBY 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Västra sidan. 

Längd sida 1  440 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  440 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Ny avgränsning, båda skyltarna ska flyttas. Norra skylten ska flyttas ca: 45 m 
norr ut och den södra skylten ska flyttas ca: 360 m söder ut. 

Viktigaste florainslag  Färgginst (NT), jungfru Marie nycklar, grönvit nattviol, äkta johannesört, liten 
blåklocka, skogsfibblor, flockfibbla och getväppling. 

Viktigaste faunainslag Pärlgräsfjäril. 

Kommentarer  Möjligheter till spridning finns för färgginsten. Söder om sträckan (vid 
Brunnsberg) har man funnit ett exemplar av färgginst vid 
Färgginstinventeringen 2005. Tallar i norra delen av sträckan bör röjas bort. 
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26, Enåsa kyrka, BÖRSTORP 

Motivering: Solexponerad ytterslänt med riklig förekomst av flockfibbla och andra indikationsarter samt 
en planta av färgginst.  

ID på översiktskarta  3 

Vägnummer  O 26 

Namn  Enåsa kyrka, BÖRSTORP 

Gammalt namn  (Enåsa kyrka) 

Sida av vägen  Västra sidan. 

Längd sida 1  200 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  200 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Norra skylten är felplacerad, och ska flytta ca: 80 m söder ut.  

Viktigaste florainslag  Oxtunga, mörkt kungsljus, rockentrav, åkervädd och backnejlika.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Sträckan bör skrapas, för att avlägsna såpnejlikor samt annan kvävegynnad 
vegetation inom utpekad sträcka. 
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200, 2993, Midskog, MOSSTORP  

Motivering: Vägkant med förekomst av färgginst, orkidéer och andra indikationsarter. 

ID på översiktskarta  4 

Vägnummer  O 200, O 2993 

Namn  Midskog, MOSSTORP 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Västra sidan. 

Längd sida 1  145 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  145 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Ny avgränsning, södra skylten ska flyttas ca: 50 m söder ut. 

Viktigaste florainslag  Färgginst (NT), gulmåra, rödklint, åkervädd, tjärblomster, flockfibbla, bockrot, 
grönvit nattviol och gökärt. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Bekämpning av lentåtel är behövlig längst sträckan samt röjning av vedväxter. 
På motsatt sida vägen växer även många blomsterlupiner som bör röjas 
undan. 
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201, Torsberg, RÖLSA 

Motivering: Större solexponerad ytterslänt med torrbacksarter.  

ID på översiktskarta  5 

Vägnummer  O 201 

Namn  Torsberg, RÖLSA 

Gammalt namn  (V om Moholm) 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  200 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  200 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Ja, alla rätt.  

Viktigaste florainslag  Gulmåra, åkervädd, äkta johannesört, kungsmynta, flockfibbla, backnejlika, 
mandelblom och tjärblomster. 

Viktigaste faunainslag Ängssmygare och luktgräsfjäril. 

Kommentarer  Vid återinventering 2016 var sträckan torr och ett behov av att skapa blottor 
och att röja bort blomsterlupiner fanns. En minnessten står även utanför 
ytterslänten.  
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202, Tarmalången, ÅKERSBERG  

Motivering: Vägkant med förekomst av slåtterfibbla, ängsvädd och svinrot. 

ID på översiktskarta  6 

Vägnummer  O 202 

Namn  Tarmalången, ÅKERSBERG 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  85 m. 

Längd sida 2  85 m. 

Meter vägsida totalt  170 m. 

Skötselstatus  - 

Skyltar  Ny avgränsning skyltar ska flyttas. 

Viktigaste florainslag  Slåtterfibbla (VU), ängsvädd och svinrot, 

Viktigaste faunainslag Pärlgräsfjäril och luktgräsfjäril. 

Kommentarer  Delar av objektet sträcker sig genom ett skogsparti. 
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202, Grindstugan, SÄTRA  

Motivering: Sandig och solexponerad slänt med nyckelstrukturer.  

ID på översiktskarta  7 

Vägnummer  O 202 

Namn  Grindstugan, SÄTRA 

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  Gråfibbla. 

Viktigaste faunainslag Sträckan har stor potential för att vara insektsintressant (behöver 
undersökas). 

Kommentarer  - 
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202, Undenäs, PRÄSTEBOLET 

Motivering: Vägkant med torrängskaraktär, exponerade sandpartier och riklig förekomst av tjärblomster. 

ID på översiktskarta  8 

Vägnummer  O 202 

Namn  Undenäs, PRÄSTEBOLET 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  485 m. 

Längd sida 2  485 m. 

Meter vägsida totalt  970 m. 

Skötselstatus  Medel.   

Skyltar  -  

Viktigaste florainslag  Tjärblomster, åkervädd, ängshavre, rockentrav, .gulmåra, backnejlika och 
bockrot.  

Viktigaste faunainslag Nässelfjäril, jordhumla, pärlgräsfjäril och blomflugor. 

Kommentarer  Närliggande, planterade svarttallar håller på att sprida sig till vägområdet, 
dessa bör avverkas samt så bör blomsterlupinerna inom sträckan tas bort.  
Norra delen av sträckan är inte så intressant. 
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2714, Åtorp, ÖSTERÄNG  

Motivering: Vägsträcka med förekomst av vissa indikatorarter. 

ID på översiktskarta  9 

Vägnummer  O 2714 

Namn  Åtorp, ÖSTERÄNG 

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  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Äkta johannesört, åkervädd, gulmåra, kärleksört, gul fetknopp, ängshavre, 
flockfibbla, bockrot, tjärblomster, mandelblom, smultron och sandnarv. 

Viktigaste faunainslag Luktgräsfjäril. 

Kommentarer  Restaureringsinsatser krävs inom sträckan.  
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2714, Svaneholm, SKRÄDDARETORPET 

Motivering: Fin ängsflora med intressanta arter, bland annat jungfrulin och många insekter. 

ID på översiktskarta  10 

Vägnummer  O 2714 

Namn  Svaneholm, SKRÄDDARETORPET 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  125 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt 125 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Ny avgränsning, nya skyltar ska sättas upp på väg 2714.  

Viktigaste florainslag  Backnejlika, jungfrulin, svinrot, bockrot, smultron, gökärt, flockfibbla, 
käringtand, ängsvädd, åkervädd, äkta johannesört och ullört. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Längs väg 2714 är värden utsprida men den utpekad sträcka har partier med 
torra och sandigt insektsslänter med blottad jord.  Många olika fjärilar, 
humlor samt en ödla har noterats vid tidigare inventering.  
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2723, Skagen, SKAGEN 

Motivering: Mycket fin, kalkgynnad friskängsflora längs betesmarker med ett närliggande kalkbrott. 

ID på översiktskarta  11 
 

Vägnummer  O 2723 

Namn  Skagen, SKAGEN 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  2 200 m. 

Längd sida 2  2 200 m. 

Meter vägsida totalt  4 400 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  Ja, alla rätt. 

Viktigaste florainslag  Brudbröd, krissla, rödkämpar, väddklint, gulmåra, darrgräs, ängsskallra, 
getväppling, äkta johannesört, gullviva, stor blåklocka, sötvedel, käringtand, 
och blåsippa. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Sträckan har vissa partier med mer trivial och kvävegynnad flora, vissa 
delsträckor är även kortklippta, troligen av husägare. 

 

 

 

 

 

 

 



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Artrika vägkanter 
– Driftområde Mariestad 
  

30 
 

 

 

 

 

  



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Artrika vägkanter 
– Driftområde Mariestad 
  

31 
 

2724, Björneberg, HÖNSÄTER  

Motivering: Fin, kalkgynnad flora i brynmiljö.  

ID på översiktskarta  12 

Vägnummer  O 2724 

Namn  Björneberg, HÖNSÄTER 

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  Ny avgränsning, skyltar ska sättas upp vid start och slut av den nya sträckan. 

Viktigaste florainslag  Tvåblad, väddklint, darrgräs, vildlin, krissla, bockrot, rödklint, käringtand, 
gulmåra, nässelklocka, bergslok, blåsippa, vildmorot, åkervädd och jungfru 
Maries nycklar. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Inom sträckan förekommer tvåblad rikligt (> 100 plantor). Blomsterlupiner 
förekommer även inom sträckan. 
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2725, Stommen, KVARNEGÅRDEN  

Motivering: Lågmäld vägkant med artrik ängsflora och förekomst av backtimjan och grönvit nattviol. 

ID på översiktskarta  13 

Vägnummer  O 2725 

Namn  Stommen, KVARNEGÅRDEN 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  1 525 m. 

Längd sida 2  1 525 m. 

Meter vägsida totalt  3 050 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Backtimjan (NT), grönvit nattviol, getväppling, svinrot, äkta johannesört, 
backnejlika, ängshavre, gulmåra, bockrot, flockfibbla, åkervädd, stor blåklocka 
och tjärblomster. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  - 
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2726, Vässäter, TÖRNSÄTER  

Motivering: Tidigare fin vägkant med kalkgynnad ängsflora längs stenmur och betesmark, som nu är 
igenväxt med ohävdsarter. 

ID på översiktskarta  14 

Vägnummer  O 2726 

Namn  Vässäter, TÖRNSÄTER 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  130 m. 

Längd sida 2  130 m. 

Meter vägsida totalt  260 m. 

Skötselstatus  Dåligt. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Tidigare noterade arter: väddklint, åkervädd, svartkämpar och nässelklocka. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Inga av de tidigare indikatorsarterna hittades vid inventering 2016. Sträckan 
domineras idag istället utav knylhavre, brännässla och älgört. Objektet är i 
behov av restaurering. 
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2726, Värmagården, FULLÖSA  

Motivering: Sandig och solexponerad slänt med förekomst av kalkgynnad ängsflora. 

ID på översiktskarta  15 

Vägnummer  O 2726 

Namn  Värmagården, FULLÖSA 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  975 m. 

Längd sida 2  975 m. 

Meter vägsida totalt  1 950 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Brudbröd, gråfibbla, tjärblomster, gulmåra, rödklint, käringtand, skogsklöver, 
bockrot, ängshavre, getväppling, liten blåklocka, smultron, väddklint, 
rödkämpar, jungfrulin, darrgräs, skogsnycklar, vildlin och krissla. 

Viktigaste faunainslag Blåvinge sp., nässelfjäril och brunfläckig pärlemorfjäril. 

Kommentarer  - 
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2728, Kårtorp, KÅRTORP  

Motivering: Torr och kalkgynnad ängsflora med sandiga partier och förekomst av vildbin. 

ID på översiktskarta  16 

Vägnummer  O 2728 

Namn  Kårtorp, KÅRTORP 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  470 m. 

Längd sida 2  470 m. 

Meter vägsida totalt  940 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Backtimjan (NT), äkta johannesört, käringtand, backnejlika, bockrot, 
åkervädd, gulmåra, harklöver, smultron, knägräs och vildlin. 

Viktigaste faunainslag Humlor, ingångs hål i sanden samt mycket insektsaktivitet i anslutning till 
backtimjan, troligen hartsbin. 

Kommentarer  I den västligaste delarna inom sträckan så fanns det en riklig förekomst av 
backtimjan och hartsbin i anslutning. Öster om sträckan förekommer det även 
blomsterlupiner. 
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2729, Domarsätet, HOLMESTAD 

Motivering: Fin torr vägkant med förekommande backtimjan samt flera andra indikationsarter. 

ID på översiktskarta  17 

Vägnummer  O 2729 

Namn  Domarsätet, HOLMESTAD 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  95 m. 

Längd sida 2  95 m. 

Meter vägsida totalt  190 m. 

Skötselstatus  -  

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Backtimjan (NT), jungfrulin, liten blåklocka, tjärblomster, bockrot, åkervädd, 
äkta johannesört, gråbinka och gulmåra. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Sträckan löper risk att på sikt växa igen på grund av invandrade 
blomsterlupiner. Dessa bör röjas undan och sandblottar bör även grävas fram. 
Backtimjan är lokaliserad i den centrala delen av sträckan på östra sidan 
vägen. 
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2730, Skräddaretorpet, SKRÄDDARETORPET  

Motivering: Fin ängsflora med intressanta arter, bland annat jungfrulin och många insekter. 

ID på översiktskarta  18 

Vägnummer  O 2730 

Namn  Skräddaretorpet, SKRÄDDARETORPET 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  325 m. 

Längd sida 2  325 m. 

Meter vägsida totalt 650 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Ny avgränsning, båda skyltarna i söder ska flyttas ca: 90 m längre söder ut, till 
enskildväg. 

Viktigaste florainslag  Backnejlika, jungfrulin, svinrot, bockrot, smultron, gökärt, flockfibbla, 
käringtand, ängsvädd, åkervädd, äkta johannesört och ullört. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  I de södra delarna av objektet längs sträckan är värdena som högst med 
sandiga partier intill en hage. 
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2732, Kastenhov, KASTENHOV 

Motivering: Rikblommig ängsvägkant med kalkgynnad flora. 

ID på översiktskarta  19 

Vägnummer  O 2732 

Namn  Kastenhov, KASTENHOV 

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  Backglim, brudbröd, skogsklöver, rödklint, jungfrulin, tjärblomster, svinrot, 
åkervädd, stor blåklocka, gulmåra, flockfibbla, smultron, backnejlika och 
ängsvädd. 

Viktigaste faunainslag Blåvinge sp., slåttergräsfjäril och ängssmyggare. 

Kommentarer  Vanlig backruta (NT) återfanns ej i vägområdet 2016 (som tidigare har 
rapporterats längst sträckan i Artportalen) men plantor kan förekomma i 
angränsande betesmarker. 
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2735, Bernstorp, ÅRNÄS 

Motivering: Vägsträcka i brynmiljö med sandiga slänter och torrbacksflora. 

ID på översiktskarta  20 

Vägnummer  O 2735 

Namn  Bernstorp, ÅRNÄS 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Västra 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  Blåmunkar, getväppling, tjärblomster, bockrot, gökärt, käringtand, sandnarv, 
backnejlika, gul fetknopp och gulmåra. 

Viktigaste faunainslag Lokalen är insektsintressant. 

Kommentarer  Det finns mycket sly inom sträckan som bör åtgärdas. 
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2735, Sjöberg, FJÄLL  

Motivering: Vägkant med torra slänter och lågvuxen örtvegetation. 

ID på översiktskarta  21 

Vägnummer  O 2735 

Namn  Sjöberg, FJÄLL 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  100 m. 

Längd sida 2  100 m. 

Meter vägsida totalt  200 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Tjärblomster, gulmåra, gråfibbla, flockfibbla, liten blåklocka, bockrot, 
åkervädd, äkta johannesört och ängshavre. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  - 
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2764, Överkällan, LUGNÅS 

Motivering: Sandiga vägkanter med inslag av torrbacks – och ängsflora. Sträckan är även 
insektsintressant. 

ID på översiktskarta  22 

Vägnummer  O 2764 

Namn  Överkällan, LUGNÅS 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  210 m. 

Längd sida 2  120 m. 

Meter vägsida totalt  330 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Ja, alla rätt. 

Viktigaste florainslag  Väddklint, gulmåra, tjärblomster, käringtand, gråfibbla, ängsskallra, 
skogskovall, harklöver och kråkvicker.  

Viktigaste faunainslag - 
Kommentarer  Såpnejlika har brett ut sig inom vägområdet och för att sträckan ska behålla 

sin värden bör dessa skrapas bort och nya sandblottor bör grävas fram. Inom 
sträckan finns det även ett vägträd. 
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2765, Motorp, MOTORP 

Motivering: Fina torrängsvägkanter med ängsflora och förekomst av orkidéer. 

ID på översiktskarta  23 

Vägnummer  O 2765 

Namn  Motorp, MOTORP 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  280 m. 

Längd sida 2  280 m. 

Meter vägsida totalt  560 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Ja, alla står rätt. 

Viktigaste florainslag  Grönvit nattviol, åkervädd, jungfrulin, äkta johannesört, svinrot, väddklint, 
gulmåra, bockrot, gökärt och jungfru Maries nycklar.  

Viktigaste faunainslag Luktgräsfjäril. 

Kommentarer  Det förekommer mycket blomsterlupiner i den östra delen av sträckan samt i 
de torra slänterna med blottad jord i den centrala delen. Dessa bör ryckas 
bort. 
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2765, Rynningen, LUGNÅS 

Motivering: Vägkant med friskängsflora och förekomst av grönvit nattviol.  

ID på översiktskarta  24 

Vägnummer  O 2765 

Namn  Rynningen, LUGNÅS 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  390 m. 

Längd sida 2  390 m. 

Meter vägsida totalt  780 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  Ja, alla rätt. 

Viktigaste florainslag  Åkervädd, liten blåklocka, jungfrulin, ängshavre, bockrot, gulmåra, smultron, 
käringtand, gökärt, flockfibbla och grönvit nattviol. 

Viktigaste faunainslag Pärlemorfjäril. 

Kommentarer  Nattviolerna förekommer främst på södra sidan av vägen.  
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2771, Lillegården, RAMBOTORP 

Motivering: Vägkant längst en sandig ås med artrik torrbacksflora. 

ID på översiktskarta  25 

Vägnummer  O 2771 

Namn  Lillegården, RAMBOTORP 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  950 m. 

Längd sida 2  950 m. 

Meter vägsida totalt  1 900 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Getväppling, gulmåra, ängshavre, stor blåklocka, gul fetknopp, äkta 
johannesört, backnejlika, pukvete, tjärblomster, skogsfibbla, bockrot, 
flockfibbla och smultron.   

Viktigaste faunainslag Silverblåvinge, nässelfjäril och skogsnätfjäril. 

Kommentarer  Vägen går längst en upphöjd ås. Ett behov av att skapa sandblottor finns. 
Området har tidigare betats och flera större enar samt en milsten finns längst 
sträckan.  
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2946, Stora Rör, RÖR 

Motivering: Rikblommig och solexponerad torrslänt med större förekomst av blåmunkar, tjärblomster 
och flockfibbla. 

ID på översiktskarta  26 

Vägnummer  O 2946 

Namn  Stora Rör, RÖR 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  270 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  270 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Ja, alla rätt.  

Viktigaste florainslag  Gulmåra, liten blåklocka, blåmunkar, backnejlika, åkervädd, äkta johannesört, 
flockfibbla, smultron, tjärblomster, bockrot, oxtunga och harklöver. 

Viktigaste faunainslag Luktgräsfjäril, slåttergräsfjäril, ängssmygar och nässelfjäril. 

Kommentarer  I västra delarna av sträckan är ytterslänterna mer igenväxta. I de östra 
delarna är marken torrare och tjärblomster förekommer mer frekvent där. 
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2949, Nybygget, HAGEBY  

Motivering: Rikblommande vägkant med inslag av indikationsarter. 

ID på översiktskarta  27 

Vägnummer  O 2949 

Namn  Nybygget, HAGEBY 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  260 m. 

Längd sida 2  260 m. 

Meter vägsida totalt  520 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Äkta johannesört, gulmåra åkervädd, rödklint, käringtand, flockfibbla, 
ängsklocka, ängsskallra och bockrot. 

Viktigaste faunainslag Ängssmygare, nässelfjäril, rödfransad björnspinnare och vildbin. 

Kommentarer  Sträckan bör delvis slyröjas.  
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2952, Sörgården, RIBBENÅS 

Motivering: Igenväxande vägkant med ängsflora längst en kraftledningsgata. 

ID på översiktskarta  28 

Vägnummer  O 2952 

Namn  Sörgården, RIBBENÅS 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  160 m. 

Längd sida 2  160 m. 

Meter vägsida totalt  320 m. 

Skötselstatus  Dålig. 

Skyltar  Ja, alla rätt. 

Viktigaste florainslag  Grönvit nattviol, ängshavre, gulmåra, svinrot, ängsvädd, gullviva, äkta 
johannesört, mandelblomma, käringtand, flockfibbla, bockrot, smultron och 
gökärt. 

Viktigaste faunainslag Nässelfjäril, luktgräsfjäril, pärlemorfjäril och ängssmygare. 

Kommentarer  Sträckan har mycket sly som kommer upp längst en stenmur samt i vägkanten 
och detta bör röjas bort. Snöbärsbuskar sprider sig även från intilliggande 
tomt ut i vägområdet. En kraftledningsgata korsar vägen.  
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2957, Ullervads kyrka, GOGATAN  

Motivering: Igenväxande torrslänter med fin ängsflora.  

ID på översiktskarta  29 

Vägnummer  O 2957 

Namn  Ullervads kyrka, GOGATAN 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  260 m. 

Längd sida 2  260 m. 

Meter vägsida totalt  520 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Ja, alla rätt.  

Viktigaste florainslag  Ängshavre, backnejlika, åkervädd, oxtunga, väddklint, gulmåra, flockfibbla, 
tjärblomster, käringtand, bockrot, rödklint, åkervädd och mörkt kungsljus. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Översta delen av ytterslänten håller på att växa igen men värdena kvarstår, 
främst i de östra delarna av sträckan. Sträckan kan vara i behov av att 
skrapas. En vresros finns även i vägkanten. 
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2960, Torgrimshult, SKARPÅS  

Motivering: Rikblommande åkervägkant med större förekomst av svinrot. 

ID på översiktskarta  30 

Vägnummer  O 2960 

Namn  Torgrimshult, SKARPÅS 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  600 m. 

Längd sida 2  600 m. 

Meter vägsida totalt  1 200 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp.  

Viktigaste florainslag  Svinrot, backnejlika, äkta johannesört, stallört, gulmåra, liten blåklocka, 
flockfibbla och rödklint. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  - 
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2962, Nylund, SMEBY  

Motivering: Rikblommande åkervägkant. 

ID på översiktskarta  31 

Vägnummer  O 2962 

Namn  Nylund, SMEBY 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  940 m. 

Längd sida 2  940 m. 

Meter vägsida totalt  1 880 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar sak sättas upp.  

Viktigaste florainslag  Ängsvädd, småborre, gulmåra, käringtand, flockfibbla och rödklint. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Väster om utpekad sträcka bredvid ett skogsparti växer ett mindre bestånd av 
svinrot. 
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2970, Annelund, FÄREDS-UGGLETORP  

Motivering: Rikblommande, torr vägkant angränsande till betesmark. Har troligen intressant 
insektsfauna.  

ID på översiktskarta  32 

Vägnummer  O 2970 

Namn  Annelund, FÄREDS-UGGLETORP 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  240 m. 

Längd sida 2  240 m. 

Meter vägsida totalt  480 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp.  

Viktigaste florainslag  Gulmåra, tjärblomster, åkervädd, äkta johannesört, bockrot, liten blåklocka 
och flockfibbla. 

Viktigaste faunainslag -  

Kommentarer  Sträckan har ett behov av att knylhavre och kvävegynnad vegetation tas bort. 
Blomsterlupiner togs även bort i vägområdet under inventeringstillfället 
2016. 
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2972, Horsklippan, KANALJORDEN  

Motivering: Riktblommande färgginstvägkant med förekomst av grönvit nattviol och flera andra 
indikationsarter. 

ID på översiktskarta  33 

Vägnummer  O 2972 

Namn  Horsklippan, KANALJORDEN 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  1 290 m. 

Längd sida 2  1 290 m. 

Meter vägsida totalt  2 580 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Skyltar saknas och ska sättas upp.  

Viktigaste florainslag  Färgginst (NT), tjärblomster, backnejlika, flockfibbla, grönvit nattviol, gökärt, 
liten blåklocka, bockrot och åkervädd. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Färgginsten kan ha ökat i förekomst längs sträckan sedan 
grundinventeringen. Blomsterlupiner förekommer inom sträckan och bör 
röjas bort. 
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2978, Nakaregap, SKEBERGA  

Motivering: Sandig vägkant med åkervädd och intressant insektsfauna. 

ID på översiktskarta  34 

Vägnummer  O 2978 

Namn  Nakaregap, SKEBERGA 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Västra sidan. 

Längd sida 1  185 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  185 m. 

Skötselstatus  - 

Skyltar  Södra skylten är felplacerad, ska flyttas 15 m söder ut, intill korsningen. 

Viktigaste florainslag  Åkervädd, gulmåra, bockrot, backnejlika, backglim, tjärblomster, flockfibbla 
och ängsvädd. 

Viktigaste faunainslag Humlebagge, ängssmygare, fläckhornad blombock, ängsblombock, 
blomkrabbspindel, pärlgräsfjäril, luktgräsfjäril samt grävande steklar. 

Kommentarer  Sandig ytterslänt med nya leddragningar i överkant. Vissa träd har röjts inom 
sträckan och ligger nu kvar i vägområdet.  Finns även en begränsad 
utbredning utav bergrör inom sträckan. 
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2978, Getaryggen, BODA  

Motivering: Sandig ytterslänt med förekomst av slåtterfibbla, kattfot och andra ängsväxtarter.  

ID på översiktskarta  35 

Vägnummer  O 2978 

Namn  Getaryggen, BODA 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  550 m. 

Längd sida 2  550 m. 

Meter vägsida totalt  1 100 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Samtliga skyltar är felplacerade i objektet, de södra skyltarna ska flyttas norr 
ut ca: 100 m, till infartsvägen. De norra skyltarna ska flyttas ca: 60 m norr ut 
till infartsvägen på östra sidan vägen.  

Viktigaste florainslag  Slåtterfibbla (VU), grönvit nattviol, kattfot, liten blåklocka, stor blåklocka, 
svinrot, getväppling, tjärblomster, äkta johannesört, gökärt, bockrot, 
flockfibbla och jungfrulin. 

Viktigaste faunainslag Fläckhornad blombock och ängssmygare. 

Kommentarer  Det finns ett behov av en intensivare röjning av vedväxter inom sträckan. 
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2983, Ängen, SJÖTORP  

Motivering: Vägkant med större förekomst av färgginst. 

ID på översiktskarta  36 

Vägnummer  O 2983 

Namn  Ängen, SJÖTORP 

Gammalt namn  (Sjötorp, Norr om Sjötorp) 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  805 m. 

Längd sida 2  805 m. 

Meter vägsida totalt  1 610 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Norra skyltarna är felplacerade, dessa ska flyttas ca: 45 m norr ut till enskild 
väg.  

Viktigaste florainslag  Färgginst (NT), svinrot, bockrot och flockfibbla. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Sträckan hotas av begynnande igenväxning av blomsterlupiner och 
örnbräken.  
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2984, Bygget, FÅLEBERG  

Motivering: Vägkant med förekomst av färgginst samt andra indikationsarter. 

ID på översiktskarta  37 

Vägnummer  O 2984 

Namn  Bygget, FÅLEBERG 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  120 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  120 m. 

Skötselstatus  - 

Skyltar  Objektet har klassats om, skyltar ska upprättas längs ny avgränsning. 

Viktigaste florainslag  Färgginst (NT), åkervädd, bockrot, gulmåra, tjärblomster, ängshavre, darrgräs 
och flockfibbla. 

Viktigaste faunainslag Luktgräsfjäril, nässelfjäril och pärlgräsfjäril. 

Kommentarer  Inom sträckan finns det dödved angränsande till vägområdet. 
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2987, Lyrestad – Kullerud, SLÄTTEVALLA  

Motivering: Vägkant med förekomst av färgginst och ängsväxter. 

ID på översiktskarta  38 

Vägnummer  O 2987 

Namn  Lyrestad – Kullerud, SLÄTTEVALLA 

Gammalt namn  (Lyrestad och Sjötorp  

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  6 750 m. 

Längd sida 2  6 750 m. 

Meter vägsida totalt  13 500 m. 

Skötselstatus  - 

Skyltar  Skyltar i norr är felplacerade och ska flyttas till vägkorsningen med väg 26. 

Viktigaste florainslag  Färgginst (NT), ängskallra, backnejlika, rödklint, bockrot, gulmåra och liten 
blå klocka.  

Viktigaste faunainslag Stenhumla. 

Kommentarer  - 
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2989, Rogstorp – Sjötorp, HÄLLSÅS  

Motivering: Rikblommande vägkant med förekomst av färgginst.  

ID på översiktskarta  39 

Vägnummer  O 2989 

Namn  Rogstorp – Sjötorp, HÄLLSÅS 

Gammalt namn  (Lyrestad) 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  4 560 m. 

Längd sida 2  4 560 m. 

Meter vägsida totalt  9 120 m. 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Färgginst (NT).  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Blomsterlupiner bör kontinuerligt röjas undan inom sträckan. 
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2990, Bjurkullen, BÖCKERSBODA  

Motivering: Vägkant med god förekomst av färgginst och grönvit nattviol. 

ID på översiktskarta  40 

Vägnummer  O 2990 

Namn  Bjurkullen, BÖCKERSBODA 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  150 m. 

Längd sida 2  70 m. 

Längd sida 3 220 m. 

Meter vägsida totalt  440 m. 

Skötselstatus  - 

Skyltar  Objektet har klassas om, skyltar ska upprättas. 

Viktigaste florainslag  Färgginst (NT), ängsnattviol, getväppling, flockfibbla, grönvit nattviol, gökärt 
och stor blåklocka. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Skrapning i områden där orkidéerna ej växer bör genomföras för att ta bort 
kvävegynnad vegetation. 
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2990, Fröåkra, FRÖÅKRA  

Motivering: Vägkant med mycket färgginst och förekomst av slåtterfibbla samt andra ängs- och 
hagmarksväxter. 

ID på översiktskarta  41 

Vägnummer  O 2990 

Namn  Fröåkra, FRÖÅKRA 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  240 m. 

Längd sida 2  190 m. 

Meter vägsida totalt  430 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Objektet har klassas om, skyltar ska upprättas. 

Viktigaste florainslag  Slåtterfibbla (VU), färgginst (NT), ängsskallra, svinrot, flockfibbla, äkta 
johannesört, bockrot, gökärt, backnejlika, liten blåklocka, ängshavre och 
skogsfibbla. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Sträckan håller på att växa igen med framförallt blomsterlupiner och 
örnbräken, detta bör åtgärdas. 
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2997, Grindmon, BRUSHULT  

Motivering: Rikblommande vägkant med indikatorarter och mycket blommande åkervädd. Sand. 
Insektsintressant. 

ID på översiktskarta  42 

Vägnummer  O 2997 

Namn  Grindmon, BRUSHULT 

Gammalt namn  
 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  740 m. 

Längd sida 2  740 m. 

Meter vägsida totalt  1 480 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Ny avgränsning, gamla objektet längs med samma väg delas in i fyra nya 
delsträckor. Nya skyltar ska upprättas. 

Viktigaste florainslag  Åkervädd, bockrot, blåmunkar, ängsklocka, tjärblomster och äkta 
johannesört.  

Viktigaste faunainslag Humlebagge, vallhumla, blomkrabbspindel, nässelfjäril och blomflugor. 

Kommentarer  Sandigt område. Sträckan har även kvävegynnad vegetation som bör tas bort. 
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2997, Nolgården, KVARNHÄLJATORP  

Motivering: Mycket artrik och sandig vägkant med hög insektsaktivitet samt förekomst av backsippa.  

ID på översiktskarta  43 

Vägnummer  O 2997 

Namn  Nolgården, KVARNHÄLJATORP 

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  Ny avgränsning, gamla objektet längs med samma väg delas in i fyra nya 
delsträckor. Nya skyltar bör upprättas. 

Viktigaste florainslag  Backsippa (VU), väddklint, blåmunkar, bockrot, äkta johannesört, 
tjärblomster, gökärt, getväppling, gulmåra, ängshavre, svinrot, flockfibbla och 
liten blåklocka. 

Viktigaste faunainslag Stenhumla, nässelfjäril, ängsblombock och sotmätare. 

Kommentarer  . Blomsterlupiner bör tas bort snarast inom sträckan för att bevara den rika 
floran på sikt.  
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2997, Värpe, VÄRPE 

Motivering: Vägkant med backsippa och andra ängsväxter. 

ID på översiktskarta  44 

Vägnummer  O 2997 

Namn  Värpe, VÄRPE 

Gammalt namn  
 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  115 m. 

Längd sida 2  115 m. 

Meter vägsida totalt  230 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Ny avgränsning, gamla objektet längs med samma väg delas in i fyra nya 
delsträckor. Nya skyltar bör upprättas. 

Viktigaste florainslag  Backsippa (VU), ullört, tjärblomster, gökärt, liten blåklocka och åkervädd. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Vägkanten har nyligen dikats men backsipporna förekommer fortfarande.  
Sträckan har även blomsterlupiner inom sig och dessa bör tas bort. 
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2997, Guntorp, GUNTORP 

Motivering: Sträcka med sandig ytterslänt och med flertalet indikationsarter. 

ID på översiktskarta  45 

Vägnummer  O 2997 

Namn  Guntorp, GUNTORP 

Gammalt namn  
 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  150 m. 

Längd sida 2  150 m. 

Meter vägsida totalt  300 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Ny avgränsning, gamla objektet längs med samma väg delas in i fyra nya 
delsträckor. Nya skyltar bör upprättas. 

Viktigaste florainslag  Väddklint, svinrot, bockrot, tjärblomster, åkervädd, flockfíbbla och ängshavre. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Sträckan har inslag av kvävegynnad vegetation som bör tas bort. 
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3003, Linhult, LINHULT  

Motivering: Fin ängsvegetation. 

ID på översiktskarta  46 

Vägnummer  O 3003 

Namn  Linhult, LINHULT 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  500 m. 

Längd sida 2  500 m. 

Meter vägsida totalt  1 000 m. 

Skötselstatus  Dålig. 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Mandelblom, ängsklocka, bockrot, bergslok, åkervädd. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Sträckan återbesöktes ej under 2016. 
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3023, Storegården, MOCKELTORP  

Motivering: Västexponerad sandig vägkant med torrbacksflora. 

ID på översiktskarta  47 

Vägnummer  O 3023 

Namn  Storegården, FIMMERSTAD 

Gammalt namn  
 

Sida av vägen  Östra sidan. 

Längd sida 1  720 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  720 m. 

Skötselstatus  - 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Ängsvädd, blåmunkar och torrbacksflora. 

Viktigaste faunainslag Insektsintressant lokal. 

Kommentarer   En mer noggrann detaljinventering behövs inom sträckan. 
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3023, Mockeltorp, MOCKELTORP  

Motivering: Sandig vägkant med riklig förekomst av backsippa. 

ID på översiktskarta  48 

Vägnummer  O 3023 

Namn  Mockeltorp, MOCKELTORP 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  255 m. 

Längd sida 2  155 m. 

Meter vägsida totalt  410 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Felplacerade, skyltarna i söder ska flyttas 50 m mer söder ut. 

Viktigaste florainslag  Backsippa (VU), bockrot, gulmåra, tjärblomster, flockfibbla, och backnejlika. 

Viktigaste faunainslag Hagtornsfjäril, pärlgräsfjäril och skogsnätfjäril. 

Kommentarer  I sträckans västra del behövs näringsrika partier tas bort. Från den 
existerande skylten i norr, växer det in backsippor ca 20 m in mot gården. 
Felaktig dikning har gjort att backsipporna nu dör eller inte växer nära 
skylten. Av backsippan finns det två delbestånd inom sträckan, en i den västra 
delen och en i den östra. Östra sidan av vägen är relativt högvuxet, björkar i 
norra änden skuggar vägkanten.  

 

Svartmarkerade delsträckor anger utbredning av backsippa. 
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3027, Harstensmossen, FIMMERSTAD  

Motivering: Solbelysta sandslänter, intill grustag med riklig förekomst av ljung och enstaka plantor av 
kattfot.  

ID på översiktskarta  49 

Vägnummer  O 3027 

Namn  Harstensmossen, FIMMERSTAD 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  1 105 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  1 105 m. 

Skötselstatus  - 

Skyltar  Ny avgränsning, skylt i väst ska flyttas ca: 310 m väst intill enskildväg och den 
östra skylten ska flyttas ca: 120 m öst intill den enskilda avtagsvägen. 

Viktigaste florainslag  Kattfot. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Mycket lågvuxen vegetation i den torra, sandiga vägkanten. Även på södra 
sidan vägen växer det mycket blåmunkar, men i övrigt är inte den södra 
vägkanten intressant. 
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3040, Vikensnäs, NÄS  

Motivering: Vägkant med torrängskaraktär med riklig blomning av tjärblomster och åkervädd, objektet 
har även intressant insektsfauna.  

ID på översiktskarta  50 

Vägnummer  O 3040 

Namn  Vikensnäs, NÄS 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  280 m. 

Längd sida 2  280 m. 

Meter vägsida totalt  560 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Ny avgränsning, västra skylten ska flyttas 100 m väster ut samt så ska skyltar 
på södra sidan vägen sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Åkervädd, gulmåra, bockrot, tjärblomster, backnejlika, ängshavre, flockfibbla 
och gökärt. 

Viktigaste faunainslag Nässelfjäril, ängsblombock, silverblåvinge, ängssmygare, vildbin och 
blomflugor. 

Kommentarer  Inom sträckan förekommer örnbräken, vresrosor och andra vedväxter, dessa 
bör röjas bort. Hög aktivitet av olika arter av sandbin, noterades vid de 
soligare och sandigare partierna längs sträckan troligen sågs även ett gökbi 
vid fältbesök 2016. Norra sidan innefattar de högsta naturvärdena. 

 

 



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Artrika vägkanter 
– Driftområde Mariestad 
  

107 
 

 

 

 

 



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Artrika vägkanter 
– Driftområde Mariestad 
  

108 
 

3044, 2973 Norrkvarn, BÖCKERSBODA 

Motivering: Rikblommande vägkant med förekomst av färgginst, tjärblomster och andra indikationsarter. 

ID på översiktskarta  51 

Vägnummer  O 3044, 2973 

Namn  Norrkvarn, BÖCKERSBODA 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Flera sidor. 

Längd sida 1  550 m. 

Längd sida 2  480 m. 

Längd sida 3 185 m. 

Meter vägsida totalt  1 215 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Skyltar saknas längst väg 2973.  

Viktigaste florainslag  Färgginst (NT), äkta johannesört, tjärblomster, åkervädd, backnejlika, 
gråbinka, gulmåra och bockrot. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Fin ytterslänt i korsningen till väg 2973 ingår även i sträckan. Norr om 
sträckan (norr om Hovmanstorp) har man funnit ett mindre bestånd av 
färgginst vid Färgginstinventeringen 2005. Området bör även rensas från 
knylhavre. 
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3053, Friabäck, FRIABÄCK  

Motivering: Vägkant med öppna sandpartier genom ett åkerlandskap, med rikblommig av åkervädd. 

ID på översiktskarta  52 

Vägnummer  O E20 

Namn  Friabäck, FRIABÄCK 

Gammalt namn  
 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  710 m. 

Längd sida 2  710 m. 

Meter vägsida totalt  1 420 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Åkervädd, svinrot, getväppling, gråbinka, bockrot, liten blåklocka, flockfibbla, 
rödklint, mandelblomma, jungfrulin och gökärt. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Sträckan har behov av att blomsterlupiner tas bort och att jorden skrapas. 
Sträckan ändra karaktär genom klibbalsallén. Bekämpningsmedel från 
närliggande åker verkar även läckt ut i vägkanten. 
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E 20, Söder om Hova, FINNKILA  

Motivering: Färgginst och ängsflora.  

ID på översiktskarta  53 

Vägnummer  E 20 

Namn  Söder om Hova, FINNKILA 

Gammalt namn  (Söder om Hova) 

Sida av vägen  Östra sidan. 

Längd sida 1  130 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  130 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Färgginst (NT), jungfru Marie nycklar, stagg, gökärt. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Sträckan ligger söder om parkeringsficka. Sträckan inventerades senast år 
2007. Objektet kommer att försvinna i och med ombyggnaden av E20. 
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E 20, Väster om Guntorp, PRÄSTBORDET  

Motivering: Vägkant med större förekomst av färgginst.  

ID på översiktskarta  54 

Vägnummer  E 20 

Namn  Väster om Guntorp, PRÄSTBORDET 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Östra sidan. 

Längd sida 1  100 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  100 m. 

Skötselstatus  - 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Färgginst (NT). 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  På västra sidan vägen växer det blomsterlupiner. Sträckan är även ett 
uppföljningsobjekt och inventerades senast år 2007.  
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Objektförteckning – Hänsynsobjekt  

26, Movikskärr, SANNERUDSKÄRR  

Motivering: Vägkant med flera mindre bestånd av färgginst. 

ID på översiktskarta  55 

Vägnummer  O 26 

Namn  Movikskärr, SANNERUDSKÄRR 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  550 m. 

Längd sida 2  550 m. 

Meter vägsida totalt  1 100 m. 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Färgginst (NT). 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Sträckan har inte återinventerats sedan Färgginstinventeringen 2005. Då 
återfanns tre delbestånd markerat i svart på detaljkarta.  Fem plantor vid och 
utanför viltstängslet i de södra delbeståndet. 30 plantor längst en sträcka på 
ca: 100 m vid viltstängslet i de centrala beståndet samt 7 plantor i de norra 
delbeståndet. Oklart om bestånden finns kvar idagsläget. 
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26, Kullerud, BÖCKERSBODA  

Motivering: Vägkant med förekomst av färgginst.  

ID på översiktskarta  56 

Vägnummer  O 26 

Namn  Kullerud, BÖCKERSBODA 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  330 m. 

Längd sida 2  330 m. 

Meter vägsida totalt  660 m. 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Färgginst (NT). 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Uppföljningsobjekt finns inom sträckan.  
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202, Lilla Björstorp, BJÖRSTORP  

Motivering: Vägkant torrbackskaraktär med förekomst av ängsklocka och åkervädd samt flertalet 
sandblottor.  

ID på översiktskarta  57 

Vägnummer  O 202 

Namn  Lilla Björstorp, BJÖRSTORP 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  115 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  115 m. 

Skötselstatus  Dålig. 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Ängsklocka och åkervädd. 

Viktigaste faunainslag Pärlgräsfjäril. 

Kommentarer  Objektet är i dåligt skick och hela slänten bör skrapas av från vegetation. 
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202, Ärlagården, VÅNG  

Motivering: Vägkant med nyckelstrukturer och förekomst av tjärblomster. 

ID på översiktskarta  58 

Vägnummer  O 202 

Namn  Ärlagården, VÅNG 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Östra sidan. 

Längd sida 1  250 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  250 m. 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Tjärblomster. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Sträckan bör detaljinventeras för att närmare definiera artsammansättning 
och utbredning. 
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2714. 4, Äskekärrs hållplats, SVANERÖJAN  

Motivering: Spridd ängsflora längst en allé. 

ID på översiktskarta  59 

Vägnummer  O 2714. 4 

Namn  Äskekärrs hållplats, SVANERÖJAN 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  295 m. 

Längd sida 2  295 m. 

Meter vägsida totalt  590 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Getväppling, backnejlika, smultron, flockfibbla, tjärblomster och stor 
blåklocka. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  - 
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2724, Fribacken, HÖNSÄTER 

Motivering: Längre vägsträcka med partier med större förekomst av tvåblad. 

ID på översiktskarta  60 

Vägnummer  O 2724 

Namn  Fribacken, HÖNSÄTER 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Västra sidan. 

Längd sida 1  1 155 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  1 155 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Tvåblad. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Längst sträckan finns en större samling av tvåblad i höjd med gården 
Fribacken. 
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2726, Söder om Fullösa, BOLUM   

Motivering: Rikblommande åkervägkant med inslag av torrängsflora. 

ID på översiktskarta  61 

Vägnummer  O 2726 

Namn  Söder om Fullösa, BOLUM 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  1 265 m. 

Längd sida 2  1 265 m. 

Meter vägsida totalt  2 530 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Väddklint, getväppling, backnejlika, äkta johannesört, gulmåra, flockfibbla, 
käringtand, tjärblomster, bockrot, smultron och vildlin. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Intressant flora finns främst i innerslänterna längst sträckan. Ytterslänterna 
är mer kvävegynnade med fläckvis intressant flora. I de östra delarna av 
sträckan ökar floras värde och både ytter – och innerslänter blir intressanta. 
Sträckan bör även detaljinventeras och bl.a. sensommaraspekten bör 
undersöka närmare. 
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2727, Hällekis groddjurspassage, HÖNSÄTER 

Motivering: Vägkant med insådda kalgynnad ängsväxter, i anslutning till en groddjurspassage. 

ID på översiktskarta  62 

Vägnummer  O 2727 

Namn  Hällekis groddjurspassage, HÖNSÄTER 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  140 m. 

Längd sida 2  140 m. 

Meter vägsida totalt  280 m. 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Stormåra, mörkt kungsljus, jordklöver, smultron, vitklöver och bredbladiga 
gräs arter. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Kalkgynnad ängsfröblandning har såtts in i området, men vid besök i fält 2016 
såg vegetationen ut att domineras utav gräsarter, dock besöktes objektet 
direkt efter slåtter. 

 

 

  



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Hänsynsobjekt 
– Driftområde Mariestad 
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2729, Smedstorp, SMEDSTORP  

Motivering: Vägsträcka med förekomst av månlåsbräken. 

ID på översiktskarta  63 

Vägnummer  O 2729 

Namn  Smedsby, SMEDSBY 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Östra sidan. 

Längd sida 1  115 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  115 m. 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Månlåsbräken (NT).  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Sträckan behöver inventeras ytterligare. Noterade plantor står i intilliggande 
betesmark och ej i vägområdet. 

 

 



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Hänsynsobjekt 
– Driftområde Mariestad 
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Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Hänsynsobjekt 
– Driftområde Mariestad 
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2761, Flarkamossarna, ÖSTRA KINNESKOGEN  

Motivering: Insektsintressant, sydvänd torrslänt. 

ID på översiktskarta  64 

Vägnummer  O 2761 

Namn  Flarkamossarna, ÖSTRA KINNESKOGEN 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  210 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  210 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Ljung och renlav. 

Viktigaste faunainslag Insektsintresant. 

Kommentarer  Sträckan löper över en korsning för tre kommungränser och i anslutning till 
denna gräns står det en vägnära milsten. 

 

 
  



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Hänsynsobjekt 
– Driftområde Mariestad 
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2761, Hornsberg, BANKÄLLAN  

Motivering: Vägkant med tidigare förekomst av backmåra(NT) och inslag av enstaka indikationsarter.  

ID på översiktskarta  65 

Vägnummer  O 2761 

Namn  Hornsberg, BANKÄLLAN 

Gammalt namn  (Hornsberg) 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  105 m. 

Längd sida 2  105 m. 

Meter vägsida totalt  210 m. 

Skötselstatus  Dålig. 

Skyltar  Sträckan kortas av, de västra skyltarna ska flyttas österut.  

Viktigaste florainslag  Bockrot, äkta johannesört, getväppling och knägräs. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Backmåran återfanns ej vid inventering 2016-06-20 och hade redan vid 
senaste inventeringen 2010 minskat i utsträckning. Idag växer örnbräken och 
vedartade växter längst sträckan i stället. Röjning av örnbräken samt 
borttagning av vedväxterna bör därför genomföras i området. Södra sidan 
vägen har även finare flora med mycket åkervädd, gökärt, vitmåra och 
skogsklöver. Den närliggande bäcken i väst har tidigare haft en översvämmad 
vägtrumma på grund av bäveraktiviteter. 

 

 

 



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Hänsynsobjekt 
– Driftområde Mariestad 
  

132 
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2764, Lidkälle – Lilla Slätten, EK  

Motivering: Solexponerade slänter med ängsflora. 

ID på översiktskarta  66 

Vägnummer  O 2764 

Namn  Lidkälle – Lilla Slätten, EK 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  1 215 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  1 215 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Nattviol, jungfrulin, svinrot, gökärt, käringtand, blodrot. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Begränsade värden med enstaka partier med nattvioler.  

 

 



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Hänsynsobjekt 
– Driftområde Mariestad 
  

134 
 

 

 

 

 

  



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Hänsynsobjekt 
– Driftområde Mariestad 
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2765, Västermossen, LUGNÅS  

Motivering: - 

ID på översiktskarta  67 

Vägnummer  O 2765 

Namn  Västermossen, LUGNÅS 

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  Åkervädd, väddklint, bockrot, kråkvicker och vanlig smörblomma. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  - 

 

 



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Hänsynsobjekt 
– Driftområde Mariestad 
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Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Hänsynsobjekt 
– Driftområde Mariestad 
  

137 
 

2947, Katrineberg, KATRINEBERG  

Motivering: Solexponerad vägkant med förekomst av ängsflora. 

ID på översiktskarta  68 

Vägnummer  O 2947 

Namn  Katrineberg, KATRINEBERG 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  70 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  70 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Ängshavre, backnejlika, gulmåra, åkervädd, äkta johannesört, bockrot, 
flockfibbla och käringtand. 

Viktigaste faunainslag Ängssmygare och nässelfjäril. 

Kommentarer  Närliggande områden kan var en före detta betesmark som nu är igenvuxen. 

 

 

 



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Hänsynsobjekt 
– Driftområde Mariestad 
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– Driftområde Mariestad 
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2953, Öna, TIDAVAD 

Motivering: Vägkant med torra ytterslänter och spridd förekomst av ängsflora. 

ID på översiktskarta  69 

Vägnummer  O 2953 

Namn  Öna, TIDAVAD 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  200 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  200 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Äkta johannesört, ängshavre, svinrot, liten blåklocka, stor blåklocka, rödklint 
och käringtand. 

Viktigaste faunainslag Blåvinge sp. 

Kommentarer  Slänterna är nyligen skrapade och sträckan kan vara intressant att återbesöka 
om något/några år för återinventering. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Hänsynsobjekt 
– Driftområde Mariestad 
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– Driftområde Mariestad 
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2959, Fagerhult, HASSLE-RÖR  

Motivering: Vägkant med artrik brynmiljö i igenväxningsfas. 

ID på översiktskarta  70 

Vägnummer  O 2959 

Namn  Fagerhult, HASSLE-RÖR 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Västra sidan. 

Längd sida 1  775 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  775 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  -  

Viktigaste florainslag  Stor blåklocka, sötvedel, kvastfibbla, svinrot, åkervädd, liten blåklocka, äkta 
johannesört, gulmåra, bockrot, flockfibbla, och smultron. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Sträckan är i behov av restaurering, området är fortfarande artrik men håller 
på att växa igen av framförallt örnbräken och sly. På andra sidan vägen kan 
vissa värden förekomma men den domineras av kvävegynnad vegetation. 

 

 

 
 



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Hänsynsobjekt 
– Driftområde Mariestad 
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2966, Söder om Nyrud, HALLANSBERG  

Motivering: Frisk ängsvegetation med mycket svinrot och jungfrulin. 

ID på översiktskarta  71 

Vägnummer  O 2966 

Namn  Söder om Nyrud, HALLANSBERG 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Västra sidan. 

Längd sida 1  730 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  730 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Svinrot, jungfrulin, käringtand, gökärt, vildmorot, svartkämpar, vårbrodd. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Sträckan är ej besökt år 2016. 

 

 



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Hänsynsobjekt 
– Driftområde Mariestad 
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2970, Rävabacken, FREDSBERGS PRÄSTBOL 

Motivering: Vägkant med friskängskaraktär med riklig förekomst av grönvit nattviol samt ängsvädd och 
svinrot. 

ID på översiktskarta  72 

Vägnummer  O 2970 

Namn  Rävabacken, FREDSBERGS PRÄSTBOL 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Östra sidan. 

Längd sida 1  150 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  150 m. 

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Grönvit nattviol, svinrot, ängsvädd, ängshavre, rödklint, gulmåra, liten 
blåklocka och flockfibbla. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Sträckan har ett behov av att vass, hallon och ängskavle röjs bort. Vägkanten 
har även ett otydligt vägområde utan distinkt ytterslänt. 

 

 
  



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Hänsynsobjekt 
– Driftområde Mariestad 
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2978, Sandkullen, BÖLSTAD 

Motivering: Solexponerad och sandig ytterslänt med ängshavre. 

ID på översiktskarta  73 

Vägnummer  O 2978 

Namn  Sandkullen, BÖLSTAD 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  15 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  15 m. 

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar  Ny avgränsning, skylt i norr bör flyttas ca: 210 m öst, till infartsvägen. 

Viktigaste florainslag  Backglim, ängshavre, gulmåra, flockfibbla och tjärblomster.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Harris är vitt utbrett inom sträckan och bör tas bort. 

 

 



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Hänsynsobjekt 
– Driftområde Mariestad 
  

147 
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2979, Berga, BERGA  

Motivering: Vägkant med förekomst av grönvit nattviol och andra indikationsarter. 

ID på översiktskarta  74 

Vägnummer  O 2979 

Namn  Berga, BERGA 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  150 m. 

Längd sida 2  150 m. 

Meter vägsida totalt  300 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Grönvit nattviol, gökärt, gulmåra, flockfibbla och ängsvädd. 

Viktigaste faunainslag Kamgräsfjäril, puktörneblåvinge, sotmätare och ängsblombock. 

Kommentarer  På östra sidan vägen i ytterslänt står även fem stycken vanliga nattvioler. 
Sträckan har kvävegynnad vegetation som bör tas bort. 
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2983, Sjötorp, SJÖTORP  

Motivering: Vägkant med förutkomst av färgginst. 

ID på översiktskarta  75 

Vägnummer  O 2983 

Namn  Sjötorp, SJÖTORP 

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  - 

Viktigaste florainslag  Färgginst (NT), bockrot och flockfibbla.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Sträckan har behov av att blomsterlupiner rensas bort och att man hejdar 
privat slåtter av färgginsten, då vissa plantor var nedklippta vid 
inventeringstillfället 2016. 

 

 



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Hänsynsobjekt 
– Driftområde Mariestad 
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2991, Kristinelund-Hälleberg, ÄLVSTORP 

Motivering: Vägkant med förekomst av färgginst.  

ID på översiktskarta  76 

Vägnummer  O 2991 

Namn  Kristinelund-Hälleberg, ÄLVSTORP 

Gammalt namn  (Halleberg, Lyrestad) 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  790 m. 

Längd sida 2  790 m. 

Meter vägsida totalt  1 580 m. 

Skötselstatus  - 

Skyltar  Objektet har klassats om, skyltar ska tas ner.  

Viktigaste florainslag  Färgginst (NT). 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Sträckan har skuggats och trivialiserats över tid och klassas därför om till ett 
hänsynsobjekt, där skyltar ska tas ner. Ett behov av att näringsgynnad 
vegetation skrapas bort finns även inom utpekad sträcka. 

 

 



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Hänsynsobjekt 
– Driftområde Mariestad 
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2993, Backa – Midskog, BACKA – MOSSTORP 

Motivering: Vägkanter med ängsflora och sandigt, fint vägmaterial. 

ID på översiktskarta  77 

Vägnummer  O 2993 

Namn  Backa – Midskog, BACKA – MOSSTORP  

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  11 290 m. 

Längd sida 2  11 290 m. 

Meter vägsida totalt  22 580 m. 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Slåtterfibbla, liten blåklocka, äkta johannesört och flockfibbla.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Väg med sandigt, fint vägmaterial i vägkanten. Sträckan behöver 
detaljinventeras. I södra delen, vid Vitaliden, har man funnit ett mindre 
bestånd av färgginst under Färgginstinventeringen 2005. Slåtterfibbla växer 
på enstaka lokaler längs med sträckan. 

 

 



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Hänsynsobjekt 
– Driftområde Mariestad 
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2994, Nolängen, FAGERLID  

Motivering: Kortare vägsträcka med viss förekomst av färgginst.  

ID på översiktskarta  78 

Vägnummer  O 2994 

Namn  Nolängen, FAGERLID 

Gammalt namn  (Nolängen) 

Sida av vägen  Västra sidan. 

Längd sida 1  15 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  15 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Objektet har klassats om, skyltar ska tas ner. 

Viktigaste florainslag  Färgginst (NT) och flockfibbla. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Blomsterlupiner förekommer inom sträckan, och dessa bör tas bort. 

 

 

 



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Hänsynsobjekt 
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3003, Kronkärr, KRONKÄRR  

Motivering: Vägkant med förekomst av ängsväxter och ängsklocka.  

ID på översiktskarta  79 

Vägnummer  O 3003 

Namn  Kronkärr, KRONKÄRR 

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  Ängsklocka, kummin, käringtand och gökärt.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Sträckan har inte inventerats under återinventeringen 2016. 
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3056, Älgarås, KYRKÄNGEN 

Motivering: Större sandig ytterslänt med en rik förekomst av kvastfibblor.  Sträckan har 
utvecklingspotential. 

ID på översiktskarta  80 

Vägnummer  O 3056 

Namn  Älgarås, KYRKÄNGEN 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  120 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  120 m. 

Skötselstatus  Dålig. 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Kvastfibbla, ryssgubbe, gråfibbla, käringtand, prästkrage, skogsnäva, 
stormåra, häckvicker och kvickrot. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Sträckan har behov av skrapning vid vissa delsträckor och en eventuell 
insåning av ängsväxter kan bli aktuell. Närliggande områden, runt brofästet 
har en dominans av kvastfibbla. 
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3056, Sätra, SÄTRA  

Motivering: Vägkant med förekomst av vissa indikatorarter. 

ID på översiktskarta  81 

Vägnummer  O 3056 

Namn  Sätra, SÄTRA 

Gammalt namn  
 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  500 m. 

Längd sida 2  500 m. 

Meter vägsida totalt  1 000 m. 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Åkervädd, bockrot, tjärblomster, gulmåra och liten blåklocka. 

Viktigaste faunainslag Nässelfjäril. 

Kommentarer  Sträckan är i behov av en detaljinventering. 
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3058, Skagabygget, LINDHULT 

Motivering: Fina vägkanter med viss förekomst av ängsväxter.  

ID på översiktskarta  82 

Vägnummer  O 3058 

Namn  Skagabygget, LINDHULT 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  940 m. 

Längd sida 2  940 m. 

Meter vägsida totalt  1 880 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Jungfru Maries nycklar, grönvit nattviol, svinrot, gökärt, ängsskallra, åkervädd 
och flockfibbla.  

Viktigaste faunainslag Pärlgräsfjäril och luktgräsfjäril. 

Kommentarer  Troligtvis gammal slåttermark. Sträckan har behov av att blomsterlupiner 
samt kvävegynnad vegetation tas bort. Många granplantor står på östra sidan 
vägen. Karaktären på sträckan är även ovanlig för driftområdet. 
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 E 20, Krontorp, BRODDERUD  

Motivering: Vägsträcka med viss förekomst av indikationsarter. 

ID på översiktskarta  83 

Vägnummer  E 20 

Namn  Kronotorp, BRODDERUD 

Gammalt namn  
 

Sida av vägen  Västra sidan. 

Längd sida 1  190 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  190 m. 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Getväppling, gråfibbla och prästkrage.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer   I ytterslänten till avfarten mot väg O 202 står en jätteslide.  
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Objektförteckning – Övriga objekt 

Borttagna objekt  

Vägnr. Namn Motivering Skyltar Kommentarer 
O 2761 Bronäs Sträckan är till stora 

delar ombyggd, 
värdena är borta. 

Saknas redan, ingen 
åtgärd behövs. 

- 

O 2974 Nolby Provplanteringssträcka 
som inte ska vara artrik 
vägkant.  

Skyltar ska tas bort.  - 

E20  Infart Valeholm Värdena inom sträckan 
har värderats om. 

- - 

E20 Vallby Värdena har försvunnit. - - 
E20  Söder om 

Hindsberg 
Värdena har försvunnit. - - 

 

Objekt med annan huvudman än Trafikverket  

Vägnr. Namn Motivering Skyltar Kommentarer 
O 26 Moviken Vägen är ombyggd, det 

gamla objektet ligger 
nu längs enskild väg. 

- Färgginst. 

O 26 Askeviken Vägen är ombyggd, det 
gamla objektet ligger 
nu längs enskild väg. 

- Färgginst. 

O 522 Lekseberg Objektet ligger längs 
enskild väg. 

Finns. Väldigt fina 
vägkanter nära E20 
med mycket 
backsippa.  

 



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt   
– Driftområde Mariestad 
  

168 
 

Referenser  
Lindqvist, Mats och Borlid, Johanna. ”Conclutions of new strategies for improved inventories of species-
rich roadsides in southwest Sweden”. Inta Eco Network Europé (IENE), Malmö, Sweden, 16-19 sep 2014. 
 
Lindqvist, Mats och Karlsson, Linda. ”Nu räknas även fjärilar och bin”. Biodiverse nr 1, 2012, s 12-13. 
Trafikverket. ”Riktlinjer landskap”. TDOK 2015: 0323 version 1.0 (gäller from 2016-03-01). Fastställd av 
Chef VO Planering. 2016-02-02. 
 
Trafikverket. ”Riktlinjer landskap”. TDOK 2015: 0323 version 1.0 (gäller from 2016-03-01). Fastställd av 
Chef VO Planering. 2016-02-02. 
 
Tschan, Georg F. ”Invasiva arter och transportinfrastruktur. En internationell kunskapsöversikt med fokus 
på växter”. VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut. 2016.  
 
Weidow, Bengt. ”Inventering av skalbaggar i fyra vägrenar i Bohuslän”. Ej publicerad. Dec 2008. 
 
Wissman, Jörgen, Norlin, Karin och Lennartsson, Tommy. ”Invasiva arter i infrastruktur”. CMB -Centrum 
för biologisk mångfald. 2015. 





  

 
 

 

Trafikverket, 405 33 Göteborg. Besöksadress: Kruthusgatan 17. 

Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 99 97 

 

www.trafikverket.se 


