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Inledning 

Trakten kring Ånimskog, Dals Långed och Dals Rostock i Dalsland, dvs. det område som 

berggrundgeologiskt hör till den s.k. Dalformationen, har en intressant flora p.g.a. det 

bitvis stora inslaget av kalkrika mineral i olika skiffrar. Detta avspeglar sig även i 

vägkantsfloran som längs ett flertal vägsträckor i området är artrik och har intressanta 

inslag, t ex av olika arter av orkidéer och hävdgynnade arter. Vägsträckorna som omger 

sjön Ånimmen, dvs. väg 2226, 2227, 2232 samt ett kortare avsnitt av väg 2228, vilka står 

i fokus i denna utredning, är alla klassade som artrika vägkanter av Trafikverket (se 

översiktskarta figur 1). 

Syftet med utredningen är att ge en mer preciserad bild av de botaniska värdena längs 

berörda sträckor. Inventeringen i fält längs samtliga vägsträckor har utförts av biolog 

Ola Sjöstedt, Norconsult AB i juni 2009 och längs delar av vägsträckorna av Mats 

Lindqvist, Trafikverket, vid olika tillfällen. Inventeringsmetoden i juni 2009 innebar att 

samtliga vägsträckor undersöktes okulärt, en vägsida åt gången. Särskilt värdefulla 

delsträckor har sedan avgränsats och beskrivs i rapporten. Vissa delsträckor som 

bedömts ha från naturvårdssynpunkt intressanta karaktärer eller inslag, men som inte 

bedömts nå nivån ”särskilt värdefull”, beskrivs som ”intressant vägkant i övrigt”. Om 

inget annat anges härstammar uppgifterna i rapporten från ovanstående 

fältinventeringar. 

 

 

Vägkant vid Sandbol, väg 2232, med bl.a. skogsklocka, prästkrage och stor blåklocka. 
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Översiktskarta med de inventerade vägsträckorna blåmarkerade. 
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Artrika vägkanter - delsträckor 

Bedömda delsträckor med artrika vägkanter anges med heldragen linje i kartfigurerna 

nedan. Intressanta vägkanter i övrigt anges med streckad linje. 

 

Väg 2226 

Delsträcka 1 

 

 

Läge: Direkt söder om Ånimmen vid Tjärkil. Två delsträckor ingår, en på vardera sidan 

vägen. 

Beskrivning: Norr om vägen bred innerslänt med ganska rikligt med backglim och 

backnejlika närmast vägen. Längre från vägen mest knylhavre och stormåra. Ytterslänt 

saknas här. Söder om vägen rikligt med backglim och inslag av kvastfibbla, tjärblomster, 

prästkrage och stor blåklocka. Även här saknas tydlig ytterslänt längs en stor del av 

sträckan. 

Arter av intresse: Backglim (delvis mycket rikligt), backnejlika, kvastfibbla, 

prästkrage, stor blåklocka, tjärblomster, gråfibbla. 

 

 

Stort bestånd med blommande backglim på södra sidan vägen vid  

delsträcka 1. 
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Delsträcka 2 

Läge: Strax sydväst om Ånimmens sydligaste del, väster om Tjärkil. Två delsträckor 

ingår, en på vardera sidan vägen. 

Beskrivning: Bergsskärning med intressant flora såsom jungfrulin, svartbräken, stor 

fetknopp, kvastfibbla och mandelblom. Delvis rikliga uppslag med sly av sälg, vide och 

lönn i branten och innerslänten. 

Arter av intresse: Jungfrulin, prästkrage, svartbräken, stor fetknopp, kvastfibbla, 

mandelblom, ärenpris, backglim, bockrot, stor blåklocka, tjärblomster. 

 

  

Bergsskärning med uppväxande lövsly på norra sidan vägen.  
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Delsträcka 3 

Läge: Strax sydväst om Ånimmens sydligaste del, vid Lyckebo. Tre delsträckor ingår, 

båda sidor av vägen. 

Beskrivning: Torrängsflora med inslag av berg i dagen och jordblottor. På nordöstra 

sidan vägen finns relativt stora bestånd av blommande kattfot i kanten av jordblottor. 

Även många andra torrängsarter förekommer. På sydvästra sidan vägen är inslaget av 

jungfrulin bitvis rikligt. 

Arter av intresse: Kattfot (relativt stora bestånd på nordöstra sidan vägen), jungfrulin 

(bitvis rikligt), backglim, prästkrage, kvastfibbla, brudbröd, duvnäva, getväppling, stor 

fetknopp, backnejlika, ärenpris, ängsvädd, vitpyrola, gråfibbla, hagfibbla. 

 

  

På nordöstra sidan vägen vid delsträcka 3 finns stora bestånd av blommande kattfot. 
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Delsträcka 4 

Läge: Vid gården Benebo. Två delsträckor ingår, en på vardera sidan vägen. 

Beskrivning: Heterogent område med inslag av torrängsflora och berg i dagen. I 

närheten av odlingsmarken i norr på sydvästra sidan vägen finns rikligt med 

tjärblomster. Eventuellt något gödslingspåverkat i närheten av gården. Trollsmultron 

förekommer på flera platser på båda sidor vägen. I söder på nordöstra sidan vägen finns 

enstaka exemplar av Sankt Pers nycklar i innerslänten. 

Arter av intresse: Trollsmultron, Sankt Pers nycklar, darrgräs, prästkrage, stor 

blåklocka, backnejlika, jungfrulin, tjärblomster, stor fetknopp, vit fetknopp, svartbräken, 

gråfibbla, harklöver. 

 

  

Till vänster: brant slänt med rikligt med tjärblomster på sydvästra sidan vägen i norr. Till 

höger: vägkant på nordöstra sidan vägen vid gården Benebo. 
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Delsträcka 5 

 

 

Läge: Strax norr om gården Benebo. Två delsträckor ingår, en på vardera sidan vägen. 

Beskrivning: Mycket fina exempel på miljöer med torrängsflora, framför allt på östra 

sidan vägen. Vägkanternas betydelse för floran är särskilt tydlig vid ett avsnitt där 

vägkanten gränsar till en fårbetesmark. Blomningen och sannolikt även artrikedomen är 

här betydligt större i vägkanten än i den angränsande betesmarken. Väster om vägen är 

vägkanterna mer skuggiga p.g.a. närheten till granskog, men inslaget av arter som 

trollsmultron, svinrot, jungfrulin och brudbröd är ändå förhållandevis stort. 

Arter av intresse: Trollsmultron (flertalet platser, båda sidor vägen), brudbröd, 

jungfrulin, prästkrage, darrgräs, svinrot, backnejlika, rödklint, gulmåra, kvastfibbla, 

bockrot, vitpyrola (västra sidan), skogsklöver. 
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Längs delsträcka 5 finns mycket fina exempel på torrängsflora. På bilden syns bl.a. blommande 

brudbröd, prästkrage och kvastfibbla. Blomningen och sannolikt även artrikedomen är 

betydligt större i vägkanten än i den intilliggande fårbetesmarken. 
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Delsträcka 6 – intressant vägkant i övrigt 

Läge: Strax söder om Snäcke där vägen går direkt intill Ånimmen. En delsträcka på 

sydvästra sidan vägen ingår. 

Beskrivning: Relativt rikligt med kvastfibbla i innerslänten, dock ganska skuggiga 

förhållanden. Även en växtplats för trollsmultron i söder. 

Arter av intresse: Kvastfibbla (relativt rikligt), trollsmultron. 

 

 

Delsträcka 6 med rikligt med kvastfibbla i innerslänten. 
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Delsträcka 7 

Läge: Strax söder om Snäcke. Två delsträckor ingår, en på vardera sidan vägen. 

Beskrivning: Vägkanterna omges på östra sidan av gles tallskog med lövuppslag. På 

denna sida saknas i stort sett ytterslänt. På västra sidan gränsar vägkanten till en äng 

och är därför ganska solbelyst i både ytter- och innerslänt. Delvis rikligt med jungfrulin 

och därutöver flera intressanta inslag som trollsmultron, skogsklocka och slåtterfibbla. 

Arter av intresse: Jungfrulin (bitvis rikligt), skogsklocka (östra sidan i norr), 

slåtterfibbla (östra sidan i söder), trollsmultron (här och var, båda sidor vägen), 

prästkrage, kvastfibbla, ärenpris, stor blåklocka, svinrot, gråfibbla, smultron. 

 

  

Till vänster: östra sidan av delsträcka 7 ganska långt söderut. Till höger: Slåtterfibbla på  

östra sidan vägen nära Ånimmen. 
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Delsträcka 8 

Läge: Strax söder om Snäcke. En delsträcka ingår, västra sidan vägen. 

Beskrivning: Ytterslänt med berg i dagen. Här finns bitvis ganska rikligt uppslag med 

lövsly och småplantor av gran. Torrängsflora med bl.a. gråfibbla, jungfrulin, 

getväppling, tjärblomster och harklöver. 

Arter av intresse: Jungfrulin, prästkrage, stor fetknopp, kvastfibbla, gulmåra, 

rödklint, backnejlika (i norr), tjärblomster, getväppling, gråfibbla, liten blåklocka, 

harklöver. 

 

Norra delen av delsträcka 8. Rikligt med getväppling i innerslänten. 
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Delsträcka 9 

 

 

Läge: Strax söder om Snäcke. En delsträcka ingår, östra sidan vägen. 

Beskrivning: Sträcka med såväl torr-, frisk- som fuktängsvegetation. Vegetationen är 

bitvis frodig med typiska igenväxningsarter som hallon, älggräs och kärrtistel, samt 

lövsly av diverse arter som ask, alm, jolster och sälg. Inblandat i denna vegetation finns 

dock även intressantare arter som trollsmultron, Sankt Pers nycklar, duvnäva, 

småborre, brudbröd m m. 

Arter av intresse: Trollsmultron (bitvis relativt rikligt), Sankt Pers nycklar (innerslänt 

i norr), brudbröd, jungfrulin, prästkrage, darrgräs, svinrot, rödklint, kvastfibbla, 

småborre, duvnäva, stor fetknopp, tjärblomster, liten blåklocka.  

 

 

På delsträckan finns igenväxningsvegetation med lövsly och  

konkurrensstarka gräs och örter uppblandat med intressantare  

arter. På bilden syns bl.a. trollsmultron och duvnäva. 
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Delsträcka 10 

Läge: Strax söder om Snäcke vid bostadshus. En delsträcka ingår, östra sidan vägen. 

Beskrivning: Vägkanten sträcker sig i kanten av en tomt. Det finns rikligt med uppslag 

av askplantor i både ytter- och innerslänt. Inblandat i vegetationen finns bl.a. brudbröd, 

gullviva, tjärblomster och rödklint. I ytterslänten finns också lite berg i dagen med bl.a. 

filtlav (Peltigera sp) och vit fetknopp. 

Arter av intresse: Rödklint, brudbröd, svinrot, vit fetknopp, gullviva, tjärblomster. 

 

 

På delsträckan finns rikligt med uppväxande lövsly av ask  

inblandat med arter som brudbröd, tjärblomster m m. 
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Delsträcka 11 

Läge: Norra Snäcke. En delsträcka ingår, östra sidan vägen. 

Beskrivning: Vägkant med ytterslänter som ansluter till mark med karaktären av 

vildvuxen tomtmark. Intressant torrängsflora med brudbröd (ytterslänten), gråfibbla, 

gulmåra, duvnäva, harklöver, jungfrulin m m. 

Arter av intresse: Brudbröd, duvnäva (bitvis rikligt), jungfrulin, vit fetknopp, 

gulmåra, trollsmultron, stor blåklocka, gråfibbla, harklöver. 

 

 

På delsträckan finns rikligt med uppväxande lövsly av ask inblandat med 

arter som brudbröd, tjärblomster m m. 
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Delsträcka 12 

 

Läge: Strax norr om Snäcke vid Lastekasen öster om Branddalsviken. En delsträcka 

ingår, västra sidan vägen. 

Beskrivning: Kort sträcka med ett bestånd av blommande kattfot i svagt sluttande 

vägkant som saknar egentlig ytterslänt. Angränsar till tomtmark som har liknande 

karaktär som vägkanten. Kattfoten växer bland blåbär, vitmåra, jungfrulin, käringtand, 

stor blåklocka och gulmåra. 

Arter av intresse: Kattfot (blommande bestånd), jungfrulin, stor blåklocka, gulmåra, 

vitmåra. 
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Bestånd med kattfot i förgrunden som växer bland blåbär, vitmåra, käringtand, stor blåklocka 

m m. 
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Delsträcka 13 

Läge: Strax norr om Snäcke vid Björkhem öster om Branddalsviken. 

Beskrivning: Vägkanter i skogsmiljö eller vid tomtmark. Ytterslänter saknas på båda 

sidor vägen. På östra sidan vägen finns bitvis rikligt med prästkrage. På båda sidor 

vägen finns kvastfibbla, gulmåra, jungfrulin, darrgräs och stor blåklocka. 

Arter av intresse: Kvastfibbla, prästkrage, jungfrulin, gulmåra, darrgräs, stor 

blåklocka, liten blåklocka, gråfibbla, vitmåra, skogsvicker. 

 

  

Till vänster: vägkant väster om vägen med bl.a. kvastfibbla, darrgräs, jungfrulin och gulmåra. 

Till höger: på östra sidan vägen finns på sina ställen rikligt med prästkrage. 
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Delsträcka 14 

Läge: Branddalen norr om Snäcke. Tre delsträckor ingår, en på västra sidan vägen och 

två på östra sidan. 

Beskrivning: Vägkanter i skogsmiljö. Skogen är till stor del gles och på västra sidan 

vägen gränsar vägkanten i norra delen till ett hygge. Ytterslänter saknas på båda sidor 

vägen. På västra sidan vägen finns rikligt med skogsfibblor och kvastfibbla. Inslag finns 

även av skogsvicker och på östra sidan akleja (blå och vit), samt gulmåra, stor blåklocka 

och jungfrulin. 

Arter av intresse: Prästkrage, stor blåklocka, jungfrulin, kvastfibbla, gulmåra, 

skogsfibbla (mycket rikligt västra sidan), skogsvicker. 

 

  

Till vänster: rikligt med kvastfibbla och skogsfibblor väster om vägen. Till höger: även öster 

om vägen bitvis ganska rikligt med kvastfibbla, men här även med inslag av t ex prästkrage 

och gulmåra. 
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Delsträcka 15 

 

 

Läge: Strax söder om Ängarna öster om Sarvetjärnet. Två delsträckor ingår, en på 

vardera sidan vägen. 

Beskrivning: Ytterslänter med berg i dagen med mycket fin torrängsflora. 

Berghällarna är relativt skuggade p.g.a. skogsmiljön, mest på västra sidan. Floran har 

också konkurrens av uppväxande lövsly och granplantor i både inner- och ytterslänter. 

Längre upp i slänten på östra sidan finns ganska rikligt med trollsmultron. 

Torrängsfloran inrymmer i övrigt bl.a. arter som harmynta, harklöver, jungfrulin, 

duvnäva, klofibbla och vit fetknopp. På västra sidan vägen finns ett inrättat Natura 

2000-område för oslohällebräcka som även innefattar vägområdet. 

Arter av intresse: Oslohällebräcka, jungfrulin, harmynta, trollsmultron (rikligt i övre 

delen av slänten på östra sidan), vit fetknopp, kvastfibbla, prästkrage, gullviva, bockrot, 

gulmåra, ängsskallra, svartbräken, blåsippa (västra sidan), klofibbla, harklöver, 

skogsvicker, tjärblomster. 

 

 

Berghällar på östra sidan vägen med fin torrängsflora. 
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Delsträcka 16 

Läge: Vid Ängarna. Två delsträckor ingår, en på vardera sidan vägen. 

Beskrivning: I väster gränsar vägen till ett hygge. I vägkanten finns här bl.a. 

kvastfibbla, prästkrage och stor blåklocka. Skogsvicker finns på båda sidor vägen, men 

framför allt ute på hygget där den finns i mycket rikliga mängder. På östra sidan vägen 

finns bitvis rikligt med prästkrage och i övrigt bl.a. backnejlika och darrgräs. 

Arter av intresse: Prästkrage, stor blåklocka, kvastfibbla, gullviva, backnejlika (östra 

sidan), darrgräs, rödklint, myskmalva, skogsvicker, skogsfibbla. 

 

  

Till vänster: västra sidan vägen där vägkanten gränsar mot ett hygge. Till höger: backnejlika 

på östra sidan vägen. 
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Delsträcka 17 

 

 

Läge: Vid Kilehaget. En delsträcka ingår, östra sidan vägen. 

Beskrivning: Inner- och ytterslänter med torrängsflora i kanten av hygge. 

Ljusförhållandena är därför goda. Inslag av något fuktigare förhållanden i vägdikets 

lågpunkt. Något inslag berg i dagen i ytterslänt. Bland floran märks bl.a. darrgräs, 

jungfrulin, trollsmultron, prästkrage och rikligt med hagfibbla. I söder ganska mycket 

smörblommor. 

Arter av intresse: Jungfrulin, trollsmultron, prästkrage, darrgräs, kvastfibbla, 

gökblomster (lite i söder), gråfibbla, hagfibbla (rikligt). 

 

 

Berghällar på östra sidan vägen med fin torrängsflora. 
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Delsträcka 18 

Läge: Vid Aspelund öster om Kiletjärnet. Två delsträckor ingår, en på vardera sidan 

vägen. 

Beskrivning: Vägkanter i delvis skuggiga förhållanden p.g.a. närliggande granskog, 

främst på östra sidan. Bitvis rikligt med arter som kvastfibbla och jungfrulin. I söder 

bl.a. ängsskallra, duvnäva och trollsmultron. Ytterslänt saknas på östra sidan vägen. Lite 

inslag av berg i dagen på västra sidan vägen i norr. 

Arter av intresse: Duvnäva, jungfrulin, trollsmultron, kvastfibbla, höskallra (i söder), 

mandelblom (i söder), tjärblomster, svinrot (stort bestånd i norr på östra sidan vägen), 

prästkrage, gökblomster, rödklint, blåsippa (östra sidan), blåsuga, vit fetknopp, stor 

blåklocka, vildlin, gulmåra, blodnäva, kungsmynta. 

 

 

I norra delen av delsträckan finns lite berg i dagen i ytterslänten på  

västra sidan vägen. Här växer bl.a. kvastfibbla, jungfrulin och  

trollsmultron. 
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Delsträcka 19 

 

 

Läge: Vid Kilebacken. En delsträcka ingår, västra sidan vägen. 

Beskrivning: Kort sträcka väster om vägen som gränsar till asp- och björkskog. 

Torrängsflora i främst ytterslänt med bl.a. darrgräs, jungfrulin, prästkrage och 

trollsmultron. 

Arter av intresse: Jungfrulin, trollsmultron, prästkrage, darrgräs, kvastfibbla, stor 

blåklocka. 

 

 

Torrängsflora i ytterslänt i gränsen mot asp- och björkskog. 
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Delsträcka 20 

Läge: Vid Hagarne mellan Stora Kilane och Känsbyn. Tre delsträckor ingår, en på 

västra sidan vägen och två på östra sidan vägen. 

Beskrivning: Sträcka med välutvecklad torrängsflora. Kortare avsnitt med berg i 

dagen förekommer på båda sidor vägen. Bitvis mycket rikligt med kvastfibbla, därutöver 

bl.a. brudbröd, harmynta, jungfrulin, duvnäva, trollsmultron och backnejlika. Längst i 

norr förekommer även kungsmynta. Strax norr om en bäck på västra sidan vägen står en 

grov ek. 

Arter av intresse: Prästkrage, stor blåklocka, kvastfibbla (rikligt i söder), backnejlika 

(västra sidan längst i söder), darrgräs, skogsfibbla, hagfibbla, jungfrulin, trollsmultron 

(båda sidor vägen), kungsmynta (båda sidor vägen i norr), duvnäva, brudbröd, 

harmynta, ängsskallra, gulmåra, vit fetknopp, gul fetknopp, harklöver, rödklint, 

tjärblomster. 

 

  

Till vänster: torrängsflora på östra sidan vägen med bl.a. harmynta, duvnäva, ängsskallra och 

gulmåra. Till höger: berg i dagen på västra sidan vägen i sydligaste delen av sträckan. På 

bilden syns bl.a. stor blåklocka, kvastfibbla och mycket rikligt med skogsfibbla. 

 

Öster om vägen i norr: Berg i dagen med bl.a. brudbröd och kungsmynta. 
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Delsträcka 21 

 

 

Läge: Strax norr om Känsbyn. En delsträcka ingår, västra sidan vägen. 

Beskrivning: Största delen av sträckan ligger relativt skuggigt i skogsmiljö. Här finns 

rikligt med ängsvädd och gökblomster i ytterslänten. Längst i söder är ljusförhållandena 

bättre. Här finns en torrängsflora bland synligt skiffermaterial. Förekommande arter är 

bl.a. brudbröd, sibiriskt fetblad, backnejlika och trollsmultron. Längst i norr är marken 

fuktigare och framför allt i ytterslänten finns här rikligt med gökblomster och darrgräs. 

Här förekommer även nattviol. 

Arter av intresse: Jungfrulin, trollsmultron (i söder), darrgräs, kvastfibbla, gulmåra, 

duvnäva, backnejlika (i söder), gråfibbla, brudbröd, gökblomster, ängsvädd, nattviol (i 

norr). 
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Till vänster: torrängsflora bland skiffermaterial i söder med bl.a. gråfibbla och sibiriskt fetblad 

(båda gulblommande i bilden). Lägg märke till asfalten. Strax norr om avsnittet börjar 

grusvägen. Till höger: Relativt skuggigt avsnitt, men rikligt med ängsvädd och gökblomster i 

ytterslänten. 

 

 

Avsnittet längst i norr är fuktigare och innehåller rikligt med gökblomster och darrgräs i 

ytterslänten. 
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Delsträcka 22 

Läge: Strax söder om Backen. Två delsträckor ingår, en på vardera sidan vägen. 

Beskrivning: Vägkanter i öppet landskap. Torrängsflora med bl.a. backnejlika, 

ängsskallra, duvnäva, gulmåra och brudbröd. Ganska djupt vägdike på sydöstra sidan, 

vilket dock vid inventeringstillfället var torrt. 

Arter av intresse: Duvnäva, jungfrulin, trollsmultron (östra sidan längst i söder), 

ängsskallra, svinrot, prästkrage, rödklint, gulmåra, ängsskallra, darrgräs, backnejlika 

(nordvästra sidan), duvnäva, brudbröd. 

 

 

Vägkanter i öppet landskap med torrängsflora och arter som  

backnejlika, brudbröd, ängsskallra och darrgräs. 
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Delsträcka 23 

Läge: Vid Backen (Salebol). Två delsträckor ingår, en på vardera sidan vägen. 

Beskrivning: Mycket fina vägkanter med torrängsflora, belägna högst upp i en 

sluttning nära Ånimmen. Hela sluttningen, som närmast kan betecknas som 

ängsklipphed, har en fin torrängsflora med arter som backnejlika, vildlin, duvnäva, 

gulmåra, trollsmultron, brudbröd m m. Närmast gårdsmiljön finns ett visst inslag av 

trivialare arter som ängskavle och stormåra, men som helhet har dessa vägkanter ett 

mycket högt botaniskt värde (och fin utsikt mot sjön!). Sluttningarna utgör Natura 

2000-område. Området inbegriper dock inte vägområdet? 

Arter av intresse: Stor blåklocka, gulmåra, backnejlika (båda sidor vägen), vit 

fetknopp, prästkrage, kvastfibbla, duvnäva, trollsmultron (båda sidor vägen), brudbröd, 

harmynta, bergmynta, harklöver, vildlin, bockrot, gråfibbla, blodnäva, smultron, äkta 

johannesört. 

 

  

Till vänster: torrängsflora på västra sidan vägen längst i söder med bl.a. vit fetknopp och 

backnejlika bland synligt skiffermaterial. Till höger: torrängsflora på östra sidan vägen. 

Vägkanten har samma typ av flora som hela sluttningen med arter som duvnäva, harmynta, 

gulmåra, backnejlika, trollsmultron och stor blåklocka (se även omslagsfotot). 
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Delsträcka 24 

 

 

Läge: Strax norr om Salebol. En delsträcka ingår, västra sidan vägen. 

Beskrivning: Vägkant som sluttar svagt mot granskog i väster. Bland floran märks 

bl.a. Jungfru Marie nycklar, backnejlika och jungfrulin. I norra delen av sträckan finns 

rikligt med stenbär och en del svinrot. 

Arter av intresse: Jungfrulin, Jungfru Marie nycklar, backnejlika (närmast 

byggnaden i söder), svinrot. 

 

 

Vägkant vid sockenstuga med bl.a. Jungfru Marie nycklar och backnejlika. 
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Delsträcka 25 

 

 

Läge: Vid Annolfsbyn strax väster om travträningsbana. En delsträcka ingår, västra 

sidan vägen. 

Beskrivning: Vägkant med torrängsflora i närheten av gårdsmiljö. Lågväxande gräs 

som rödven dominerar, men också med inslag av prästkrage och backnejlika. 

Arter av intresse: Backnejlika, prästkrage. 

 

 

Vägkant med torrängsflora, bl.a. backnejlika. 
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Delsträcka 26 

 

 

Läge: Vid Kraksbyn. Två delsträckor ingår, en på vardera sidan vägen. 

Beskrivning: Välutvecklad torrängsflora med bl.a. backnejlika, tjärblomster, gulmåra 

och bitvis rikligt med harklöver. Gränsar till gles tallskog i öster och öppen 

jordbruksmiljö i väster. 

Arter av intresse: Backnejlika (båda sidor), prästkrage, tjärblomster, gråfibbla, 

jungfrulin, gulmåra, vitmåra, harklöver, gul fetknopp, svinrot, rödklint, femfingerört. 

 

 

Vägkant på östra sidan vägen med bl.a. gulmåra, backnejlika, femfingerört  

och rikligt med harklöver. 
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Delsträcka 27 

Läge: Strax norr om Kraksbyn. Två delsträckor ingår, en på vardera sidan vägen. 

Beskrivning: På norra och östra sidan vägen gränsar vägkanten till talldominerad 

skog. Ytterslänterna är här till övervägande delen torra med inslag av jungfrulin, 

gråfibbla, ärenpris, trollsmultron och ängsskallra. Längst i öster finns rikligt med 

prästkrage. Blad av jätteloka finns på norra sidan vägen i anslutning till en infartsväg. 

Växten bör bekämpas. På den korta sträckan söder om vägen är marken fuktigare, och 

här finns ett relativt stort bestånd med skogsnycklar. 

Arter av intresse: Prästkrage, kvastfibbla, trollsmultron (östra sidan vägen ganska 

långt i norr), gråfibbla, jungfrulin, skogsnycklar (mest söder om vägen, men även något 

på norra sidan vägen vid detta avsnitt), gökblomster, ängsskallra, svinrot, vitmåra. 

 

  

Till vänster: något fuktigt avsnitt söder om vägen med ett bestånd av skogsnycklar. Till höger: 

vägkant på norra sidan vägen längst i öster. Här finns bland annat prästkrage och jungfrulin i 

ytterslänten.  
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Delsträcka 28 

Läge: Strax söder om Haget. Två delsträckor ingår, en på vardera sidan vägen. 

Beskrivning: Vägkanter där konkurrenssvaga växter som vildlin och ängsskallra 

kunnat frösprida sig, främst i innerslänterna. I övrigt även bl.a. jungfrulin, bockrot och 

svinrot. 

Arter av intresse: Jungfrulin, vildlin, ängsskallra, svinrot, bockrot, rödklint. 

 

 

Vägkant på västra sidan vägen med bl.a. vildlin, ängsskallra och jungfrulin  

i innerslänten. 
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Delsträcka 29 

 

 

Läge: Vid Halvorskerud. En delsträcka ingår, västra sidan vägen. 

Beskrivning: Vägkant som gränsar till åkermark i väster. Bitvis ganska rikligt med 

svinrot. Även lite kvastfibbla. 

Arter av intresse: Svinrot (bitvis ganska rikligt), kvastfibbla. 

 

 

Delsträckan gränsar mot åkermark. I vägkanten finns flera småbestånd  

av svinrot. 
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Delsträcka 30 

Läge: Vid Vallerud. Två delsträckor ingår, en på vardera sidan vägen. 

Beskrivning: Bestånd med natt och dag på båda sidor vägen. På västra sidan gränsar 

vägkanten till gles aspskog, på östra sidan till tomtmark. Även inslag av signalarter som 

jungfrulin, svinrot och prästkrage. 

Arter av intresse: Natt och dag, jungfrulin, svinrot, prästkrage, stor blåklocka. 

 

 

Bestånd med natt och dag finns på båda sidor vägen vid delsträcka 30. 
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Delsträcka 31 

 

 

Läge: Vid Håkerud väster om Vingnäsviken. Två delsträckor ingår, en på vardera sidan 

vägen. 

Beskrivning: Torra vägslänter som delvis övergår i klipphed. Berg i dagen 

förekommer, främst på västra sidan vägen. Kraftledningar korsar vägen på två ställen. 

Utpräglad torrängsflora med bitvis rikligt med jungfrulin, därutöver bl.a. tjärblomster, 

gråfibbla, ängsskallra, gulmåra och stor blåklocka. 

Arter av intresse: Jungfrulin, kvastfibbla, gulmåra, gråfibbla, prästkrage, vit 

fetknopp, rödklint, ängsskallra, stor blåklocka, svinrot, stagg, ärenpris, klofibbla, 

tjärblomster, svartbräken, stenbräken. 

 

  

Till vänster: berg i dagen på västra sidan vägen. Gråfibbla och jungfrulin är karakteristiska 

inslag. Till höger: Utpräglad torrängsflora under kraftledning på östra sidan vägen. Bland 

arterna märks bl.a. jungfrulin, prästkrage och rödklint. 
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Delsträcka 32 

 

 

Läge: Strax norr om Vingnäsviken. En delsträcka ingår, västra sidan vägen. 

Beskrivning: Sydvänd vägslänt i skogsmiljö. Berg i dagen förekommer i södra delen. I 

norra delen ganska breda ytterslänter i kanten av blandskog med mycket lövsinslag. 

Bland arterna bl.a. jungfrulin, svinrot, svartbräken, prästkrage, skogsvicker och olvon. 

Arter av intresse: Svinrot, gråfibbla, jungfrulin, svartbräken, prästkrage, skogsvicker, 

gulmåra. 

 

 

I nordöstra delen har delsträckan ganska breda sydvända ytterslänter. 
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Delsträcka 33 

Läge: Vid Stora Vingnäs. Två delsträckor ingår, en på vardera sidan vägen. 

Beskrivning: Relativt djupa vägdiken i kanten av åkermark. Rikligt inslag av 

gökblomster tillsammans med arter som smörblomma och älggräs. På södra sidan vägen 

finns rikligt med rödklöver i innerslänten. Främst på södra sidan finns också 

intressantare inslag såsom vildlin och sötvedel. 

Arter av intresse: Gökblomster (rikligt), prästkrage, vildlin, sötvedel, jungfrulin, 

rödklint. 

 

 

Relativt djupa vägdiken i jordbrukslandskap vid Stora Vingnäs. Rikligt med gökblomster. På 

södra sidan vägen (till höger i bild) finns även inslag som vildlin och sötvedel. 
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Delsträcka 34 

Läge: Vid Stora Vingnäs. Två delsträckor ingår, en på vardera sidan vägen. 

Beskrivning: Vägkanter i skuggiga förhållanden p.g.a. att tät granskog gränsar mot 

sydväst. Trots det finns här en intressant vägkantsflora med bl.a. slåtterfibbla, 

jungfrulin, vildlin, svinrot m m. Även inslag av skuggtåligare arter som blåsippa och 

vitpyrola. På nordöstra sidan vägen något längre ner mot vattnet finns Jungfru Marie 

nycklar på en igenvuxen gammal väg. 

Arter av intresse: Vildlin, jungfrulin, svinrot, slåtterfibbla, ängsvädd, Jungfru Marie 

nycklar (närmare vattnet), blåsippa, skogsvicker, vitpyrola, brudborste. 

  

Till vänster: Vägkanter i skuggiga förhållanden, men trots det med intressant vägkantsflora. 

Till höger: Slåtterfibbla öster om vägen. 

 

Delsträcka 35 

Läge: Lockerud norr om Snäcke kanal (Strömmens sluss). Tre delsträckor ingår, två 

kortare på västra sidan vägen, en längre på östra sidan vägen. 

Beskrivning: Flora påverkad av kalklerskiffer som delvis går i dagen. På östra sidan 

vägen finns flera avsnitt med berg i ytterslänten. Här växer bl.a. jungfrulin, svartbräken, 

duvnäva, kvastfibbla, stor fetknopp och guldlocksmossa. Nedanför berget växer bl.a. 

sötvedel, svinrot, skogsfibbla och vildlin. Den sistnämnda förekommer inte sällan i 

innerslänter som tidigare hyvlats av i samband med dikning. Ett exemplar av Sankt Pers 

nycklar noterades i södra delen öster om vägen. 

Arter av intresse: Vildlin, jungfrulin, svinrot, Sankt Pers nycklar (ett ex knappt 100 m 

norr om Snäcke kanal, öster om vägen), vitpyrola, svartbräken, sötvedel, skogsfibbla, 

kvastfibbla, stor fetknopp, stor blåklocka, skogsvicker, blåsippa, tjärblomster, duvnäva, 

prästkrage, guldlocksmossa. 
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Till vänster: berg i kanten av vägen på östra sidan i norr. Bland floran bl.a. svartbräken och 

jungfrulin. Till höger: guldlocksmossa och svartbräken strax söder om bilden till vänster. 

 

Vägkant med synlig kalklerskiffer öster om vägen direkt norr om Snäcke kanal. Bland floran 

bl.a. jungfrulin, vildlin och kvastfibbla. 
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Delsträcka 36 

 

Läge: Vid Stavmyren och Vallarna. Två delsträckor ingår, en på vardera sidan vägen. 

Beskrivning: Torrängsflora i relativt öppet skogslandskap beroende på att en stor del 

av sträckan ligger i anslutning till en kraftledningsgata. Berg i dagen förekommer här 

och var på båda sidor vägen. Längst i söder på östra sidan vägen finns ett blommande 

kattfotsbestånd i en bergsskärning tillsammans med bl.a. jungfrulin och svartbräken. 

Orkidéer finns på båda sidor vägen ungefär där kraftledningen korsar vägen, Jungfru 

Marie nycklar öster om vägen och nattviol väster om vägen. Nattviolen växer i en 

tidigare avhyvlad innerslänt tillsammans med bl.a. jungfrulin och rikligt med vildlin. I 

närheten finns även skogsklocka. 

Arter av intresse: Jungfrulin, kvastfibbla, vildlin, prästkrage, rödklint, stor blåklocka, 

kattfot (bestånd öster om vägen längst i söder), Jungfru Marie nycklar (öster om vägen 

ungefär där kraftledning korsar), nattviol (väster om vägen ungefär där kraftledning 

korsar), skogsklocka (väster om vägen ungefär där kraftledning korsar), ärenpris, 

tjärblomster, svartbräken, bockrot, ängsvädd, darrgräs, gråfibbla, skogsfibbla, 

gökblomster, äkta johannesört, skogsvicker, smultron, skogsklöver, vit fetknopp, 

sötvedel, femfingerört, vitmåra. 
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Till vänster: Vägkant på östra sidan vägen. Kraftledningen syns i bakgrunden. Till höger: 

Nattviol och rikligt med vildlin i innerslänt på västra sidan vägen. 

 

Delsträcka 37 

Läge: Strax öster om Vallarna. En delsträcka ingår, norr om vägen. 

Beskrivning: Sydvänd vägsluttning med delvis berg i dagen. I östra delen av sträckan 

finns ett ganska stort bestånd av slåtterfibbla i ytterslänten. Backvial finns här liksom i 

västra delen. 

Arter av intresse: Jungfrulin, svinrot, slåtterfibbla (ytterslänt i öster), backvial, stor 

fetknopp, vit fetknopp. 

 

 

  

Till vänster: Östra delen av delsträckan med bl.a. slåtterfibbla, svinrot och jungfrulin. Till 

höger: Stort bestånd av slåtterfibbla i ytterslänten. Blad av backvial kan anas i bakgrunden 

(blommande lupiner syns till höger i bilden). 
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Delsträcka 38 – intressant vägkant i övrigt 

Läge: Vid Skogsgården. Två delsträckor ingår, en på vardera sidan vägen. 

Beskrivning: Fläckvis intressant flora i närheten av gårdsmiljö. Backvial förekommer 

på båda sidor vägen i öster tillsammans med bl.a. prästkrage och stor blåklocka. Strax 

intill finns även backnejlika. I västra delen noterades ett exemplar av brunklöver som 

växte bland baldersbrå i innerslänten. 

Arter av intresse: Prästkrage, stor blåklocka, backvial, backnejlika, brunklöver. 

 

  

Till vänster: Prästkrage, stor blåklocka och backvial i östra delen av delsträckan norr om 

vägen. Till höger: Brunklöver som växer bland baldersbrå i innerslänt i väster. 
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Delsträcka 39 

Läge: Strax norr om Skogsgården. En delsträcka ingår, östra sidan vägen. 

Beskrivning: Vägkant intill åkermark i öppet jordbrukslandskap. I innerslänten växer 

rikligt med svinrot.  

Arter av intresse: Svinrot (rikligt), rödklint. 

 

 

Rikligt med svinrot i innerslänt vid delsträcka 39. 
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Väg 2227 

Delsträcka 40 

 

 

Läge: Strax söder om Treungen. En delsträcka ingår, västra sidan vägen. 

Beskrivning: Vägkant som till största delen gränsar till hygge. Längst i söder gränsar 

dock barrskog. Svagt sluttande vägkanter utan egentlig ytterslänt. Rikligt med 

prästkrage och på sina ställen även rikligt med jungfrulin. Inslag av små hällar. 

Arter av intresse: Prästkrage, jungfrulin, stor blåklocka, rödklint, gulmåra, svinrot, 

vitmåra. 

 

 

Torrängsflora vid delsträcka 40 med bl.a. rikligt med prästkrage. 
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Delsträcka 41 

Läge: Sydväst om Treungen. Två delsträckor ingår, en på vardera sidan vägen. 

Beskrivning: Skuggade vägkanter intill granskog. Här finns en intressant skogsflora 

som även växer ut i vägkanterna. Fina bestånd med linnea på östra sidan vägen. På 

västra sidan vägen växer välutvecklade bestånd av grön-, vit- och klotpyrola i den mer 

opåverkade delen av vägslänten. I den mer påverkade delen närmare vägen noterades 

flera exemplar av skogsknipprot. Vidare växte i gränsen mellan påverkad och opåverkad 

del av slänten ett bestånd med sannolik porslinsbräcka (Saxifraga x urbium). Växten är 

en sällsynt trädgårdsflykting i Sverige. 

Arter av intresse: Skogsknipprot (västra sidan i påverkad del nära vägen), grönpyrola, 

vitpyrola, klotpyrola, jungfrulin, svinrot, linnea. 

 

  

Till vänster: vägkant öster om vägen. Barrskogsfloran med blåbär, björnmossa och fina 

bestånd av linnea växer ut i vägkantens ytterslänt. Till höger: linnea. 

 

 

Skogsknipprot i påverkad del av vägslänten väster om vägen. 
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Delsträcka 42 

 

 

Läge: Vid Sand. En delsträcka ingår, västra sidan vägen. 

Beskrivning: Vägkant med riklig förekomst av svinrot, framför allt i innerslänterna. 

Mot norr finns inslag av hällar som bl.a. är bevuxna med jungfrulin, prästkrage och 

gulmåra. 

Arter av intresse: Svinrot, gråfibbla, jungfrulin, prästkrage, gulmåra. 

 

  

Till vänster: svinroten växer i första hand i innerslänterna. Till höger: svinrot vid mötesplats i 

söder. 
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Delsträcka 43 

Läge: Strax norr om Sand. Två delsträckor ingår, en på vardera sidan vägen. 

Beskrivning: Stenslänt på östra sidan vägen och berghäll på västra sidan vägen. 

Vegetationen består bl.a. av jungfrulin och vildlin. 

Arter av intresse: Jungfrulin, vildlin, prästkrage, stor blåklocka. 

 

 

Stenslänt på östra sidan vägen med bl.a. vildlin i vägdikets lågpunkt  

i förgrunden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 52  
   

   

 

Delsträcka 44 

 

Läge: Vid Blideberget. Två delsträckor ingår, en på vardera sidan vägen. 

Beskrivning: Vägkanten väster om vägen gränsar till åkermark och har mycket rikligt 

med prästkrage i innerslänten. Här finns även t ex bockrot samt lite jungfrulin i söder 

där det förekommer hällar. Öster om vägen gränsar vägkanten till blandskog och 

förhållandena är skuggigare. Förutom jungfrulin finns här bl.a. vildlin och darrgräs. 

Arter av intresse: Svinrot, jungfrulin, prästkrage (mycket rikligt väster om vägen), 

vildlin, stor blåklocka, darrgräs. 

 

  

Till vänster: rikblommande bestånd av prästkrage i innerslänten väster om vägen. Till höger: 

vägkanten öster om vägen gränsar till en blandskog. 
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Delsträcka 45 

Läge: Strax norr om Blideberget. Två delsträckor ingår, en på vardera sidan vägen. 

Beskrivning: Torrängsflora med bl.a. jungfrulin, gråfibbla, vildlin, darrgräs och 

prästkrage. Inslag av hällar väster om vägen. Här gränsar vägen till en gles tallskog. I 

vägkanten öster om vägen finns delvis rikligt med vitpyrola i delar av innerslänten som 

är mindre påverkade av tidigare vägdikningsåtgärder. 

Arter av intresse: Jungfrulin, vildlin, svinrot, gråfibbla, darrgräs, bockrot, gulmåra, 

vitpyrola (östra sidan vägen) Sankt Pers nycklar (östra sidan vägen i söder). 

 

  

Till vänster: vägkant väster om vägen som gränsar till gles tallskog. Inslag av hällar och 

torrängsflora med bl.a. jungfrulin, gråfibbla och vildlin. Till höger: vägkant öster om vägen 

med bl.a. prästkrage och svinrot. 
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Delsträcka 46 – intressant vägkant i övrigt 

Läge: Strax norr om Blideberget. En delsträcka ingår, östra sidan vägen. 

Beskrivning: Ganska rikligt med prästkrage i kanten av åkermark. Även ganska 

mycket trivialare arter som åkertistel, baldersbrå, maskros m m, men även med inslag 

av arter som rödklint, gulmåra m m. 

Arter av intresse: Prästkrage, rödklint, gulmåra, stor blåklocka. 

 

 

Delsträcka 46 med bl.a. prästkrage. 
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Delsträcka 47 

Läge: Strax söder om Ånskolund. Tre delsträckor ingår, två på västra sidan vägen, en på 

östra sidan vägen. 

Beskrivning: Delsträckorna på västra respektive östra sidan vägen uppvisar 

sinsemellan ganska olika karaktär. På västra sidan dominerar vägkanter intill 

åkermarker, ofta rikblommande på prästkrage med inslag av bockrot, rödklint, 

getväppling m m. Längst i norr på den västra sidan vid Ånskolund finns dock även inslag 

av hällar med backnejlika. I närheten av bostadshuset ungefär mitt på sträckan finns 

flera exemplar av blåeld. På östra sidan kantas vägen av hällmarker med torrängsflora. 

Här växer ett flertal olika fetknopps- och fetbladsarter inklusive förvildade arter som 

sibiriskt fetblad och gyllenfetblad, därutöver bl.a. tjärblomster, gulmåra, stor blåklocka 

och filtlavar. Även Sankt Pers nycklar finns här. Längst i söder finns uppe på berget ett 

litet bestånd med blommande kattfot. 

Arter av intresse: Prästkrage, bockrot, rödklint, getväppling, stor blåklocka, 

kvastfibbla, svinrot, blåeld (väster om vägen vid bostadshus), backnejlika (väster om 

vägen i norr), kattfot (öster om vägen i söder), Sankt Pers nycklar (öster om vägen), 

gulmåra, jungfrulin, tjärblomster, gul fetknopp, stor fetknopp, liten fetknopp, 

mandelblom, vitmåra, skogsklöver, smultron. 

 

  

Till vänster: vägkant på västra sidan vägen intill åkermark. Flora av bl.a. prästkrage, bockrot, 

rödklint och getväppling. En ek vid vägen syns i bakgrunden. Till höger: blåeld i närheten av 

bostadshus på västra sidan vägen. 
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Till vänster: hällar med torrängsvegetation öster om vägen. Till höger: häll med gyllenfetblad 

och olika fetknoppsarter öster om vägen. 
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Delsträcka 48 

 

 

Läge: Vid Ånskolund. Två delsträckor ingår, en på vardera sidan vägen. 

Beskrivning: Hällar med torrängsflora på båda sidor vägen. Backnejlika finns på båda 

sidor vägen liksom arter som tjärblomster, gulmåra och olika fetknoppsarter. 

Arter av intresse: Jungfrulin, prästkrage, stor blåklocka, darrgräs, backnejlika (båda 

sidor vägen), harklöver, stor fetknopp, rödklint, mandelblom. 

 

  

Till vänster: hällar väster om vägen med bl.a. vitknavel och tjärblomster. Till höger: hällar 

öster om vägen med bl.a. backnejlika. 
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Delsträcka 49 

 

 

Läge: Öster om Lundeviken. Två delsträckor ingår, en på vardera sidan vägen. 

Beskrivning: Vägkanter som omges av tallskog. Torrängsvegetation med bl.a. ljung, 

jungfrulin, gulmåra, bockrot och prästkrage. På östra sidan vägen finns flera exemplar 

av nattviol i såväl ytter- som innerslänt. Även trollsmultron finns här. I norr finns inslag 

av hällar. 

Arter av intresse: Jungfrulin, prästkrage, darrgräs, nattviol (östra sidan vägen), 

trollsmultron (östra sidan vägen), gulmåra, kvastfibbla, svinrot, gråfibbla, skogsklöver, 

skogsfibbla, bockrot, stenbräken. 

 

  

Till vänster: vägkanterna på delsträckan omges av tallskog, här väster om vägen. Till höger: 

nattviol i ytterslänt öster om vägen. 
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Delsträcka 50 

 

 

Läge: Strax norr om Bäckhagen. En delsträcka ingår, västra sidan vägen. 

Beskrivning: Inner- och ytterslänter med inslag av jordblottor. Ganska rikligt med 

kvastfibbla i ytterslänten där vägkanten gränsar mot granskog. I norra delen gränsar 

vägkanten mot åker, och här finns bl.a. jungfrulin och svinrot i innerslänten. 

Arter av intresse: Jungfrulin, rödklint, svinrot, kvastfibbla, stor blåklocka. 

 

 

Där vägkanten gränsar mot granskog finns ganska rikligt med  

kvastfibbla i ytterslänten. 
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Delsträcka 51 

Läge: Strax söder om Ängen. En delsträcka ingår, västra sidan vägen. 

Beskrivning: Vägkant med ganska brant ytterslänt som gränsar till åker i söder och 

hus i norr. I slänten finns en rik flora med bl.a. jungfrulin, trollsmultron, prästkrage och 

darrgräs. 

Arter av intresse: Prästkrage, gulmåra, jungfrulin, trollsmultron, vitmåra, darrgräs. 

 

 

Delsträcka 51 med bred och ganska brant ytterslänt. 
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Delsträcka 52 – intressant vägkant i övrigt 

 

 

Läge: Vid Brorsberg. En delsträcka ingår, västra sidan vägen. 

Beskrivning: Vägkant som gränsar mot åker. En del svinrot i innerslänten liksom 

inslag av t ex prästkrage och gulmåra. I ytterslänten bl.a. gökblomster blandat med mer 

trivial vegetation som smörblommor m m. 

Arter av intresse: Svinrot, rödklint, gulmåra, prästkrage, bockrot. 

 

 

Vägkant som gränsar mot åker. En del svinrot i innerslänten  

(fröställningar syns ungefär mitt i bilden en bit bort). 
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Delsträcka 53 

Läge: Vid Brorsberg. En delsträcka ingår, östra sidan vägen. 

Beskrivning: Vägkanter med branta ytterslänter med mycket blottad jord. Bland 

floran märks framför allt ljung, men även hagfibbla, jungfrulin, prästkrage och svinrot. I 

söder växer även Sankt Pers nycklar. Det rika inslaget av jordblottor kan troligen vara 

värdefullt för vissa insekter såsom bin och steklar som gräver sina bon i marken. 

Arter av intresse: Prästkrage, jungfrulin, Sankt Pers nycklar (ganska nära bostadshus 

i söder), hagfibbla, svinrot. 

 

 

Vid delsträckan finns breda och ganska branta ytterslänt med stort  

inslag av jordblottor. 
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Delsträcka 54 

 

Läge: Vid Bolsänden. En delsträcka ingår, östra sidan vägen. 

Beskrivning: Brant ytterslänt med flora bestående bl.a. av prästkrage, jungfrulin, 

smultron och svinrot. 

Arter av intresse: Prästkrage, svinrot, ärenpris, jungfrulin, smultron. 

 

 

Vägkant som gränsar mot åker. En del svinrot i innerslänten (fröställningar  

syns ungefär mitt i bilden en bit bort). 
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Delsträcka 55 

 

Läge: Vid Hänsviken. En delsträcka ingår, östra sidan vägen. 

Beskrivning: Vägkant som gränsar till åkermark. Mycket rikligt med prästkrage och 

rödklint i innerslänten. Mot söder även inslag av svinrot. 

Arter av intresse: Prästkrage, rödklint, svinrot. 
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Norra delen av delsträcka 55. I framför allt innerslänten finns mycket rikligt med prästkrage 

och rödklint. 
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Delsträcka 56 

Läge: Väster om Ånimskogs kyrka. En delsträcka ingår, västra sidan vägen. 

Beskrivning: Vägsluttning med berg. Karakteristisk flora med bl.a. tjärblomster, stor 

fetknopp, svartbräken, stenbräken, mandelblom och brudbröd. 

Arter av intresse: Tjärblomster, stor fetknopp, svartbräken, stenbräken, mandelblom, 

brudbröd, gulmåra, jungfrulin, kvastfibbla. 

  

Berg med karakteristisk flora bestående bl.a. av tjärblomster, stor fetknopp och svartbräken. 
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Delsträcka 57 

 

 

Läge: Norr om Ånimskogs kyrka väster om Ånimskogs gård. En delsträcka ingår, östra 

sidan vägen. 

Beskrivning: Flera småbestånd av kattfot på ovansida av kallmurad sten. 

Karakteristiska inslag här är även kruståtel och jungfrulin. Innerslänten är mer trivial 

och domineras av maskros. Här finns även ett exemplar av plymspirea. 

Arter av intresse: Kattfot (flera småbestånd), jungfrulin, ängsvädd. 

 

 

Vägkant med gammal kallmurad sten i ytterslänten (rest från gammal väg?) där det bl.a. 

växer flera småbestånd av kattfot. Innerslänten är mer trivial med maskros. 
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Väg 2228 

 

Delsträcka 58 

 

 

Läge: Strax öster om Ånimskogs kyrka. Två delsträckor ingår, båda sidor vägen. 

Beskrivning: Vägkanter som gränsar till lövskog eller lövdunge. På västra sidan vägen 

är ytterslänten intressant med bl.a. ganska rikligt med jungfrulin samt svinrot, 

prästkrage och stor blåklocka. Innerslänten är dock ganska trivial. På östra sidan vägen 

finns även tjärblomster. 

Arter av intresse: Prästkrage, jungfrulin, stor blåklocka, svinrot, tjärblomster. 

 

 

I vägkanten på västra sidan vägen växer bl.a. jungfrulin i ytterslänten. 

 



 69  
   

   

 

Väg 2232 

 

Delsträcka 59 

 

 

Läge: Strax norr om Gyltungebyn. En delsträcka ingår, västra sidan vägen. 

Beskrivning: Vägkant som i ytterslänten har inslag av såväl berg som jordblottor. Här 

växer bl.a. gråfibbla, harmynta, tjärblomster, prästkrage och jungfrulin. I innerslänten 

finns på sina ställen bl.a. vildlin och rikligt med svinrot. 

Arter av intresse: Prästkrage, jungfrulin, svinrot, tjärblomster, kvastfibbla, sötvedel, 

gulmåra, stenbräken, harmynta, bockrot, gråfibbla. 

 

  

Till vänster: på flera ställen längs sträckan finns berg i dagen med utpräglad torrängsflora. 

Till höger: i ytterslänten finns också ganska stort inslag av jordblottor. 
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Delsträcka 60 

 

 

Läge: Strax söder om Kingebol. En delsträcka ingår, västra sidan vägen. 

Beskrivning: Vägkant med mycket berg i relativt skuggiga förhållanden. Bland floran i 

bergbranten märks t ex bergjohannesört, tjärblomster, jungfrulin, trollsmultron, 

skogsvicker och rikligt med svartbräken. Även i innerslänten finns på sina ställen 

intressanta inslag såsom svinrot och trollsmultron. Inslag finns även av mer skuggtålig 

flora såsom blåsippa och stinksyska. 

Arter av intresse: Prästkrage, jungfrulin, svinrot, tjärblomster, kvastfibbla, sötvedel, 

svartbräken, bergjohannesört, trollsmultron, blåsippa, ärenpris, stinksyska, skogsvicker. 

 

 

Bergbranter vid vägen med flora av bl.a. bergjohannesört,  

trollsmultron och rikligt med svartbräken. 
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Delsträcka 61 

Läge: Vid infarten till Kingebol. En delsträcka ingår, västra sidan vägen. 

Beskrivning: Bergbrant med goda ljusförhållanden. Bland floran märks bl.a. 

tjärblomster, duvnäva, stenbräken, svartbräken och vit fetknopp. Nedanför branten 

finns bl.a. svinrot. 

Arter av intresse: Tjärblomster, vit fetknopp, svartbräken, stenbräken, jungfrulin, 

svinrot, duvnäva, prästkrage, mandelblom. 

 

 

Solbelyst bergbrant med torrängsflora bland en- och nyponbuskar. 
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Delsträcka 62 

 

Läge: Strax öster om Skackerud. En delsträcka ingår, östra sidan vägen. 

Beskrivning: Bred ytterslänt som har inslag av kattfot, jungfrulin, prästkrage och 

svinrot. I söder finns även lite inslag av berg.  

Arter av intresse: Prästkrage, jungfrulin, svinrot, kattfot (i norr), stor blåklocka. 

 

 

Bergbranter vid vägen med flora av bl.a. bergjohannesört, trollsmultron och  

rikligt med svartbräken. 
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Delsträcka 63 

Läge: Strax öster om Skackerud. En delsträcka ingår, östra sidan vägen. 

Beskrivning: Fina ytterslänter med stort inslag av berg i dagen. Bland floran märks 

bl.a. tjärblomster, jungfrulin, liten fetknopp, prästkrage och stor blåklocka. 

Arter av intresse: Tjärblomster, liten fetknopp, stenbräken, jungfrulin, svinrot, 

prästkrage, stor blåklocka, gulmåra. 

 

 

Ytterslänter med stort inslag av berg i dagen med intressant  

torrängsflora. 
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Delsträcka 64 

 

 

Läge: Vid Säbyn. En delsträcka ingår, västra sidan vägen. 

Beskrivning: Vägkant i närheten av gårdsmiljö. Prästkrage och rikligt med 

trollsmultron. Även gulmåra vid häll i söder. Viss gödslingspåverkan kan anas. Gränsar 

mot hästbete. 

Arter av intresse: Prästkrage, trollsmultron (rikligt), gulmåra, åkervädd. 
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Vägkant i närheten av gårdsmiljö med prästkrage och rikligt med trollsmultron bland i övrigt 

ganska frodig vegetation. 
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Delsträcka 65 

Läge: Vid Säbyn. En delsträcka ingår, östra sidan vägen. 

Beskrivning: Skifferhällar med fin hällmarksflora bestående bl.a. av backnejlika, 

harklöver, gul fetknopp och vit fetknopp. 

Arter av intresse: Vit fetknopp, gul fetknopp, backnejlika (riklig), harklöver, 

kvastfibbla. 

 

  

Till vänster: skifferhällar med rik flora. De röda nyanserna på hällarna består mestadels av 

bladmattor av vit fetknopp. Till höger: backnejlika och harklöver med i bakgrunden bl.a. gul 

fetknopp. 
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Delsträcka 66 

Läge: Strax norr om Säbyn vid Skogsgården. Två delsträckor ingår, en på vardera sidan 

vägen. 

Beskrivning: Cirka 500 meter lång vägsträcka genom skogsmiljö. Små öppningar finns 

dock, främst på västra sidan, vilket gör att solinstrålningen bitvis ändå är relativt god. 

Det mesta av den intressanta floran finns längs östra sidan vägen där vägslänterna är 

branta och på flera ställen har berg i dagen. Bland arterna märks bl.a. Sankt Pers 

nycklar, trollsmultron, vildlin och kungsmynta. Inslag finns även av skuggtåligare växter 

som nässelklocka och blåsippa. På västra sidan vägen finns på ett ställe en bred vägslänt 

i gynnsamt söderläge. Här växer bl.a. backnejlika och trollsmultron. 

Arter av intresse: Backnejlika (västra sidan vägen), trollsmultron (båda sidor vägen), 

kvastfibbla, Sankt Pers nycklar (östra sidan vägen), kungsmynta, darrgräs, duvnäva, 

sötvedel, småborre, nässelklocka, blåsippa, jungfrulin, svartbräken, vildlin, harmynta, 

prästkrage, gråfibbla, svinrot. 

 

  

Till vänster: bred vägslänt på västra sidan vägen i gynnsamt söderläge. Trollsmultron, 

backnejlika och jungfrulin bland noterade arter. Till höger: berg på östra sidan vägen med 

flora av bl.a. trollsmultron, duvnäva, jungfrulin och kvastfibbla. 
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Delsträcka 67 

 

 

Läge: Vid Sandbol. En delsträcka ingår, östra sidan vägen. 

Beskrivning: Branta ytterslänter med inslag av berg i dagen och jordblottor. I 

slänterna finns bl.a. kvastfibbla, jungfrulin, bockrot, stor blåklocka, trollsmultron och 

sötvedel. Det finns även inslag av jordblottor. 

Arter av intresse: Jungfrulin, svinrot, stor blåklocka, trollsmultron, vit fetknopp, 

åkervädd, kvastfibbla, bockrot, sötvedel, tjärblomster, smultron, rödklint, ärenpris, 

gråfibbla. 

 

 

I de branta ytterslänterna växer bl.a. stor blåklocka, jungfrulin,  

prästkrage och kvastfibbla. 
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Delsträcka 68 

Läge: Vid Sandbol. Två delsträckor ingår, båda belägna mellan de två vägarna. De båda 

delsträckorna bildar en gemensam, ganska brant vägslänt. 

Beskrivning: I den branta vägslänten finns en torrängsflora med bl.a. rikligt med 

kvastfibbla, samt prästkrage, stor blåklocka och jungfrulin. I innerslänten dominerar 

palsternacka. 

Arter av intresse: Jungfrulin, svinrot, prästkrage, stor blåklocka, kvastfibbla. 

 

 

Brant vägslänt mellan de två vägarna med torrängsflora bestående  

bl.a. av stor blåklocka, prästkrage och jungfrulin. I innerslänten syns  

rikligt med palsternacka. 
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Delsträcka 69 

Läge: Vid Sandbol. En delsträcka ingår, västra sidan vägen. 

Beskrivning: Torr, ganska flack vägslänt. Torrängsflora med bl.a. vitmåra, stor 

blåklocka och darrgräs. 

Arter av intresse: Svinrot, stor blåklocka, vitmåra, darrgräs, rödklint. 

 

 

Bred, torr vägslänt med torrängsflora bestående bl.a. av stor blåklocka, vitmåra och darrgräs. 
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Delsträcka 70 

Läge: Vid Sandbol. Två delsträckor ingår, båda på västra sidan vägen. 

Beskrivning: Breda vägslänter som saknar ytterslänt. Gränsar mot åkermark i väster. 

Rik flora med bl.a. skogsklocka, stor blåklocka, prästkrage, trollsmultron, åkervädd och 

nattviol. 

Arter av intresse: Svinrot, stor blåklocka, prästkrage, skogsklocka, åkervädd, 

trollsmultron, jungfrulin, nattviol, skogsklöver. 

 

 

Breda vägslänter med rik flora. På bilden syns bl.a. skogsklocka (ännu inte helt  

utslagen), prästkrage, stor blåklocka, åkervädd och skogsklöver. 
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Delsträcka 71 

Läge: Vid Sandbol. En delsträcka ingår, östra sidan vägen. 

Beskrivning: Branta ytterslänter som gränsar till skog. Stort inslag av bar jord i vilken 

bl.a. flera exemplar av skogsknipprot etablerat sig. I slänterna finns i övrigt rikligt med 

gråfibbla, samt bl.a. jungfrulin, stor blåklocka och svinrot. 

Arter av intresse: Svinrot, stor blåklocka, prästkrage, åkervädd, jungfrulin, 

skogsknipprot (flera ex som etablerat sig i bar jord), darrgräs, gråfibbla. 

 

  

Till vänster: brant ytterslänt med stort inslag av bar jord. Till höger: i slänten har bl.a. 

skogsknipprot etablerat sig. Vid inventeringstillfället i juni 2009 hade denna ännu inte gått i 

blom. 
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Samlad bedömning 

Inventeringen av vägsträckorna kring sjön Ånimmen har bekräftat att vägkanterna längs 

dessa vägar har en mycket rik flora. Ett stort antal naturvårdsintressanta arter har 

noterats (se bilaga 1). Det är emellertid inte bara artrikedomen som är 

uppseendeväckande. Vissa arter som i landet i övrigt är sällsynta eller mindre vanliga, 

har i trakten en utbredd förekomst. Det gäller t ex trollsmultron, som är rödlistad i 

kategorin sårbar. Trakten kring Dalformationen i Dalsland är ett mycket viktigt 

utbredningsområde för arten, där inte minst vägkanterna utgör betydelsefulla 

livsmiljöer. 

Inventeringen visar också att ett flertal arter av våra orkidéer tycks trivas i områdets 

vägkanter. Störst utbredning har Sankt Pers nycklar, men även Jungfru Marie nycklar, 

nattviol och skogsknipprot finns på spridda platser i vägkanterna. För flera av 

orkidéerna, liksom för arter som t ex vildlin, svinrot, prästkrage, rödklint och kvastfibbla 

har det vid inventeringen kunnat konstateras att de inte sällan växer i vägslänter som på 

något sätt utsatts för fysisk påverkan, t ex genom avschaktning vid tidigare vägdikning. 

Arterna tycks onekligen gynnas av ett visst mått av markstörning. Floran längs vägarna 

kan generellt sägas vara rik i avsnitt där det finns berg i dagen, sten och torra, branta 

slänter med jordblottor. 

Ett observandum beträffande vägkanternas skötsel är att flera av områdets 

naturvårdsintressanta arter såsom väddarterna, rödklint och den rödlistade 

skogsklockan är senblommande växter. Slåtter alltför tidigt på året missgynnar arterna 

liksom växternas följearter såsom många dagfjärilar och steklar. Längs vägsträckor där 

skogsklocka förekommer och där de förstnämnda växterna har riklig förekomst bör 

slåtter vid en senare tidpunkt på året övervägas, helst inte före 1 augusti? 
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Bilaga 1. Naturvårdsintressanta arter 

 

Naturvårdsintressanta arter 

Här förtecknas de arter som kan betraktas som naturvårdsintressanta och som noterats i 

samband med fältinventering av aktuella vägsträckor, i första hand i juni 2009. Först 

förtecknas de arter som av myndigheterna klassificerats som rödlistade, skyddade eller 

som utgör signalarter. Därefter förtecknas även ett antal arter som kan anses ha ett visst 

signalvärde eller som på annat sätt kan vara intressanta från naturvårdssynpunkt, men 

som inte finns med på de angivna rödlistorna eller signalartslistorna. 

 

Namngivningen av kärlväxter följer Karlsson (1998). 

 

De angivna kategorierna innebär: 

 

N = Art med starkt skydd i artskyddsförordningen. Arten kräver noggrant skydd enligt EU:s 

habitatdirektiv. Arten finns upptagen i bilaga 4 till habitatdirektivet. 

 

F = Fridlyst art enligt Naturvårdsverkets (NFS 1999:12) och Länsstyrelsens (14FS 2000:177) 

föreskrifter 

 

VU = Rödlistad art i kategori sårbar 

NT = Rödlistad art i kategori missgynnad 

 

S = Signalart. Gäller främst arter i ängs- och betesmark som Jordbruksverket (2005) angivit, 

men i vissa fall även arter i skogsmark som Skogsstyrelsen (1994 & 2000) angivit. 

 

 

Kärlväxter 

Artnamn Kategori Fyndlokal 

Backnejlika Dianthus deltoides S Flerstädes i torra vägslänter med inslag av 

hällar 

Blåsippa Anemone hepatica S, F Här och var i skuggiga vägkanter (signalart i 

skog) 

Blåsuga Ajuga pyramidalis S Här och var i vägkanter med torrängsflora 

Bockrot Pimpinella saxifraga S Spridd i området i vägkanter med 

torrängsflora 

Brudborste Cirsium helenioides S Här och var, oftast på frisk mark 

Brudbröd Filipendula vulgaris S Spridd i området i vägkanter med 

torrängsflora 

Darrgräs Briza media S Här och var, både på torr och fuktig mark 

Grönpyrola Pyrola chlorantha S Delsträcka 41 

Gullviva Primula veris S, F Här och var, mest på frisk mark 

Gulmåra Galium verum S Spridd i området i vägkanter med 

torrängsflora 

Gökblomster Lychnis flos-cuculi S Här och var, ställvis riklig i fuktiga vägdiken 

Höskallra Rhinanthus serotinus S Delsträcka 18 

Jungfrulin Polygala vulgaris S Spridd i området längs alla undersökta vägar 

Jungfru Marie nycklar S, F Delsträcka 24, 27, 34, 36 

Kattfot Antennaria dioica S Delsträcka 3, 12, 36, 47, 57, 62 



 86  
   

   

 

Nattviol Platanthera bifolia S, F Delsträcka 21, 36, 49, 70 

Oslohällebräcka Saxifraga osloënsis NT, N, F Delsträcka 15 och i kanten av delsträcka 23(?) 

Prästkrage Leucanthemum vulgare S Mycket vanlig i vägkanter längs alla 

undersökta vägar 

Sankt Pers nycklar Orchis mascula S, F Delsträcka 4, 9, 35, 45, 47, 53, 66 

Skogsklocka Campanula cervicaria NT, F Delsträcka 7, 36, 70 

Skogsknipprot Epipactis helleborine S, F Delsträcka 41, 71 (signalart i skog) 

Slåtterfibbla Hypochoeris maculata S Delsträcka 7, 34, 37 

Stagg Nardus stricta S Enstaka platser med torrängsflora 

Svinrot Scorzonera humilis S Spridd i området, gärna i slänter som 

påverkats av dikning 

Trollsmultron Drymocallis rupestris VU Spridd i området, även i delvis igenväxta 

vägkanter 

Vildlin Linum catharticum S Spridd i området, gärna i slänter som 

påverkats av dikning 

Ärenpris Veronica officinalis S Spridd i området i vägkanter med 

torrängsflora 

Ängsskallra Rhinanthus minor S Spridd i området i vägkanter med 

torrängsflora 

Ängsvädd Succisa pratensis S Spridd i området 

 

Kryptogamer (mossor, lavar, svampar) 

Artnamn Kategori Fyndlokal 

Guldlocksmossa Homalothecium sericeum S Enstaka platser på hällar och träd 

(signalart i skog) 

 

Övriga naturvårdsintressanta arter 

Artnamn Fyndlokal 

Backglim Silene nutans Delsträcka 1, 2, 3 

Backvial Lathyrus sylvestris Enstaka platser 

Bergjohannesört Hypericum montanum Delsträcka 60 

Bergmynta Satureja vulgaris Delsträcka 23 

Blodnäva Geranium sanguineum Här och var 

Brunklöver Trifolium spadiceum Delsträcka 38 

Blåeld Echium vulgare Enstaka platser 

Duvnäva Geranium columbinum Spridd i området, främst på berghällar 

Femfingerört Potentilla argentea Här och var i vägkanter med torrängsflora 

Getväppling Anthyllis vulneraria Spridd i området i vägkanter med torrängsflora 

Gråfibbla Pilosella officinarum Spridd i området, främst på berghällar och torra 

ytterslänter 

Gul fetknopp Sedum acre Här och var i vägkanter med berghällar 

Hagfibbla Hieracium sect. Vulgata Spridd i området längs alla undersökta vägar 

Harklöver Trifolium arvense Spridd i området, främst på berghällar 

Harmynta Satureja acinos Här och var, främst på berghällar 

Klofibbla Crepis tectorum Här och var på berghällar m m 

Klotpyrola Pyrola minor Här och var i skuggiga vägkanter 

Kungsmynta Origanum vulgare Här och var i vägkanter med torrängsflora 

Kvastfibbla Pilosella cymosa(?) Spridd i området längs alla undersökta vägar 

Linnea Linnaea borealis Delsträcka 41 i kanten av granskog 

Liten blåklocka Campanula rotundifolia Spridd i området i vägkanter med torrängsflora 

Liten fetknopp Sedum annuum Här och var i vägkanter med berghällar 
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Mandelblom Saxifraga granulata Spridd i området, främst på berghällar 

Myskmalva Malva moschata Enstaka platser 

Natt och dag Melampyrum nemorosum Delsträcka 30 

Nässelklocka Campanula trachelium Delsträcka 66 

Rödklint Centaurea jacea Spridd i området, inte sällan i samma miljöer som 

prästkrage 

Skogsfibbla Hieracium sect. Hieracium Spridd i området längs alla undersökta vägar 

Skogsklöver Trifolium medium Spridd i området, mest frisk mark 

Skogsvicker Vicia sylvatica Mycket vanlig i vägkanter längs alla undersökta 

vägar 

Smultron Fragaria vesca Spridd i området i vägkanter med torrängsflora 

Småborre Agrimonia eupatoria Här och var i området 

Stenbräken Cystopteris fragilis Här och var i bergsbranter 

Stinksyska Stachys sylvatica Här och var i skuggiga vägkanter 

Stor blåklocka Campanula persicifolia Spridd i området längs alla undersökta vägar 

Svartbräken Asplenium trichomanes Relativt vanlig i bergsbranter 

Stor fetknopp Sedum rupestre Spridd i området, främst på berghällar 

Sötvedel Astragalus glycyphyllos Här och var i området 

Tjärblomster Lychnis viscaria Spridd i området, främst på berghällar 

Vit fetknopp Sedum album Spridd i området, främst på berghällar 

Vitmåra Galium boreale Spridd i området i vägkanter med torrängsflora 

Vitpyrola Pyrola rotundifolia Här och var i skuggiga vägkanter 

Åkervädd Knautia arvensis Här och var 

Äkta johannesört Hypericum perforatum Här och var 
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