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Förord
Sedan mitten av 1990-talet har vägavsnitt av varierande längd avgränsats, främst p.g.a. sin
rikedom av olika ängsväxter, en följd av dåvarande Vägverkets projekt ”Artrika vägkanter”. En
välutvecklad vägkantsflora med arter som vanligen finns på olika typer av ängar, i beteshagar etc.,
är ofta lätt att identifiera. Ibland kan även ovanliga, rödlistade och hotade arter finnas. En
oroväckande trend är dock att vägkanternas florarikedom förefaller minska över tiden.
Under de första 15 år som gått sedan projektstarten så har Vägverket/Trafikverket nästan
uteslutande identifierat artrika vägkanter, som sträckor med olika ängsväxter. Förekomsten av
olika djur knutna till vägkanterna har normalt sett inte aktivt eftersökts eller beaktats. Sedan år
2009 har detta förändrats. Då kom det en del information om olika gaddsteklar (vildbin) via de
”Åtgärdsprogram för hotade arter”, som Naturvårdsverket och landets länsstyrelser arbetade med.
Platser utefter statliga vägar där förekomster av väddsandbi och guldsandbi var kända började då
tas med som ”Artrik vägkant”. Vägkanter med stora förekomster av blommor av även
förhållandevis vanliga arter, men som är viktiga substratväxter för insekter, t.ex. åkervädd och
ängsvädd, har därefter blivit viktiga att notera för Trafikverket. Rikedom av subsratväxter är idag
ett viktigt kriterium för att avgränsa en artrik vägkantsmiljö i vissa trakter.
Under de senaste fem åren har vi i våra inventeringar av artrika vägkanter regelmässigt noterat
olika dagfjärilar, bastardsvärmare, olika gaddsteklar och andra insekter. Det har skett såväl i de
mer översiktliga inventeringarna, som framför allt via riktade kompletterande
insektsinventeringar. Som ett nytt steg i denna utveckling har Trafikverket därför valt att utöka
vissa kunskapsunderlag med bl.a. insektsinventeringar, främst i de områden där vi anar en
kunskapsbrist om denna organismgrupp. Denna inventering utgör därmed ett komplement till de
inventeringar som Trafikverket gjort i driftområde Ätradalen under 2011 och omfattar både
kärlväxter och insekter. Den geografiska upplösningen i inventeringsarbetet har i detta fall varit
mer detaljerad än det som vi normalt sett har arbetat med, vilket ger tydliga fördelar i framtida
skötsel.
Författaren ansvarar för rapportens innehåll och tackas för sin insats.
Mats Lindqvist
Miljöspecialist/ekolog
Underhåll – Teknik & Miljö

Överblommad backsippa (VU), Trädet-Blidsberg (foto: Mats Lindqvist, 2017-06-08).

Puktörneblåvinge, Åsarp-Trädet (foto: Mats Lindqvist, 2017-06-08).

Innehåll
FÖRORD ........................................................................................................................................................... 3
BAKGRUND ...................................................................................................................................................... 7
OMFATTNING ......................................................................................................................................................... 7
UNDERLAG ............................................................................................................................................................. 7
METODIK .......................................................................................................................................................... 8
BEDÖMNINGAR ....................................................................................................................................................... 8
RESULTAT ......................................................................................................................................................... 9
ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV NATURFÖRHÅLLANDEN OCH JORDARTER............................................................................... 9
TIDIGARE FYND AV VÄXT- OCH INSEKTSARTER............................................................................................................... 10
BEDÖMNING AV INVENTERADE VÄGKANTER ................................................................................................................ 12
FYND AV RÖDLISTADE OCH SÄLLSYNTA KÄRLVÄXTER ...................................................................................................... 13
FAUNAN I VÄGKANTERNA ........................................................................................................................................ 14
SYNTES – ARTRIKA VÄGKANTER I ÖVRE ÄTRADALEN....................................................................................................... 17
REDOVISNING AV OBJEKT .............................................................................................................................. 18
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Timmele - Blidsberg (Timmele hänsynsobjekt) ............................................................................... 19
Timmele - Blidsberg ........................................................................................................................ 21
Timmele - Blidsberg (Gustavsberg-Övre Vång) ............................................................................... 23
Timmele - Blidsberg (Nordost om Krutbrännaregården, Silarp) ..................................................... 24
Timmele - Blidsberg ........................................................................................................................ 25
Blidsberg-Trädet ............................................................................................................................. 27
Blidsberg-Trädet ............................................................................................................................. 29
Blidsberg-Trädet ............................................................................................................................. 30
Blidsberg-Trädet ............................................................................................................................. 31
Blidsberg-Trädet ............................................................................................................................. 32
Blidsberg-Trädet ............................................................................................................................. 33
Blidsberg-Trädet ............................................................................................................................. 34
Blidsberg-Trädet ............................................................................................................................. 35
Blidsberg-Trädet ............................................................................................................................. 36
Blidsberg-Trädet ............................................................................................................................. 37
Blidsberg-Trädet ............................................................................................................................. 39
Blidsberg-Trädet ............................................................................................................................. 40
Blidsberg-Trädet ............................................................................................................................. 41
Blidsberg-Trädet ............................................................................................................................. 42
Blidsberg-Trädet ............................................................................................................................. 43
Blidsberg-Trädet ............................................................................................................................. 45
Blidsberg-Trädet ............................................................................................................................. 46
Blidsberg-Trädet ............................................................................................................................. 47
Blidsberg-Trädet ............................................................................................................................. 49
Blidsberg-Trädet ............................................................................................................................. 50
Blidsberg-Trädet ............................................................................................................................. 51
Blidsberg-Trädet ............................................................................................................................. 52
Blidsberg-Trädet ............................................................................................................................. 53
Blidsberg-Trädet ............................................................................................................................. 54

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Åsarp-Trädet (Rastplats Trädet) ..................................................................................................... 55
Åsarp-Trädet ................................................................................................................................... 58
Åsarp-Trädet ................................................................................................................................... 59
Åsarp-Trädet ................................................................................................................................... 60
Åsarp-Trädet ................................................................................................................................... 62
Åsarp-Trädet ................................................................................................................................... 63
Åsarp-Trädet ................................................................................................................................... 64
Åsarp-Trädet ................................................................................................................................... 65
Åsarp-Trädet ................................................................................................................................... 66
Åsarp-Trädet ................................................................................................................................... 67

REFERENSER ................................................................................................................................................... 68
BILAGA 1 – KARTOR ÖVER ARTFYND ................................................................................................... 69
BILAGA 2 – FOTOGRAFIER ÖVER ARTER ............................................................................................ 75

Bakgrund
Stora delar av riksväg 46 i driftområde Ätradalen är utpekat som artrik vägkant sedan sommaren
2011. Trafikverkets miljöspecialister/ekologer inventerade då vägen översiktligt med fokus på
växter. Dessutom utfördes en översiktlig insektsinventering samma år. Trafikverket har bedömt
att inventeringarna behöver kompletteras med en detaljinventering av vägen, som inkluderar både
växter och insekter. Sundh Miljö, Falköping, anlitades för att genomföra en vägnära
naturinventering med målet att fastställa vilka delsträckor som har särskilt värdefulla naturvärden
med avseende på växter och/eller insekter och därmed kräver specifik skötsel och hänsyn vid
drift och underhåll.

Omfattning
Uppdraget omfattar en naturinventering vid utpekade delsträckor längs Rv46 i driftområde
Ätradalen. Om andra intressanta områden upptäckts mellan delsträckorna har även de
inventerats. Båda sidor av vägens befintliga vägområde och dess omedelbara närhet (innerslänter,
ytterslänter av varierande utbredning och bankslänter) har inventerats.
Fokus har varit på naturvårdsintressanta växter (t.ex. hotade arter och ängs- och hagmarksväxter)
och insekter med indikatorvärde. Arter som t.ex. väddsandbi Andrena hattorfiana (NT), guldsandbi
Andrena marginata (VU), långhornsbi Eucera longicornis, väddgökbi Nomada armata (EN), sexfläckig
bastardsvärmare Zygaenae filipendulae (NT) och mindre blåvinge Cupido minimus (NT) har
eftersökts.

Underlag
Underlagen inför fältinventeringen har utgjorts av Trafikverkets meddelande 2012-04-11 med
utdrag ur den översiktliga inventeringen av Trafikverkets miljöspecialister/ekologer som gjordes
2011. Även rapporten ”Vildbin och fjärilar i vägkanter-Driftområde Ätradalen 2011, rapport 2012:066”
har utgjort underlag vid inventeringen. Inventeringar av stäppartade torrängar i Ätradalen som
undertecknad utfört 2002 och 2007 har kompletterat kunskapsunderlagen på vissa vägsträckor.
Fynd av rödlistade arter, kärlväxter och insekter, som rapporterats till artportalen utgör också
underlag.
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Metodik
Inventeringen har i huvudsak följt den inventeringsmetod som Trafikverkets Region Väst
utarbetat (version 2012-05-30). Fältinventeringen genomfördes under, dels vecka 25-26 och dels
vecka 29-31. Bra väderlek och lämpliga tidpunkter för att öka chanserna att upptäcka aktiva
insekter eftersträvades men lyckades inte alltid den kalla sommaren 2012. De få riktigt varma
dagar som var i juli ägnades dock åt inventering i området. Vid första fältbesöket användes
digitalt fickminne för all dokumentation, vid besök två användes traditionell fältblankett
upprättad för ändamålet. GPS har använts för inhämtande av geografiska data.

Bedömningar
Som stöd för att fastställa vilka delsträckor som är artrikast och särskilt värdefulla med avseende
på växter och/eller insekter, har alla indikatorarter för kärlväxter dokumenterats. Fynden har
sammanställts i nedanstående rapport där även intressanta fynd av insekter och samtliga
dagfjärilsfynd finns med. Klassningen har i praktiken gått till så att antalet klass-1 indikatorer och
klass-2 indikatorer summerats för varje vägkant. De vägkanter som har mellan 26 och 17
indikatorer har fått klass 1, de vägkanter som har mellan 16 och 13 indikatorer har fått klass 2 och
de som har 11-5 indikatorer har erhållit klass 3.
Fjärilar och observationer av vildbin och andra insekter av betydelse har inte vägts in objektivt i
den prioritering och klassificering av vägkanterna som gjorts beroende på att insekternas
aktiviteter är hårt styrda av väderleken. I de vägkanter som jag noterat mycket insektsaktivitet har
omnämnts speciellt i texten. Vid en eventuell prioritering av vägkanter är det alltså viktigt att inte
enbart stirra sig blind på klassningen.
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Resultat
Nedan redovisas 39 vägkanter och skärningar som klassats som artrika vägkanter. Av dessa ingår
samtliga 36 vägkanter som redovisats i Trafikverket meddelande i förstudiens framtagna lokaler. I
de fall vägkanten fått en egen beteckning av Trafikverket har detta angivits vid sidan av det nya
namnet och löpnumret.
Utmed Rv 46 har innerslänterna genomgående belagts med makadam varför alla värden och
artsammansättningar som beskrivs i rapporten finns i ytterslänterna.

Översiktlig beskrivning av naturförhållanden och jordarter
Den inventerade vägsträckan utmed Rv 46 följer till största delen Ätradalens dalgång i en
landskapshistorisk region kallad Mellersta och Övre Ätradalen. Dalgången utgörs av ett
småkuperat och varierat odlingslandskap med åkermarker, stenmurar, gruskullar och åsar på
ömse sidor om det slingrande vattendraget. Området uppvisar småskalig, äldre sockenstruktur
med många nedlagda medeltidssocknar. Röjningsröseområden samt fossil åkermark med
förhistoriska/medeltida bandparceller förekommer rikligt. Välvda/ryggade åkrar, merparten från
1800-tal, finns företrädesvis i regionens norra del. Många områden med ett bevarat småskaligt
odlingslandskap finns än idag med ålderdomliga tegindelningar, stenmurar, röjningsrösen, diken,
fägator etc.
Markerna i dalgången är generellt påverkade av kalk från Falbygdens kambrosilurområde vilket
ofta innebär att floran är rik och inslaget av ädla lövträd ganska stort överlag även om asp, björk
och gran karakteriserar traktens skogsklädda partier.
Jordarterna varierar men i de vägskärningar som inventerats är de dominerande kornstorlekarna
grus och sten följt av sand, mo och mjäla. Ler i egentlig mening har inte påträffats. Utpräglat
sandiga vägkanter och skärningar är sällsynta, de finare jordfraktionerna uppträder mer sporadiskt
som skikt eller linser.
Kombinationen av kalk och torra lägen i dessa bygder aktualiserar en naturtyp som kallas
stäppartad torräng. Naturtypen är föremål för eget nationellt åtgärdsprogram med målet att
säkerställa naturtypen och dess värden. Naturtypen som man som inventerare med fog kan ana
ger avtryck även i vägkanterna, är den artrikaste variant av torräng som förekommer i
Västsverige. Torrängsvarianten förekommer endast på södra Falbygden och i norra Ätradalen, i
östra centraldelen av Västergötland och Västra Götalands län. Naturtypen påträffas i kalkrika
områden med grusiga till moiga jordar i södra delen av Falköpings kommun och i Ätradalen i
norra delen av Ulricehamns kommun.
Inom naturtypen finns skillnader mellan den norra och den södra delen av utbredningen.
Falbygden som ligger närmast platåbergslandskapets kambrosiluriska bergarter i norr, är mer
utpräglat kalkrik än Ätradalen i söder som har sin kalkpåverkan genom att inlandsisen avlastat
kalkhaltigt material från Falbygden i norr. Falbygdens torrängar utgörs oftare av moränkullar än
9

de södra torrängarna som vilar på ett underlag av sorterat, sandigt grusigt material med större
inslag av urbergsmaterial. De geologiska förutsättningarna avspeglas i vegetationen som på
artnivå bl.a. skiljer sig genom att fjädergräs, praktbrunört, säfferot och färgmåra saknas i
Ätradalens torrängar och att backklöver, solvända, fältvädd, kungsmynta, krissla och vildlin
förekommer mer frekvent på Falbygden än i Ätradalen. Ätradalens torrängar är däremot rikare på
trollsmultron, backglim, backruta och vingvial. Speciellt trollsmultron förekommer rikligt i
Ätradalens torrängsmiljöer.

Tidigare fynd av växt- och insektsarter
Inför inventeringen granskades sträckan med avseende på tidigare fynd av växt- och insektsarter.
Sträckan är väl känd av undertecknad när det gäller förekomsten av stäppartade torrängar,
inventering har utförts vid två tillfällen under 2000-talet. Resultatet av granskningen resulterade i
få fynd av arter som inte redan var kända genom Trafikverkets inventeringar 2011. Förstudien på
Artportalen och i kända inventeringar visade på fynd av backsippa, sommarfibbla, trollsmultron,
drakblomma, mindre blåvinge och sexfläckig bastardsvärmare. Inga övriga fynd av ovanliga arter
hittades. Det är dock känt att bl.a. väddsandbi förekommer i odlingslandskapet som omgärdar
riksvägen.
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Bedömning av inventerade vägkanter
De inventerade vägkanterna utmed sträckan från Timmele till strax söder om Åsarp är i grova
drag ganska likvärdiga med avseende på artrikedom och naturvärden. Vägkanter där
torrängsvegetationen ännu inte utvecklats hyser av naturliga skäl inte heller någon rikare
insektsfauna. Långt gången succession i skärningarna i kombination med påverkan från
intilliggande åkrar innebär i sin tur att triviala arter och kvävegynnade arter tagit överhanden över
bevarandevärda arter.
Tabell 1. Klassning av inventerade vägkanter

SUMMA indikatorarter

Vägsträcka

Klass

Blidsberg-Trädet 15

1

26

Blidsberg-Trädet 28

1

22

Blidsberg-Trädet 14

1

22

Timmele - Blidsberg 1

1

21

Åsarp-Trädet 31

1

21

Åsarp-Trädet 30 (Rastplats Trädet)

1

21

Timmele - Blidsberg 5

1

20

Timmele - Blidsberg 5

1

19

Blidsberg-Trädet 12

1

19

Blidsberg-Trädet 13

1

19

Blidsberg-Trädet 25

1

18

Blidsberg-Trädet 24

1

17

Timmele - Blidsberg 3 (Gustavsberg-Övre Vång)

1

17

Blidsberg-Trädet 18

2

16

Åsarp-Trädet 37

2

16

Blidsberg-Trädet 8

2

16

Åsarp-Trädet 32

2

16

Åsarp-Trädet 38

2

16

Blidsberg-Trädet 16

2

15

Timmele - Blidsberg 4 (Nordost om Krutbrännaregården, Silarp)

2

15

Blidsberg-Trädet 26

2

15

Blidsberg-Trädet 20

2

15

Blidsberg-Trädet 27

2

14

Blidsberg-Trädet 6

2

14

Åsarp-Trädet 35

2

14

Blidsberg-Trädet 11

2

14

12

kärlväxter

Forts. tabell 1. Klassning av inventerade vägkanter

Vägsträcka

Klass

SUMMA indikatorarter
kärlväxter

Blidsberg-Trädet 19

2

13

Blidsberg-Trädet 7

2

13

Åsarp-Trädet 39

2

13

Blidsberg-Trädet 21

2

13

Blidsberg-Trädet 22

2

13

Åsarp-Trädet 34

3

12

Timmele - Blidsberg 2

3

12

Blidsberg-Trädet 29

3

12

Åsarp-Trädet 33

3

12

Åsarp-Trädet 36

3

11

Blidsberg-Trädet 17

3

10

Blidsberg-Trädet 9

3

7

Blidsberg-Trädet 10

3

5

Fynd av rödlistade och sällsynta kärlväxter
Vägkanterna mellan Timmele och Åsarp hyser en rik flora med inslag av rödlistade arter. Den art
som setts flest gånger är trollsmultron som är något av en karaktärsart för den stäppartade
torrängen i Ätradalsområdet. Backsippa är rapporterad från två av objekten medan backruta och
sommarfibbla setts på en lokal vardera. Den mycket sällsynta och starkt hotade arten
drakblomma är inte känd från någon vägkant men växer alldeles i närheten av riksvägen på några
åkerholmar. Detsamma gäller den hotade arten smalbladig lungört.
Inslaget av sällsynta kärlväxter är litet enligt min bedömning. Vägkanterna är ofta blomrika men
det som blommar rikligast är arter som getväppling, gråfibbla, färgkulla, väddklint, prästkrage,
käringtand, kråkvicker, gulmåra, röllika och skogsklöver. I Ätradalen kan dock knappast dessa
arter bedömas som sällsynta. Några påträffade arter är värda att omnämna och det är darrgräs
som är en exklusiv rikkärrs- och torrängsart på kalkgrund, samt vingvial som är en sällsynt
”brynart” på kalkgrund. Vingvial har dock förhållandevis goda populationer i Ätradalen och på
Falbygden. Även andra arter som ofta är rikliga i den stäppartade torrängen har hittats; blodnäva,
lundtrav, harmynta, stor blåklocka, backsmörblomma, brudbröd och lundstarr. Även tjärblomster
som är en attraktiv art för fjärilar har hittats på totalt 16 vägkanter.
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Tabell 2. Antal vägsträckor med fynd av rödlistade och sällsynta kärlväxter.

Rödlistade arter (Svenskt namn)

Antal vägkanter

Trollsmultron (VU)

4

Backsippa (VU)

2

Backruta (NT)

1

Sommarfibbla (NT)

1

Sällsynta arter
Darrgräs

1

Vingvial

1

Faunan i vägkanterna
I uppdraget har ingått att notera naturvårdsintressanta insekter när de påträffats. I praktiken har
alla observationer av dagfjärilar dokumenterats på alla lokaler. Även skalbaggar och steklar har
uppmärksammats när de suttit på blommor eller på annat sätt uppenbarat sig. Dessa grupper är
dock översiktligt artbestämda och eftersökta. Påträffade hopprätvingar som varit möjliga att
artbestämma har så i stor utsträckning noterats medan t.ex. blomflugor noterats som
organismgrupp. Slaghåv har använts på samtliga lokaler.
Fjärilsfaunan är rik inom Ätradalen och Falbygden och trots den dåliga och kalla sommaren har
ett stort antal arter noterats. Bara ett fåtal av förväntade fjärilsarter har inte setts däribland de
välkända arterna påfågelöga, amiral och tistelfjäril. Av rödlistade fjärilar hittades bl.a.
smygstekellik glasvinge (NT) på fem lokaler. Arten har bara rapporterats fem gånger på
Artportalen från Västra Götalands län så antalet fynd är genom årets inventering fördubblad.
Sexfläckig bastardsvärmare (NT) är däremot vanlig i Ätradalen och årets vägkantsinventering
visar att den har sina starkaste fästen i dessa miljöer. I betesmarker ser man normalt aldrig så
många eller så tätt med bastardsvärmare som jag gjort utmed riksväg 46 denna sommar. Blomrika
vägkanter är utan tvekan den viktigaste biotopen för arten i dagens svenska odlingslandskap.
Mindre blåvinge (NT) är ytterligare en fjärilsart som är lätt att se i getväpplingsrika vägskärningar
utmed riksväg 46.
Även bland andra insektsgrupper gjordes en del intressanta fynd. Tistelbock hittades i två
vägkanter som båda utgör Sveriges nordligaste fynd av arten! Innan årets fynd fanns 5 rapporter
från länet på AP. Videsmalbock hittades på en lokal, den har hittills rapporterats på AP från 9
lokaler i länet. Punkttorngräshoppa sågs i två vägkanter, den har bara rapporterats på AP från 8
lokaler i länet. Årets fynd är de första rapporterade på Artportalen sedan 1986 från Sjuhärad och
Skaraborg. Större vårtbitare ser man som regel på de finaste och mest artrika torrängarna i
landskapet men noterades också i en artrik vägkant mellan Timmele och Blidsberg. Arten har
rapporterats på AP från 22 lokaler i Västra Götalands län. Notoxus monocerus är en skalbagge
som förekommer sällsynt i våra trakter. I Västra Götalands län finns den rapporterad på AP från
24 lokaler vara 6 från Västergötland och 18 från Bohuslän. I Bohuslän dominerar Kosteröarna
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bland lokalerna. Skalbaggen grön sandjägare har en stor utbredningslucka i Västra Götalands
slättbygder i Sjuhärad och Skaraborg. Den sågs i en av de större vägskärningarna utmed
riksvägen. I länet har den rapporterats från 102 lokaler. Slutligen kan kantstinkfly omnämnas.
Den hittades i två vägkanter vilket enligt AP innebär dubblering av antalet lokaler i länet.

Tabell 3. Antal vägsträckor med fynd av fjärilar samt övriga noterade insekter.

Rödlistade dagfjärilar

Antal vägkanter

Sexfläckig bastardsvärmare (NT)

27

Mindre blåvinge (NT)

10

Smygstekellik glasvinge (NT)

5

Övriga dagfjärilar (exkl. spinnare, flyn och mätare)
Mindre tåtelsmygare

28

Luktgräsfjäril

24

Rapsfjäril

23

Ängssmygare

13

Puktörneblåvinge

8

Ängsblåvinge

7

Silverblåvinge

5

Kamgräsfjäril

5

Kålfjäril

4

Rovfjäril

3

Nässelfjäril

3

Vitfläckig guldvinge

3

Hedblåvinge

2

Slåttergräsfjäril

2

Ängspärlemorfjäril

1

Silverstreckad pärlemorfjäril

1

Skogspärlemofjäril

1

Älggräspärlemorfjäril

1

Citronfjäril

1

Bin
Notering av ”vildbin”.
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Forts. tabell 3. Antal vägsträckor med fynd av fjärilar samt övriga noterade insekter.

Skalbaggar

Antal vägkanter

Ängsblombock

13

Fläckhornad blombock

6

Tistelbock

2

Videsmalbock

1

Trädgårdsborre

2

Gulröd blombock

1

Grön sandjägare

1

Notoxus monocerus

1

Hopprätvingar
Ljungvårtbitare

2

Punkttorngräshoppa

2

Större vårtbitare

1

Buskvårtbitare

1

Övriga insekter
Kantstinkfly

2

Sicus ferrugineus (stekelfluga)

1
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Syntes – artrika vägkanter i övre Ätradalen
Övre Ätradalen är ett område som är av riksintresse för naturvården och kulturmiljövården.
Området från strax söder om Timmele och norrut i dalgången är också klassat som ett nationellt
bevarandevärt odlingslandskap, NBO. Ätradalen framhävs genom detta att området är av högsta
dignitet och i klass med de stora riksintresseområdena i landskapen runt platåbergen Mösseberg,
Billingen och Kinnekulle. Ätradalen har en mycket lång odlingshistoria och därmed en lång
kontinuitet när det gäller hävd av det öppna landskapet genom slåtter och bete. Påverkan från
platåbergens kambrosiluriska, kalkrika bergarter har gynnat utvecklingen av artrika biotoper och
naturtyper. Vid jämförelse med majoriteten av landskapstyperna i Västra Götalands län som ju
består av Västergötland, Dalsland och Bohuslän, är Ätradalen en mycket rik bygd med stora
naturvärden vilka också återspeglas genom goda förekomster av artrika vägkanter.
Riksväg 46 ligger utmed liderna och på åssystemen på västra sidan om den forna vattenvägen
Ätran. Ån kantas av låglänta, ofta betade mader som tidvis översvämmas och ridåer av lövträd
eller lövskog på åsar och kullar. Det ovanför liggande, ofta småskaliga och varierade landskapet
hyser en rik biologisk mångfald av kärlväxter, insekter, fåglar m.m. I denna del av Ätradalen
förekommer också naturtypen stäppartad torräng av västsvensk typ, en exklusiv och rik
torrängstyp med stort inslag av bevarandevärda arter. Även rödlistade arter är knutna till denna
naturtyp.
Riksvägens skärningar med inslag av torrängsflora från denna naturtyp och omgivande rika
odlingslandskap fungerar som en viktig biotop och inte minst spridningskorridor för ett stort
antal växter och djur. Fyndet av tistelbock på två nya lokaler utmed riksvägen, tillika de
nordligaste i landet, visar att arter med fördel rör sig utmed de rika vägkanter som finns
exempelvis i Ätradalen. Utöver denna påvisade ”korridoreffekt” har ett stort antal både rödlistade
och sällsynta arter påträffats under sommarens fördjupade inventering. Det visar också att skötsel
och förnyelse av vägkanter är av största betydelse för bevarandet av dessa, i odlingslandskapet
annars hårt trängda arter.
En artgrupp som är särskilt hotad i det moderna Sverige är de s.k. vildbina. Vildbin har ofta höga
krav på lämpliga miljöer, bl.a. för att för att gräva ut bon i blottade slänter av sand eller mo. I
minst 14 av de 39 vägkanterna sågs blombesökande vildbin. Även ett stort antal andra grävande
insekter gynnas genom förekomsten av blottade skärningar i vägkanterna.
Sammanfattningsvis har de utpekade artrika vägkanterna utmed riksväg46 en mycket hög prioritet
när det gäller bevarandet av rödlistade och sällsynta arter och hotade naturtyper. Ett långsiktigt
bevarande kommer att kräva regelbunden skötsel genom slåtter, röjning och markstörning.
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Redovisning av objekt
På följande sidor redovisas de 39 inventerade vägsträckorna. Arter med fet stil är arter som är
utmärkande eller dominerande i objektet, rödlistade och sällsynta arter eller arter som särskilt bör
uppmärksammas. Objekten redovisas från söder till norr med start i Timmele och slut strax söder
om Åsarp. De vägkantsavsnitt som inventerats har tilldelats en identitet som utgörs av ett
löpnummer från 1-39 och ett namn som översiktligt beskriver den geografiska placeringen.
Eftersom inventeringen är en fördjupning av tidigare inventeringar finns inga delsträckor
redovisade.
För kärlväxterna innebär ett artnamn med efterföljande siffra en frekvensuppskattning där 3 är
riklig-dominant och 2 är vanlig. Avsaknad av siffra innebär att arten är mindre framträdande,
fåtalig eller att den förekommer som enstaka. Samtliga klass 1 och klass 2 – indikatorer är
dokumenterade. Triviala arter och kvävearter samt övriga kärlväxter är mer sporadiskt
dokumenterade. Markanta inslag av triviala arter och kvävearter har dock noterats kontinuerligt.
När det gäller frekvensuppgifter för dagfjärilarna så anges de i det högsta antal som de setts vid
ett av fältbesöken.
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1. Timmele - Blidsberg (Timmele hänsynsobjekt)
Sida av vägen

Öster

Längd

337 m

BESKRIVNING

Torra skärningar och dike på moigt-sandigt underlag. Inslaget av öppna
minerogena ytor är stort. Vägkanten gränsar till kulturmarker som f.d.
beten, vallar och åkrar.

Skötselstatus

God, men slåtter bör ske högre upp i ytterslänten.

Klass 1- arter

Backsippa (NT) 25 plantor. Getväppling (2), åkervädd (2) och gulmåra.

Klass 2- arter

Blåmunkar (2-3), gråfibbla (2), bockrot (2), backnejlika (2), flockfibbla (2),
fårsvingel (2), harklöver (2), backtrav, prästkrage, vårbrodd, ängshavre,
skogsklöver, svartkämpar, liten blåklocka, gullris, fältarv och fältmalört.

Ohävds- och
kväveindikatorer

Bergrör är etablerat.

Övriga kärlväxter

Gul fetknopp (2), tjärblomster (2), klofibbla, luddlosta, rödsvingel, gåsört,
gråbinka och sandnarv.

Fjärilar

Sexfläckig bastardsvärmare (NT) (2 ex), nässelfjäril (1 ex),
hedblåvinge (1 ex), vitfläckig guldvinge (1 ex), rapsfjäril (2 ex), gulbrokigt
slåtterfly (1 ex), ängssmygare (1 ex), mindre tåtelsmygare (3 ex) och
sotmätare (3 ex).

Övriga insekter

Vildbin av en art (Colletes sp.) födosökte flitigt i blåmunkarna.

Kommentarer

Trevliga slänter där regelbunden sen slåtter är önskvärd. Ytorna som slås
bör utökas i ytterslänten där värdena också finns. Lite sly behöver tas bort.

BEDÖMNING

Klass 1. Fina slänter med rödlistade arter.

Norra delen av Timmele - Blidsberg 1.
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Karta över Timmele – Blidsberg 1.
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2. Timmele - Blidsberg
Sida av vägen

Väster

Längd

134 m

BESKRIVNING

En ganska starkt trivialiserad vägkant med långt gången succession. Här
finns dock bestånd av den rödlistade arten trollsmultron. Knylhavre och
bergrör har ett fast grepp om övrig vegetation.

Skötselstatus

Dålig.

Klass 1- arter

Trollsmultron (VU) 15 plantor, brudbröd (2), väddklint (2), färgkulla
och åkervädd.

Klass 2- arter

Bockrot (2), rockentrav, kråkvicker, piggstarr, vårbrodd, gråfibbla och
mörkt kungsljus.

Ohävds- och
kväveindikatorer

Knylhavre (3) och bergrör (3). Rödklöver (2) samt lite lupin.

Övriga kärlväxter

Tjärblomster (2), kärleksört, häckvicker och gullklöver.

Fjärilar

Sexfläckig bastardsvärmare (NT) (2 ex), puktörneblåvinge (1 ex),
mindre tåtelsmygare (1 ex), luktgräsfjäril (1 ex) och gulbrokigt slåtterfly (1
ex).

Övriga insekter

Tistelbock (1 ex) och ängsblombock (2 ex). Två olika vildbiarter varav en
Colletes-art noterades.

Kommentarer

Inte någon märkvärdig artrik vägkant men kanske ett möjligt
experimentområde där man kan testa att skala av och/eller riva i
marksvålen så att gräsets konkurrenskraft minskar till förmån för örterna.

BEDÖMNING

Klass 3.

Från norr mot söder, Timmele-Blidsberg 2.
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Från söder mot norr, Timmele-Blidsberg 2.

Karta över Timmele-Blidsberg 2-4.

22

3. Timmele - Blidsberg (Gustavsberg-Övre Vång)
Sida av vägen

Väster

Längd

254 m

BESKRIVNING

Artrik vägkant med spår av trivialisering och påverkan från kväve från
intilliggande åkrar. Skärningarna är torra till skarpa med partier av
minerogena ytor av mestadels grus och sten. Skärningarna är en av de
längsta och mest blomrika från Timmele till Åsarp. I närheten av objektet
finns bestånd av smalbladig lungört (EN) men den har ännu inte
påträffats inom objektet.

Skötselstatus

God men kan ev. intensifieras för att utarma skärningarna på kväve.

Klass 1- arter

Färgkulla (3), åkervädd (2), stor blåklocka, brudbröd, getväppling och
väddklint.

Klass 2- arter

Prästkrage (3), gråfibbla (2), flockfibbla, skogsklöver, gråbinka,
svartkämpar, fårsvingel, käringtand, bockrot, harklöver och femfingerört.

Ohävds- och
kväveindikatorer

Knylhavre (2), stormåra, rödklöver, ogräsmaskros och åkertistel,

Övriga kärlväxter

Tjärblomster (2), rödsvingel (2), lundtrav, teveronika, stor ängssyra,
myskmalva, kärleksört, kruståtel, sandnarv, stenbär, häckvicker och
smällglim.

Fjärilar

Sexfläckig bastardsvärmare (NT) (1 ex), puktörneblåvinge (1 ex),
silverblåvinge (1 ex), ängsblåvinge (1 ex), rapsfjäril (3 ex), ängssmygare (1
ex), mindre tåtelsmygare (1 ex), kamgräsfjäril (1 ex), rödfransad
björnspinnare (1 ex), sotmätare (1 ex) och gulbrokigt slåtterfly (1 ex).

Övriga insekter

Större vårtbitare (1 ex), trädgårdsborre (1 ex) och ängsblombock (1 ex).

Kommentarer

Vid första besöket bedömde jag objektet som måttligt intressant men vid
julibesöket var intrycket annorlunda. Bland annat sågs då ett stort antal
blomflugearter. Sen slåtter i hela slänten är önskvärd. Sommarfibbla
(NT) noterades 2011 men inte 2012. Utsådd av smalbladig lungört passar
bra här. Ytterslänten hyser utan tvekan de största värdena.

BEDÖMNING

Klass 1.

Södra änden med vy mot norr, Timmele-Blidsberg 3.
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4. Timmele - Blidsberg (Nordost om Krutbrännaregården, Silarp)
Sida av vägen

Väster

Längd

148 m

BESKRIVNING

Torr artrik vägkant med mycket gott om gråfibbla. Det förekommer mycket
blottad jord av moigt- sandigt material. Bohål av insekter ses bl.a. i
sorkhögar.

Skötselstatus

Måttlig. Hela slänten måste slås regelbundet.

Klass 1- arter

Gulmåra (2), getväppling (2), åkervädd och färgkulla.

Klass 2- arter

Gråfibbla (3), harklöver (3), fältmalört (2), fårsvingel (2), bockrot (2),
fältarv, gullris, vårbrodd, bockrot, röllika och kråkvicker.

Ohävds- och
kväveindikatorer

Blomsterlupin (2).

Övriga kärlväxter

Tjärblomster (2), rödsvingel (2), harmynta, luddlosta, kärleksört och
smultron.

Fjärilar

Sexfläckig bastardsvärmare (NT) (1 ex), ängsblåvinge (1 ex),
rödfransad björnspinnare (1 ex) och gulbrokigt slåtterfly (1 ex).

Övriga insekter

Ljungvårtbitare och rapssugare.

Kommentarer

Relativt artfattigt och få intressanta fynd. Inga vildbin sedda. Lupinerna bör
hållas under uppsikt.

BEDÖMNING

Klass 2.

Från söder med vy mot norr, Timmele-Blidsberg 4.
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5. Timmele - Blidsberg
Sida av vägen

Väster

Längd

200 m

BESKRIVNING

Det här objektet ser först ut som en rejält igenvuxen skärning men mellan
de unga klibbalarna, Salixbuskarna, granarna och björkarna finns både en
ganska artrik flora och blottade partier med mo, sand, grus och sten, som
regel i anslutning till mattorna av gråfibbla. Överlag är objektet torrt men i
norr finns även fuktiga, nästan kärrlika partier i diket.

Skötselstatus

Dålig överlag eftersom den är så igenvuxen.

Klass 1- arter

Trollsmultron (VU), gullviva, åkervädd, brudbröd, getväppling och
blodnäva.

Klass 2- arter

Flockfibbla (3), gråfibbla (3), harklöver (2), sammetsdaggkåpa (2),
piggstarr, vitmåra, svartkämpar, kungsljus, mörkt kungsljus, harklöver,
blåmunkar, ängshavre, fårsvingel och kärleksört.

Ohävds- och
kväveindikatorer

Kanadensiskt gullris (2).

Övriga kärlväxter

Tjärblomster och gullklöver noterades liksom gruskammossa och rislav.

Fjärilar

Sexfläckig bastardsvärmare (NT) (1 ex), ängssmygare (1 ex), mindre
tåtelsmygare (3 ex), kålfjäril (3 ex), luktgräsfjäril (1 ex) och rödfransad
björnspinnare (1 ex).

Övriga insekter

Videsmalbock (1 ex).

Kommentarer

Det finns en stor potential att utveckla artrikedomen i den här skärningen.
All röjning av träd och buskar bör dock inte ske vid ett och samma tillfälle
eftersom videsmalbocken behöver unga kvistar av Salix för sin utveckling.
För att gynna övrigt insektsliv och kärlväxtfloran måste dock röjningar ske
regelbundet och snarast.

BEDÖMNING

Klass 1.

Från söder mot norr, Timmele - Blidsberg 5.
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Från SV mot NO, Timmele-Blidsberg 5.

Karta över Timmele-Blidsberg 5.
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6. Blidsberg-Trädet
Sida av vägen

Öster

Längd

277 m

BESKRIVNING

Torra slänter med måttligt artrik flora. Inslaget av triviala arter är påtagligt.
Objektet gränsar till vall och åker. Underlaget är grusigt och stenigt,
blottade minerogena ytor förekommer frekvent. Till skillnad mot objekt 7 så
saknar skärningarna bohål av insekter som vildbin och steklar.

Skötselstatus

Måttlig.

Klass 1- arter

Getväppling (3), väddklint (2), vildlin (2), färgkulla, rödkämpar och
åkervädd.

Klass 2- arter

Rödklint (2), liten blåklocka (2), käringtand (2), gråfibbla, prästkrage,
gullris, vårbrodd och grässtjärnblomma.

Ohävds- och
kväveindikatorer

Knylhavre och rödklöver.

Övriga kärlväxter

Harmynta, renfana samt adventivväxten pärleternell.

Fjärilar

Sexfläckig bastardsvärmare (NT) (2 ex), mindre tåtelsmygare (1 ex),
kålfjäril (1 ex), sotmätare (2 ex) och luktgräsfjäril (1 ex). Fyra larver av
fjärilen allmän gaffelsvans.

Övriga insekter
Kommentarer

Färre buskar än på andra sidan vägen, Blidsberg-Trädet 7.

BEDÖMNING

Klass 2.

Från norr mot söder, Blidsberg-Trädet 6.

27

Karta över Blidsberg -Trädet 6-14.
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7. Blidsberg-Trädet
Sida av vägen

Väster

Längd

88 m

BESKRIVNING

Torra slänter med måttligt artrik flora. Inslaget av triviala arter som
ängssvingel, åkertistel, hundkex och knylhavre är påtagligt. Objektet gränsar
till vall och åker. Underlaget är grusigt och sandigt, blottade minerogena
ytor förekommer frekvent.

Skötselstatus

Måttlig.

Klass 1- arter

Väddklint (2), gulmåra (2), färgkulla (2), åkervädd och svinrot.

Klass 2- arter

Prästkrage (3), röllika (2), flockfibbla, bockrot, liten blåklocka, skogsklöver,
gullris och vårbrodd.

Ohävds- och
kväveindikatorer

Hundäxing, ängssvingel, åkertistel, hundkex, knylhavre och ogräsmaskros.

Övriga kärlväxter

Vingvial, gul fetknopp, tjärblomster, harmynta, sandnarv, fältveronika,
brunört, gråbinka, renfana, sibirisk björnloka och backtrav.

Fjärilar

Sexfläckig bastardsvärmare (NT) (2 ex), silverblåvinge (1 ex),
ängssmygare (1 ex), mindre tåtelsmygare (2 ex), kålfjäril (2 ex) och
luktgräsfjäril (1 ex).

Övriga insekter

Ängsblombock (1 ex). Ett vildbi av okänd art noterades. Bohål av insekter
förekommer frekvent i skärningen.

Kommentarer

Objektet var inte så fjärilsrikt som väntat. Värdena finns i ytterslänten,
innerslänten består av makadam. Sly av björk bör tas bort snarast.

BEDÖMNING

Klass 2.

Från söder mot norr, Blidsberg-Trädet 7.
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8. Blidsberg-Trädet
Sida av vägen

Öster

Längd

50 m

BESKRIVNING

En kort vägkant med mycket getväppling. Det är torrt i ytterslänten där
värdena finns. Vissa inslag av triviala arter märks.

Skötselstatus

Även här behöver slåtter utföras långt in över ytterslänten och gärna även i
den nedanför liggande bankslänten/sluttningen.

Klass 1- arter

Getväppling (3), väddklint och färgkulla. Trollsmultron (VU) har setts
här tidigare.

Klass 2- arter

Skogsklöver (2), käringtand (2), åkervädd, vårbrodd (2), röllika (2),
fältmalört (2), prästkrage, rödklint, gråfibbla, gullris, kråkvicker och
smultron.

Ohävds- och
kväveindikatorer

Rödklöver, skogsnäva och bergrör.

Övriga kärlväxter

Stormåra.

Fjärilar

Sexfläckig bastardsvärmare (NT) (3 ex), mindre tåtelsmygare (1 ex)
och älggräspärlemorfjäril (1 ex), rapsfjäril och luktgräsfjäril (1 ex).

Övriga insekter
Kommentarer

Förekomsten av fältmalört är ovanligt riklig.

BEDÖMNING

Klass 2.

Från söder mot norr, Blidsberg-Trädet 8.
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9. Blidsberg-Trädet
Sida av vägen

Väster

Längd

113 m

BESKRIVNING

En klippbrant med nedanför liggande rasbrant karakteriserar detta lilla
objekt som är blomrikt men inte så artrikt. Stor blåklocka, styvfibbla och
prästkragar ger färg åt ytterslänten där värdena återfinns. Klippan ger ett
behagligt och värmande lokalklimat vilket gynnar insektslivet. I söder är
expanderande blomsterlupiner ett hot.

Skötselstatus

Hyfsat bra men slänterna bör slås i sin helhet, ända upp till klippkanten,
gärna sent på säsongen. Sly måste hållas undan.

Klass 1- arter

Stor blåklocka (2).

Klass 2- arter

Skogsklöver (2), kråkvicker (2), prästkrage (2) och styvfibbla (2), mörkt
kungsljus och gullris.

Ohävds- och
kväveindikatorer

Blomsterlupin och rödklöver.

Övriga kärlväxter

Gråbinka och åkerfräken.

Fjärilar

Sexfläckig bastardsvärmare (NT) (1 ex), mindre tåtelsmygare (2 ex)
och vitgräsfjäril (1 ex).

Övriga insekter

Fläckhornad blombock (1 ex), ängsblombock (4 ex), tistelbock (1 ex), Sicus
ferrugineus (stekelfluga), Sphecodes-art, (blodbi), buskvårtbitare och
kanstinkfly.

Kommentarer

Fyndet av tistelbock är landets nordligaste enligt Artportalen.

BEDÖMNING

Klass 3.

Från norr mot söder, Blidsberg-Trädet 9.
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10. Blidsberg-Trädet
Sida av vägen

Öster

Längd

123 m

BESKRIVNING

Steniga, grusiga slänter med sandinslag. Det är torrt och skarpt vilket
gynnar raggmossa och vissa lavar som rislav och krusig filtlav.

Skötselstatus

Måttlig. Sly bör röjas oftare.

Klass 1- arter

Getväppling (3).

Klass 2- arter

Liten blåklocka (2), skogsklöver, gråfibbla och styvfibbla.

Ohävds- och
kväveindikatorer
Övriga kärlväxter
Fjärilar

Smygstekellik glasvinge (NT) (1 ex), mindre blåvinge (NT) (4 ex),
luktgräsfjäril (3 ex), ängssmygare (1 ex), kamgräsfjäril (1 ex) och
skogsvitvinge (1 ex).

Övriga insekter

Ängsblombock (3 ex) samt en vildbiart.

Kommentarer

Intressant vägskärning med högsta värdena i ytterslänten. Inslag av
rödlistade fjärilar.

BEDÖMNING

Klass 3.

Från söder mot norr, Blidsberg-Trädet 10.
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11. Blidsberg-Trädet
Sida av vägen

Väster

Längd

88 m

BESKRIVNING

En näringsfattig och torr slänt med måttliga värden.

Skötselstatus

Måttlig.

Klass 1- arter

Getväppling (2), färgkulla (2), väddklint och gulmåra.

Klass 2- arter

Gråfibbla (3), hagfibbla (2), vårbrodd (2), liten blåklocka, käringtand,
ängsviol, kråkvicker, flockfibbla, bockrot och fyrkantig johannesört.

Ohävds- och
kväveindikatorer

Bergrör och hundkex.

Övriga kärlväxter

Ängsviol.

Fjärilar

Silverstreckad pärlemorfjäril (1 ex), ängspärlemorfjäril en kläcktes i slänten
och rapsfjäril (1 ex).

Övriga insekter

Vildbi av två arter infångades. Bon av bin noterades.

Kommentarer

Magert och inte så artrikt. Kompletterar övriga slänter.

BEDÖMNING

Klass 2.

Från norr mot söder, Blidsberg-Trädet 11.
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12. Blidsberg-Trädet
Sida av vägen

Öster

Längd

102 m

BESKRIVNING

En stor men ganska vegetationsfattig slänt med partier med bar sand, grus
och sten, alltså snarlik övriga skärningar i närområdet. Raggmossa
förekommer rikligt här. Skärningen gränsar till en betad blandlövhage.

Skötselstatus

Måttlig. Igenväxningen med björksly pågår.

Klass 1- arter

Getväppling (3), färgkulla, åkervädd, gulmåra och väddklint.

Klass 2- arter

Gråfibbla (2), styvfibbla (2), prästkrage (2), röllika, kråkvicker, skogsklöver,
gökärt, smultron, vitmåra, vårbrodd, sötvedel, bergsyra, bockrot och liten
blåklocka.

Ohävds- och
kväveindikatorer

Gråbo, hundkex och skogsnäva.

Övriga kärlväxter

Tjärblomster (2), berggröe, kruståtel och lundtrav. En liten buske av
häckkaragan fanns här också. Gul fetknopp växte i innerslänten som i övrigt
är helt ointressant då den består av makadam av yngre datum.

Fjärilar

Smygstekellik glasvinge (1 ex), mindre blåvinge (NT) (2 ex),
rapsfjäril (1 ex), luktgräsfjäril (1 ex), ängssmygare, puktörneblåvinge (1 ex)
och rovfjäril (1 ex).

Övriga insekter

En art av vildbi insamlades. Myrbon.

Kommentarer

Se till att hålla undan vedväxter, speciellt björksly som bör åtgärdas snarast.
Slåtter bör ske i hela skärningen.

BEDÖMNING

Klass 1.

Från norr mot söder, Blidsberg-Trädet 12.
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13. Blidsberg-Trädet
Sida av vägen

Väster

Längd

136 m

BESKRIVNING

En torr och skarp slänt som nästan domineras av partier med öppen, bar,
minerogen jord där grus och grov sten dominerar. Området gränsar till
skogsmarker.

Skötselstatus

Gran, björk och Salix förekommer frekvent i slänten.

Klass 1- arter

Getväppling (2), färgkulla, brudbröd, stor blåklocka, åkervädd och
väddklint.

Klass 2- arter

Flockfibbla (3), skogsklöver (2), käringtand (2), gråfibbla (2), gökärt (2),
skogskovall, skogssallad, kråkvicker, bergsslok, smultron, harklöver,
prästkrage och mörkt kungsljus.

Ohävds- och
kväveindikatorer

Bergrör, knylhavre och skogsnäva.

Övriga kärlväxter

Gråbinka.

Fjärilar

Smygstekellik glasvinge (NT) (1 ex), mindre blåvinge (NT) (1 ex),
luktgräsfjäril (1 ex), puktörneblåvinge (1 ex) och rovfjäril (1 ex).

Övriga insekter

Hushumla och jordhumla.

Kommentarer

Intressant vägskärning med högsta värdena i ytterslänten. Inslag av
rödlistade fjärilar. Inga vildbin noterades. Slänten kan med tiden utvecklas
till en både art- och blomrikare variant.

BEDÖMNING

Klass 1.

Från söder mot norr, Blidsberg-Trädet 13.
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14. Blidsberg-Trädet
Sida av vägen

Väster

Längd

93 m

BESKRIVNING

Ytterligare en nästan kal skärning med steniga-grusiga partier. Visst inslag
av sand förekommer.

Skötselstatus

Måttlig. Stort inslag av smågran, björk, tall och lövsly.

Klass 1- arter

Färgkulla, väddklint, brudbröd och getväppling.

Klass 2- arter

Ljung (2), gråfibbla (2), skogsklöver (2), prästkrage (2), vårbrodd (2),
bergsyra, bockrot, blodrot, buskviol, flockfibbla, vitmåra, gråfibbla, mörkt
kungsljus, smultron, gökärt, skogsklöver, kråkvicker och liten blåklocka.

Ohävds- och
kväveindikatorer

Bergrör, knylhavre och kirskål.

Övriga kärlväxter

Kruståtel och stenbär.

Fjärilar

Rapsfjäril (1 ex).

Övriga insekter

Gulröd blombock (1 ex), humlebagge (1 ex), ängsblombock (3 ex),
fläckhornad blombock (2 ex), "vägstekel" (1 ex), "guldstekel" (1 ex),
hushumla (1 ex) och myrbon.

Kommentarer

Så gott som alla kärlväxter är alla fåtaliga. Objektet är snarlikt nr 5 men
mindre.

BEDÖMNING

Klass 2.

Från norr mot söder, Blidsberg-Trädet 14.
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15. Blidsberg-Trädet
Sida av vägen

Väster

Längd

289 m

BESKRIVNING

Lång slänt och bred skärning vilket sammantaget ger en stor yta. Stora delar
utgörs av näringsfattiga, torra partier med stort inslag av grus, sten, sand,
mjäla och mo. Skärningen gränsar mot betesmarker.

Skötselstatus

Måttlig. Stort inslag av smågran, björk, tall och lövsly.

Klass 1- arter

Getväppling (3), gulmåra (2) och väddklint.

Klass 2- arter

Käringtand (3), ljung (3), skogsklöver (2), gråfibbla (2), styvfibbla (2),
harklöver (2), kråkvicker, röllika, flockfibbla, gökärt, liten blåklocka,
bockrot, vitmåra, harklöver, grusstarr, piggstarr, vårbrodd, ängsfryle, äkta
johannesört, ängsskallra, rockentrav 1 ex, kungsljus och mörkt kungsljus.

Ohävds- och
kväveindikatorer

Ängsgröe, rödklöver, vanlig smörblomma, hundkex och mjölkört.

Övriga kärlväxter

Tjärblomster, grässtjärnblomma, strätta, gulvial och stormåra.

Fjärilar

Sexfläckig bastardsvärmare (NT) (1 ex), silverblåvinge (1 ex),
puktörneblåvinge (1 ex), ängsblåvinge (1 ex), hedblåvinge (1 ex),
ängssmygare (1 ex), mindre tåtelsmygare (4 ex), luktgräsfjäril (2 ex),
skogspärlemorfjäril (1 ex), rapsfjäril (3 ex) och vitfläckig guldvinge (1 ex).

Övriga insekter

Grön sandjägare (1 ex), kantstinkfly (2 ex), "guldstekel" (1 ex), hushumla
(1 ex), åkerhumla (1 ex) och ängsblombock (4 ex). Vildbin och flera olika
stekelarter.

Kommentarer

Kan utvecklas mot ännu mer artrikt tillstånd. Längst i norr blir det
successivt trivialare. Det är viktigt att säkerställa att denna del inte breder ut
sig söderut.

BEDÖMNING

Klass 1. Stort, artrikt, insektsrikt men litet inslag av Klass 1- arter.

Från norr mot söder, Blidsberg-Trädet 15.
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Karta över Blidsberg-Trädet 15-19.
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16. Blidsberg-Trädet
Sida av vägen

Öster

Längd

148 m

BESKRIVNING

Skärningen ligger på motsatta sidan av objekt 15. Den gränsar också till en
större rastplats. Ytterslänten är slagen högre upp än övriga slänter utmed
riksvägen troligen på grund av in- och utfarten från rastplatsen. Jordarterna
utgörs av grus, sand och mjäla.

Skötselstatus

God p.g.a. att slåtter sker högt upp i ytterslänten. Smågranar förekommer
frekvent även i den slagna delen av ytterslänten. Det övre partiet av
ytterslänten hyser även sly.

Klass 1- arter

Getväppling och färgkulla.

Klass 2- arter

Ljung (2), vårbrodd (2), röllika (2), liten blåklocka (2), ängsfryle, käringtand
(2), liten blåklocka (2), bockrot, skogsklöver (2), äkta johannesört,
styvfibbla, blodrot och harklöver.

Ohävds- och
kväveindikatorer

Rödklöver (2).

Övriga kärlväxter

Kruståtel.

Fjärilar

Sexfläckig bastardsvärmare (NT) (1 ex), mindre tåtelsmygare (1 ex),
luktgräsfjäril (1 ex), ängsblåvinge (1 ex), kamgräsfjäril (1 ex) och rapsfjäril (2
ex).

Övriga insekter

Vildbin insamlades. ”Kägelbi”. Gott om bohål av insekter.

Kommentarer

Artfattigt överlag surmarksarter som ljung, gökärt kruståtel.

BEDÖMNING

Klass 2.

Från norr mot söder, Blidsberg-Trädet 16.
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17. Blidsberg-Trädet
Sida av vägen

Öster

Längd

51 m

BESKRIVNING

En marginell skärning som ligger vid en busshållsplats. Minerogena ytor av
grus, sten och sand förekommer. En hel del björksly växer här. Objektet kan
ses som ett komplement till övriga minerogena potentiella
insektsvägskärningar. Objektet gränsar till tomtmark och betesmark.

Skötselstatus

Måttlig.

Klass 1- arter

Färgkulla (2).

Klass 2- arter

Gråfibbla (2), käringtand (2), cikoria (2), prästkrage, backtrav,
backskärvfrö, bockrot, liten blåklocka och mörkt kungsljus.

Ohävds- och
kväveindikatorer

Timotej, hundäxing, rödklöver och mjölkört.

Övriga kärlväxter

Åkerförgätmigej, kanadabinka och sandnarv.

Fjärilar

Sexfläckig bastardsvärmare (NT) (1 ex), mindre tåtelsmygare (1 ex),
rapsfjäril (1 ex) och luktgräsfjäril (3 ex).

Övriga insekter

En vildbiart noterad.

Kommentarer

På grund av cikorian ett färgsprakande men knappast prioriterat objekt.

BEDÖMNING

Klass 3.

Från söder mot norr, Blidsberg-Trädet 17.
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18. Blidsberg-Trädet
Sida av vägen

Öster

Längd

146 m

BESKRIVNING

En blom- och artrik vägskärning av det finare slaget. Även här är det gott
om öppna skärningar med sten, grus, sand etc. Skärningen gränsar till vall
och åkermarker.

Skötselstatus

Statusen är god idag men de buskar som ändå finns här bör tas bort.

Klass 1- arter

Getväppling (3), gulmåra (2), åkervädd 0ch färgkulla.

Klass 2- arter

Käringtand (2), kråkvicker (2), vårbrodd (2), prästkrage (2), fårsvingel (2),
bockrot (2), backglim (2), liten blåklocka, gullris, flockfibbla och mörkt
kungsljus.

Ohävds- och
kväveindikatorer

Rödklöver, knylhavre och bergrör.

Övriga kärlväxter

Gåsört, lundtrav och tjärblomster

Fjärilar

Sexfläckig bastardsvärmare (NT) (3 ex), mindre blåvinge (1 ex),
ängsblåvinge (1 ex), luktgräsfjäril (3 ex), rapsfjäril (2 ex), sotmätare (1 ex),
mindre tåtelsmygare (5 ex) och gulbrokigt slåtterfly (1 ex).

Övriga insekter

Hushumla (1 ex) och jordhumla (1 ex).

Kommentarer

Blomrik slänt men ändå måttligt artrik. Inga vildbin sågs, kanske beroende
på att det grova materialet dominerar. Buskar bör röjas och slåtter bör ske
högre upp i skärningen än vad som görs idag.

BEDÖMNING

Klass 2.

Från söder mot norr, Blidsberg-Trädet 18.

41

19. Blidsberg-Trädet
Sida av vägen

Väster

Längd

194 m

BESKRIVNING

Skärning belägen mitt emot Södertorpet nära Humla kyrka. Stora delar av
skärningen utgörs av bar minerogen jord av sten, grus, sand och mo. Grova
kornstorlekar dominerar. Lövsly förekommer frekvent.

Skötselstatus

Dålig på grund av allt lövsly.

Klass 1- arter

Getväppling (3), färgkulla (2), backnejlika och väddklint.

Klass 2- arter

Gråfibbla (3), flockfibbla (3), harklöver (3), käringtand (2), röllika (2),
vitmåra, ängssyra, prästkrage och backglim.

Ohävds- och
kväveindikatorer

Rödklöver (2).

Övriga kärlväxter

Tjärblomster, rödsvingel, engelskt rajgräs, gråbo och sandnarv.

Fjärilar

Smygstekellik glasvinge (NT) (2 ex), sexfläckig bastardsvärmare
(NT) (2 ex), ängsblåvinge (1 ex), vitfläckig guldvinge (1 ex), luktgräsfjäril (1
ex), rapsfjäril (1 ex), ängssmygare (1 ex) mindre tåtelsmygare (3 ex) och
nässelfjäril (1 ex).

Övriga insekter

Bon av jordmyror. En obestämd art av vildbi noterades.

Kommentarer

Blomrik slänt men ändå måttligt artrik. Lövslyet måste tas bort till minst 75
%, spara gärna något med hänsyn den rödlistade glasvingen.

BEDÖMNING

Klass 2.

Från norr mot söder, Blidsberg-Trädet 19.
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20. Blidsberg-Trädet
Sida av vägen

Väster

Längd

67 m

BESKRIVNING

Vägskärning belägen vid en stor talldunge. Den avgränsas av en stenmur
som ligger utanför betesfållan. En ohävdad zon finns mellan stenmuren och
betesmarken. Det är torrt och skarpt men öppen jord är här inte lika
dominerande som på många andra skärningar.

Skötselstatus

Måttligt bra. En hel del sly finns i ytterslänten och mellan muren och betet.

Klass 1- arter

Gulmåra (2), getväppling (2), åkervädd och väddklint.

Klass 2- arter

Gråfibbla (3), vårbrodd (2), bockrot (2), kråkvicker, gullris, äkta
johannesört, svartkämpar, mörkt kungsljus, kungsljus, smultron och ljung.

Ohävds- och
kväveindikatorer

Hundäxing, knylhavre och bergrör.

Övriga kärlväxter

Rödsvingel, vitklöver, stormåra, humlelucern, sandnarv, vitblära, gråbinka,
gul fetknopp och tjärblomster.

Fjärilar

Sexfläckig bastardsvärmare (NT) (1 ex), luktgräsfjäril (2 ex) och
mindre tåtelsmygare (3 ex).

Övriga insekter

Inga steklar sågs vid besöken.

Kommentarer

Litet och gräsrikt objekt (rödsvingel), med ett relativt litet inslag av
indikatorer. Ta bort vedväxterna och framhäv stenmuren.

BEDÖMNING

Klass 2.

Från söder mot norr, Blidsberg-Trädet 20.
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Karta över Blidsberg-Trädet 20-22.
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21. Blidsberg-Trädet
Sida av vägen

Väster

Längd

67 m

BESKRIVNING

Vägskärning belägen vid busshållsplats mitt emot objekt 22. Vägskärningen
inramas av en liten skogsdunge av lärk, tall och björk. Jordarten är ganska
tät med organogena inslag. Blottade partier av minerogen jord finns.

Skötselstatus

Dålig. Här finns mycket sly av björk och Salix. Även lärk sprider sig ner i
ytterslänten.

Klass 1- arter

Getväppling (2), gulmåra (2), åkervädd och färgkulla.

Klass 2- arter

Röllika, käringtand, gråfibbla, kråkvicker, pillerstarr, gökärt, grönknavel,
vårbrodd och liten blåklocka.

Ohävds- och
kväveindikatorer

Bergrör (2), timotej och hundäxing.

Övriga kärlväxter

Rödsvingel, berggröe, stormåra, vitklöver, kruståtel, kärleksört och
grönknavel.

Fjärilar

Mindre tåtelsmygare (1 ex).

Övriga insekter

Ängsblombock (1 ex) och ormhalsslända (1 ex).

Kommentarer

Artfattigt, trivialt och ganska igenvuxet. Objektet måste skötas bättre för att
behålla och utveckla värdena. Bland annat måste slåtter utföras regelbundet
i hela slänten.

BEDÖMNING

Klass 2.

Från söder mot norr, Blidsberg-Trädet 21.
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22. Blidsberg-Trädet
Sida av vägen

Öster

Längd

90 m

BESKRIVNING

En skärning som har ett ganska stort inslag av oönskade invasiver. Här
ligger också en busshållsplats. Jordarten är mestadels moig men blottade
partier är dåligt representerade. I trädskiktet i betesmarken finns lärk, björk
och hägg. Mycket sly finns i ytterslänten. Skärningen gränsar till både åker
och bete.

Skötselstatus

Dålig, vägkanten ser inte skött ut.

Klass 1- arter

Getväppling, åkervädd och färgkulla.

Klass 2- arter

Skogsklöver (2), vitmåra, käringtand, svartkämpar, kråkvicker, prästkrage,
piggstarr, teveronika, backglim och gråfibbla.

Ohävds- och
kväveindikatorer

Blomsterlupin (2), rödklöver, bergrör, hallon och hundäxing.

Övriga kärlväxter

Rödsvingel och tjärblomster.

Fjärilar

Luktgräsfjäril (1 ex) och rutig buskmätare (1 ex).

Övriga insekter
Kommentarer

Objektet var nära att strykas vid andra besöket.

BEDÖMNING

Klass 2.

Från söder mot norr, Blidsberg-Trädet 22.
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23. Blidsberg-Trädet
Sida av vägen

Öster

Längd

36 m

BESKRIVNING

Objektet utgörs av en kort slänt med en blom- och artrik flora. Underlaget är
grusigt, stenig och sandigt. Området gränsar till en betesmark.

Skötselstatus

Måttlig. Slänten bör slås i sin helhet men spara gärna några små vedbuskar.

Klass 1- arter

Getväppling (3), brudbröd (2), färgkulla, åkervädd, gulmåra, väddklint och
svinrot.

Klass 2- arter

Prästkrage, ängshavre, vårbrodd, bockrot, käringtand, skogsklöver, gullris,
liten blåklocka, svartkämpar, vitmåra, daggkåpa och fyrkantig johannesört.

Ohävds- och
kväveindikatorer

Hundkex.

Övriga kärlväxter

Luddhavre.

Fjärilar

Smygstekellik glasvinge (NT) (1 ex), sexfläckig bastardsvärmare
(NT) (2 ex) i parning, kålfjäril (1 ex), luktgräsfjäril (1 ex), slåttergräsfjäril
(2 ex) och mindre tåtelsmygare (1 ex).

Övriga insekter

Ängsblombock (2 ex) och fläckhornad blombock (1 ex).

Kommentarer

Ett litet men fint torrängsobjekt med inslag av rödlistade arter. Torrängen
har en dragning åt stäppartad torräng av Dracocephalum-typ som ibland
hyser förekomster av drakblomma (EN). Förhållandevis många klass-1arter. Slåtter bör ske runt den 10 augusti. De första åren bör även slyet röjas.

BEDÖMNING

Klass 1.

Från söder mot norr, Blidsberg-Trädet 23.
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Karta över Blidsberg-Trädet 23-29.
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24. Blidsberg-Trädet
Sida av vägen

Öster

Längd

31 m

BESKRIVNING

Fin, blomrik torrängsslänt med inslag av öppen bar jord av sten och grus.
Gränsar till f.d. fårbetad mark.

Skötselstatus

Måttlig. Sly av Salix bör tas bort snarast.

Klass 1- arter

Getväppling, gulmåra och brudbröd.

Klass 2- arter

Rödklint (2), käringtand (2), ljung (2), röllika (2), skogsklöver (2),
prästkrage (2), vårbrodd (2), gullris, grusstarr, ängshavre, svartkämpar,
ljung, smultron, flockfibbla och vitmåra.

Ohävds- och
kväveindikatorer
Övriga kärlväxter

Tjärblomster och kruståtel.

Fjärilar

Sexfläckig bastardsvärmare (NT) (1 ex), rapsfjäril (2 ex), luktgräsfjäril
(3 ex) och mindre tåtelsmygare (2 ex).

Övriga insekter

Stenhumla.

Kommentarer

Ett fint, blomrikt torrängsobjekt som ligger nära värdefulla
kalktorrängsobjekt. Slåtter bör ske runt den 10 augusti. De första åren bör
även slyet av svartvide röjas. Det är viktigt att hela slänterna ända upp till
fårstängslet slås.

BEDÖMNING

Klass 1.

Från norr mot söder, Blidsberg-Trädet 24.
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25. Blidsberg-Trädet
Sida av vägen

Väster

Längd

30 m

BESKRIVNING

Objektet som påminner om 23 utgörs av en kort skärning med artrik flora.
Underlaget är grusig och stenigt. Området gränsar till en stäppartad torräng
med bestånd av drakblomma.

Skötselstatus

Måttlig. Slåtter i hela slänten är önskvärd men behöver inte utföras årligen.

Klass 1- arter

Getväppling (3), svinrot, åkervädd, färgkulla, stor blåklocka och brudbröd.

Klass 2- arter

Käringtand (3), skogsklöver (2), ljung (2), liten blåklocka, gullris, gökärt,
bockrot, mörkt kungsljus, röllika, pillerstarr, blodrot och nysört.

Ohävds- och
kväveindikatorer
Övriga kärlväxter

Blåtåtel, lundstarr, stormåra, ängsfryle och strätta.

Fjärilar

Sexfläckig bastardsvärmare (NT) (1 ex), rapsfjäril (1 ex), rovfjäril (2
ex) och mindre tåtelsmygare (1 ex).

Övriga insekter

Ängsblombock (1 ex) och fläckhornad blombock (3 ex). Ljungvårtbitare och
en art av vildbi noterades också.

Kommentarer

Ett litet men fint torrängsobjekt. Torrängen är av typen stäppartad torräng
av Dracocephalum-ty, en vegetationstyp som skärningen också gränsar till. I
denna stäppäng finns ett bestånd av drakblomma där antalet plantor brukar
uppgå till drygt 30. Slåtter bör ske runt den 10 augusti men inte varje år. En
mildare hävd kan bidra till att drakblomma etablerar sig i slänten. Bäst är
dock att så ut fröer av drakblomma i samråd med länsstyrelsen.

BEDÖMNING

Klass 1.

Från norr mot söder, Blidsberg-Trädet 25.
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26. Blidsberg-Trädet
Sida av vägen

Öster

Längd

75 m

BESKRIVNING

Denna skärning är i en tidig succession eftersom vägen dragits om nyligen.
Därför är också nästan hela skärningen en öppen minerogen slänt med grus,
mo och sand sten. Gränsar till vall och åker.

Skötselstatus

God-måttlig. Ett fåtal tall-, björk och Salixplantor har etablerat sig.

Klass 1- arter

Getväppling (3), färgkulla och gulmåra.

Klass 2- arter

Gråfibbla (3), femfingerört (2), bockrot, käringtand, rödklint, röllika,
daggkåpa, kummin, skogsklöver, prästkrage, mörkt kungsljus och ärenpris.

Ohävds- och
kväveindikatorer

Ogräsmaskros och rödklöver.

Övriga kärlväxter

Rödsvingel och grässtjärnblomma.

Fjärilar

Rapsfjäril (3 ex), luktgräsfjäril (1 ex), mindre tåtelsmygare (2 ex) och rutig
buskmätare.

Övriga insekter

Få insekter observerades vid besöken. Det fanns dock en del bohål av
insekter i de finkornigare jordlagren.

Kommentarer

Artfattigt överlag beroende på att skärningen är nyligen skapad. Objektets
värden kommer att öka med tiden. Sly bör tas bort.

BEDÖMNING

Klass 2.

Från söder mot norr, Blidsberg-Trädet 26.
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27. Blidsberg-Trädet
Sida av vägen

Väster

Längd

132 m

BESKRIVNING

En ganska lång skärning och framträdande dike dominerat av moigt till
sandigt material. Inslaget av minerogena ytor är stort och bohål av insekter
som grävsteklar och myror ses. Vegetationen är måttligt artrik och
trivialiserad upp mot den åker som gränsar mot norra delen av skärningen.

Skötselstatus

Måttlig. Salix och björksly har vuxit in i slänten. Det ger delvis intrycket av
att inte vara skött alls.

Klass 1- arter

Getväppling (2), åkervädd, färgkulla och väddklint.

Klass 2- arter

Gråfibbla (2), styvmorsviol, bergssyra, ängshavre, prästkrage, smultron,
skogsklöver, kråkvicker, fyrkantig johannesört och bockrot.

Ohävds- och
kväveindikatorer

Bergrör.

Övriga kärlväxter

Kruståtel, grönknavel, luddtåtel, brunört och lundtrav.

Fjärilar

Rapsfjäril (10 ex), mindre tåtelsmygare (3 ex), silverblåvinge (1 ex),
luktgräsfjäril (1 ex) och citronfjäril (1 ex).

Övriga insekter

Ängsblombock (2 ex), fläckhornad blombock (1 ex), åkerhumla (1 ex),
stenhumla (1 ex) och jordhumla (1 ex). Fästingar. Punkttorngräshoppa
(1 ex).

Kommentarer

Röj buskar regelbundet och slå hela skärningen regelbundet, vartannat år.
Skärningen har stor potential för grävande insekter. Inga vildbin
observerade.

BEDÖMNING

Klass 2.

Från söder mot norr, Blidsberg-Trädet 27.
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28. Blidsberg-Trädet
Sida av vägen

Väster

Längd

210 m

BESKRIVNING

En lång och varierad vägskärning som tidigare klassats som Artrik vägkant.
Tall och björk förekommer sporadiskt. Underlaget utgörs av torra
minerogena skärningar med sten, grus och sand i kombination med en
ganska fuktig dikesbotten med mo och mjäla. Insektsfaunan är rik och bon
av myror och steklar sågs frekvent. Jordmånen var bra lämplig för grävande
insekter. Även antalet arter av blomflugor var högt.

Skötselstatus

Måttlig. Viktigt att allt sly slås i hela skärningen.

Klass 1- arter

Getväppling (2), väddklint (2), färgkulla, backnejlika, blodnäva och
åkervädd.

Klass 2- arter

Gråfibbla (2), skogsklöver (2), mörkt kungsljus (2), bockrot (2), röllika (2),
daggkåpa, femfingerört, liten blåklocka, kråkvicker, käringtand, ljung,
ängssyra, ängshavre, rockentrav 1 ex, prästkrage och smultron.

Ohävds- och
kväveindikatorer

Rödklöver och knylhavre.

Övriga kärlväxter

Tjärblomster, lundtrav, grässtjärnblomma, kruståtel och rödsvingel.

Fjärilar

Sexfläckig bastardsvärmare (NT) (1 ex), ängsblåvinge (1 ex), rapsfjäril
(10 ex), luktgräsfjäril (2 ex), mindre tåtelsmygare (6 ex) och rutig
buskmätare.

Övriga insekter

Ängsblombock (1 ex), fläckhornad blombock (1 ex), jordhumla (3 ex) och
punkttorngräshoppa (2 ex). Första rapporterade fynden sedan 1986 av
punkttorngräshoppa på Artportalen från Sjuhärad och Skaraborg i
nordöstra Västergötland.

Kommentarer

Förhållandevis många klass 1-indikatorer men oftast med få antal plantor.
Hela slänterna måste slås regelbundet. Gamla skyltar "Artrik vägkant"
måste bytas ut.

BEDÖMNING

Klass 1.

Från norr mot söder, Blidsberg-Trädet 28.
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29. Blidsberg-Trädet
Sida av vägen

Öster

Längd

104 m

BESKRIVNING

En öppen, sandig slänt med gott om bohål för insekter i sanden upp mot
åkrarna som vägkanten gränsar till. Vägkanten är förhållandevis ung
eftersom vägen drogs om här för ca 10 år sedan. Vägkanten är den mest
utpräglat, sandiga vägkanten mellan Åsarp och Timmele.

Skötselstatus

Sly förekommer frekvent men har inte tagit överhanden ännu.

Klass 1- arter

Getväppling (3), gulmåra, färgkulla och vildlin.

Klass 2- arter

Gråfibbla (2), harklöver (2), röllika (2), bockrot, vårbrodd, fårsvingel,
ögontröst och svartkämpar.

Ohävds- och
kväveindikatorer

Hundkex och rödklöver.

Övriga kärlväxter

Kanadabinka, vitblära, skavfräken och gråbinka.

Fjärilar

Mindre blåvinge (NT) (1 ex), sexfläckig bastardsvärmare (NT) (2
ex), rapsfjäril (1 ex), mindre tåtelsmygare (1 ex) och ängssmygare (1 ex).

Övriga insekter

Ett vildbi av okänd art håvades in. Den sällsynta skalbaggen Notoxus
monocerus hittades. Arten är sällan rapporterad på Artportalen från
Västra Götalands län där dessutom 2o fynd av 26 är från Bohuslän. Flera
trädgårdsborre sågs liksom humlor av jordhumle- och stenhumletyp.
Myrbon. Grävstekel.

Kommentarer

Ett högintressant men litet objekt vars värden kan utvecklas. Värdena finns i
ytterslänten. Innerslänten är belagd med makadam.

BEDÖMNING

Klass 3, MEN, hög prioritet med hänsyn till insektslivet. Sen slåtter och
regelbunden markstörning i de sandiga lagren är önskvärd. Slyet kan tas
bort men åtgärden är inte akut.

Från söder mot norr, Blidsberg-Trädet 29.

54

30. Åsarp-Trädet (Rastplats Trädet)
Del 1.
Sida av vägen

Öster

Längd

220 m

BESKRIVNING

Beskrivningen avser den delvis människoskapade vall/ås som ligger öster
om rastplatsen. Den södra delen av denna vall tillhör troligen inte
Trafikverkets ansvarsområde men är ett möjligt framtida utvecklingsområde
(se nedanstående beskrivning). Åsen är varierad genom att triviala partier
omväxlar med torrängspartier och ytor med öppen, minerogen jord.
Vresros, ölandstok och troligen isop är planterade medan enbuskarna utgör
naturlig vegetation som bevarats vid byggnationen av rastplatsen. I
anslutning till enbuskarna finns inte oväntat fragment av värdefull
torrängsvegetation.

Skötselstatus

Dålig. Ingen årlig slåtter sker här.

Klass 1- arter

Trollsmultron (VU), darrgräs (2), getväppling (2), blodnäva, gulmåra,
väddklint, stor blåklocka, färgkulla, backsmörblomma och gullviva.

Klass 2- arter

Styvfibbla (3), gråfibbla (3), liten blåklocka (2), ängshavre (2), renfana (2),
bockrot, skogsklöver, sammetsdaggkåpa, rödklint, kråkvicker och fårsvingel.

Ohävds- och
kväveindikatorer

Knylhavre, hundkex, mjölkört, smörblomma och brännässla. Planterad
vresros.

Övriga kärlväxter

Tjärblomster, lundtrav, smällglim, rödsvingel, isop - en troligen planterad
buske.

Fjärilar

Sexfläckig bastardsvärmare (NT) (1 ex), ängssmygare (1 ex), mindre
tåtelsmygare (1 ex) och luktgräsfjäril (1 ex).

Övriga insekter

Fyrbandad blombock (1 ex).

Kommentarer

Slåtter bör ske årligen. Triviala partier kan med fördel slås tidigt medan ytor
med artrik torrängsflora bör slås sent, speciellt där blodnäva och
trollsmultron växer. Vresrosorna kan tas bort eller åtminstone inte tillåtas
expandera på torrängsvegetationens bekostnad. Området är ett möjligt
område för att sprida syftet med projektet Artrika vägkanter. Arter, metoder
etc kan åskådliggöras i synnerhet om den södra delen införlivas i skötseln.

BEDÖMNING

Klass 1.

Del 2.
BESKRIVNING

Beskrivningen avser området söder om ovanstående. Denna södra del av
åsen tillhör troligen inte Trafikverkets ansvarsområde men är ett möjligt
framtida utvecklingsområde för hela områdets biologiska mångfald och för
att sprida kunskap om projektet Artrika vägkanter. Åsen är här mer naturlig
än i ovanstående del, det är skarpt och torrt och jordlagret är tunt vilket
gynnar vissa arter med höga krav på låg konkurrens. Bland annat är
plyschgrusmossa mycket vanlig här. Allra längst i söder finns en liten
husbehovstäkt. Någon större insektsaktivitet noterades inte här men något
enstaka bi såg ändå ut att visa intresse för skärningen med blottad sand där
bohål fanns. Upp på åsen växer ängshavre i stor mängd tillsammans med
bl.a. enstaka brudbröd.
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Forts. del 2.
Skötselstatus

Dålig då det troligen inte slås alls här. Björk, sälg och tall börjar bli alltför
stora och beskuggande.

Klass 1- arter

Gulmåra (2), darrgräs, brudbröd, getväppling, väddklint, åkervädd och
blodnäva.

Klass 2- arter

Blåeld (3), gråfibbla (3), ängshavre (2), skogsklöver, fårsvingel, prästkrage,
liten blåklocka, bockrot, käringtand och kråkvicker.

Ohävds- och
kväveindikatorer

Knylhavre, ängsgröe och bergrör.

Övriga kärlväxter

Harmynta, buskviol, lundtrav, sandnarv, stormåra och rödsvingel.

Fjärilar

Sexfläckig bastardsvärmare (NT) (3 ex), rapsfjäril (5 ex), mindre
tåtelsmygare (1 ex), gulvingad fältmätare (1 ex) och gulbrokigt slåtterfly (1
ex).

Övriga insekter
Kommentarer

Slåtter bör ske årligen och sent. Området kan ingå i ett område för att sprida
syftet med projektet Artrika vägkanter. Arter, metoder etc. kan
åskådliggöras i synnerhet om den södra delen införlivas i skötseln. Nästan
alla träd bör tas bort snarast. Spara enbuskar. Skylta och sprid kännedom
om Artrika VK.

BEDÖMNING

Klass 1.

Från söder mot norr, Åsarp-Trädet 30. Trollsmultron i förgrunden.
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Karta över Åsarp-Trädet 30-32.
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31. Åsarp-Trädet
Sida av vägen

Väster

Längd

100 m

BESKRIVNING

Blomrik skärning med mycket fibblor som styvfibbla, gråfibbla och
kvastfibbla. Blomningen är även rik av getväppling, gulmåra, klint m.m.
Slänten är torr och kalkrik. Blottade ytor med grus och sten förekommer.

Skötselstatus

Ganska god, inte så igenvuxet. Dock behöver krönet och det övre partiet i
skärningen hävdas hårdare.

Klass 1- arter

Getväppling (2), gulmåra (2), väddklint (2), åkervädd, färgkulla och
brudbröd. Backsippa (VU) rapporterades 2011.

Klass 2- arter

Gråfibbla (3), fårsvingel (3), styvfibbla (3), prästkrage (2), ängshavre (2),
rödklint (2), liten blåklocka (2), gökärt, kvastfibbla, grusstarr, kråkvicker,
käringtand, bockrot, sammetsdaggkåpa och svartkämpar.

Ohävds- och
kväveindikatorer

Hundkex och hallon finns i den översta delen av skärningen.

Övriga kärlväxter

Rödsvingel och rödklöver.

Fjärilar

Sexfläckig bastardsvärmare (NT) (3 ex), mindre blåvinge (NT) (2
ex), rapsfjäril (3 ex), mindre tåtelsmygare (2 ex), luktgräsfjäril (1 ex),
ängssmygare (1 ex) och rödfransad björnspinnare (1 ex).

Övriga insekter

Myrbon och stenhumla. Vildbin sågs inte vid besöken.

Kommentarer

Slåtter bör ske så högt upp som det är möjligt. Vart tredje år kan räcka att
slå de skarpaste delarna.

BEDÖMNING

Klass 1.

Från söder mot norr, Åsarp-Trädet 31.
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32. Åsarp-Trädet
Sida av vägen

Öster

Längd

50 m

BESKRIVNING

En skärning med frodig växtlighet och stort inslag av gräs, mossa och
triviala arter. Inslaget av indikatorer är litet liksom blottade partier med
sten och grus. Bakom skärningen finns ett grustag.

Skötselstatus

Måttlig.

Klass 1- arter

Gullviva (2), gulmåra (2), getväppling och åkervädd.

Klass 2- arter

Gråfibbla (2), liten blåklocka (2), prästkrage, vårbrodd, gökärt, ängssyra,
röllika, nysört, styvfibbla, fårsvingel, teveronika och sammetsdaggkåpa.

Ohävds- och
kväveindikatorer

Smörblomma (2), rödklöver, hundkex, hundäxing och åkertistel.

Övriga kärlväxter

Ängshaverrot, stormåra, rödsvingel, humlelucern och buskviol.

Fjärilar

Sexfläckig bastardsvärmare (NT) (5 ex), rapsfjäril (3 ex), mindre
tåtelsmygare (2 ex), gulbrokigt slåtterfly (1 ex) och rödfransad
björnspinnare (1 ex).

Övriga insekter

Jordhumla (2 ex). Inga steklar noterades.

Kommentarer

Sammantaget är detta objekt inte så hett som artrik vägkant eftersom det
hotas av triviala arters expansion. Markstörning, mossrivning, gräsrivning
etc. krävs för att öka värdena i denna skärning. Slåtter kan ske tidigt
och/eller sent men helst i juni när oönskade arter bäst utarmas.

BEDÖMNING

Klass 2.

Från norr mot söder, Åsarp-Trädet 32.
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33. Åsarp-Trädet
Sida av vägen

Väster

Längd

246 m

BESKRIVNING

En imponerande skärning som nästan helt är bevuxen med gråfibbla.
Skärningen är helt öppen och mycket skarp. Jordarten består av grus, sten,
sand vilket även gynnar raggmossa, rislav och krusfiltlav.

Skötselstatus

God. Skötsel behövs nästan inte den närmaste 10-årsperioden eftersom
trivialisering och igenväxning sker långsamt här.

Klass 1- arter

Åkervädd, backnejlika, färgkulla, getväppling och väddklint.

Klass 2- arter

Gråfibbla (3), prästkrage (2), fårsvingel (2), styvfibbla, bockrot,
backskärvfrö och liten blåklocka.

Ohävds- och
kväveindikatorer

Knylhavre.

Övriga kärlväxter

Gråbinka.

Fjärilar

Mindre blåvinge (NT) (1 ex), kamgräsfjäril (1 ex), silverblåvinge (1 ex),
puktörneblåvinge (1 ex), gulbrokigt slåtterfly (1 ex) och svartribbad
vitvingemätare (1 ex).

Övriga insekter

Myror och myrbon. Bohål av vildbin observerades också.

Kommentarer

Värdefull skärning med relativt få arter men hög potential att utveckla en
artrik biologisk mångfald. Slåtter och buskröjning kan avvaktas några år om
man så önskar.

BEDÖMNING

Klass 3. Området är dock av stort intresse för insektsfaunan.

Från söder mot norr, Åsarp-Trädet 33. Gråfibblemattor.
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Karta över Åsarp-Trädet 33-39.
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34. Åsarp-Trädet
Sida av vägen

Öster

Längd

67 m

BESKRIVNING

En förhållandevis skuggig vägskärning med marginellt inslag av blottad,
minerogen jord. Istället är marken täckt av förna och gräs. De värden som
ändå finns här är dock fortfarande höga och med inslag av rödlistade arter.
Värdena återfinns i ytterslänten precis som i alla andra objekt i den här
inventeringen. Innerslänterna är generellt artfattiga på grund av den nyligen
pålagda makadamen. Den här skärningen gränsar till en betesmark.

Skötselstatus

Dålig. Åtgärder måste vidtas.

Klass 1- arter

Backruta (NT) (2), väddklint (2), blodnäva (2), åkervädd (2), brudbröd
och gulmåra.

Klass 2- arter

Vitmåra (2), skogsklöver (2), blodrot, liten blåklocka, käringtand och
fyrkantig johannesört.

Ohävds- och
kväveindikatorer

Hundkex, hundäxing, knylhavre, kirskål, åkertistel och mjölkört.

Övriga kärlväxter

Tjärblomster, sibirisk björnloka, ängshaverrot, stormåra, rödsvingel och
stenbär.

Fjärilar

Sexfläckig bastardsvärmare (NT) (1 ex), mindre blåvinge (NT) (1
ex), puktörneblåvinge (1 ex), luktgräsfjäril (2 ex), mindre tåtelsmygare (2
ex) och rutig buskmätare (1 ex).

Övriga insekter

Ängsblombock (2 ex).

Kommentarer

Även den här skärningen är blomrik och artrik med inslag av rödlistade
arter. Kvävegynnade arter och triviala arter uppträder dock hotfullt och
riskerar att förstöra objektet inom några års tid. Trenden kan vändas om
slåtter och röjning i hela slänten utförs SNARAST.

BEDÖMNING

Klass 3 men förekomst av tre rödlistade arter och bra utvecklingspotential.

Från norr mot söder, Åsarp-Trädet 34.
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35. Åsarp-Trädet
Sida av vägen

Väster

Längd

70 m

BESKRIVNING

Blom- och artrik torräng av stäppängstyp. Stort inslag av klass-1 indikatorer.
Här finns även minerogena partier med grus, sten och raggmossa.
Skärningen gränsar till en gödslad betesmark vilket sannolikt är orsaken till
att flera kvävegynnade arter finns här.

Skötselstatus

God. Inga röjningsbehov.

Klass 1- arter

Blodnäva (3), getväppling (2), väddklint (2), åkervädd, brudbröd, färgkulla
och backsmörblomma.

Klass 2- arter

Prästkrage (3), skogsklöver (2), bockrot, fårsvingel, gökärt, röllika och
ängshavre.

Ohävds- och
kväveindikatorer

Knylhavre (2), ogräsmaskros (2), kirskål, hallon, hundkex och timotej.

Övriga kärlväxter

Lundtrav, smällglim och stormåra.

Fjärilar

Sexfläckig bastardsvärmare (NT) (2 ex), puktörneblåvinge (1 ex) och
slåttergräsfjäril (1 ex).

Övriga insekter

Fyrbandad blombock.

Kommentarer

En av de mest tilltalande skärningarna i inventeringen. Artrikt och blomrikt
med fint bestånd av blodnäva. Det är viktigt att slå hela ytterslänten årligen
och inte allt för sent.

BEDÖMNING

Klass 2.

Från söder mot norr, Åsarp-Trädet 35.
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36. Åsarp-Trädet
Sida av vägen

Öster

Längd

115 m

BESKRIVNING

Artrik vägkant men som alla som ligger på östra sidan så är gräsväxten
rikare och förnalagren framträdande. Örterna har generellt svårare att
konkurrera i dessa skärningar. Skärningen har följaktligen bara små ytor
med minerogen jord.

Skötselstatus

God. Inga röjningsbehov.

Klass 1- arter

Väddklint (2), blodnäva, åkervädd, getväppling och gulmåra.

Klass 2- arter

Gråfibbla (2), rödklint, bockrot, skogsklöver, käringtand och prästkrage.

Ohävds- och
kväveindikatorer

Knylhavre och hundkex.

Övriga kärlväxter

Kärleksört, smällglim, kruståtel och rödsvingel.

Fjärilar

Luktgräsfjäril (1 ex), kamgräsfjäril (2 ex), sotmätare (1 ex) och gulbrokigt
slåtterfly.

Övriga insekter
Kommentarer

Markstörning genom mossrivning och likande åtgärder skulle bidra till att
bevara naturvärdena i skärningen. Endast ett besök.

BEDÖMNING

Klass 3.

Från norr mot söder, Åsarp-Trädet 36.

64

37. Åsarp-Trädet
Sida av vägen

Väster

Längd

58 m

BESKRIVNING

Artrik skärning med stort inslag av indikatorer. I slänten finns inslag av
jordblottor med rislav och krusfiltlav. Skärningen gränsar till en f.d.
naturbetesmark som idag mer påminner om ruderatmarker.

Skötselstatus

God. Inga röjningsbehov.

Klass 1- arter

Getväppling (2), åkervädd, väddklint, färgkulla och backsmörblomma.

Klass 2- arter

Prästkrage (3), bockrot (2), skogsklöver (2), kråkvicker, vitmåra, liten
blåklocka, vårbrodd, gråfibbla, fårsvingel, gullris och röllika.

Ohävds- och
kväveindikatorer

Knylhavre i parti. Ogräsmaskros.

Övriga kärlväxter

Lundtrav, gråbinka, stormåra, rödsvingel, humlelucern, sandnarv och
stenbär.

Fjärilar

Sexfläckig bastardsvärmare (NT) (2 ex), rapsfjäril (2 ex), nässelfjäril
(1 ex), mindre tåtelsmygare (1 ex), ängssmygare (1 ex), rutig buskmätare (1
ex) och rödfransad björnspinnare (1 ex).

Övriga insekter

Myrbon. Jordhumla (1 ex). Inga steklar observerades.

Kommentarer

Litet inslag av invasiver. Slåtter måste utföras i hela skärningen, åtminstone
vartannat år.

BEDÖMNING

Klass 2.

Från söder mot norr, Åsarp-Trädet 37.
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38. Åsarp-Trädet
Sida av vägen

Öster

Längd

50 m

BESKRIVNING

En artrik och ganska variationsrik skärning med inslag av partier med sten
och grus.

Skötselstatus

God.

Klass 1- arter

Gulmåra (2), getväppling (2), backsmörblomma, väddklint och rödkämpar.

Klass 2- arter

Gråfibbla (3), skogsklöver (2), liten blåklocka (2), ängshavre (2), bockrot,
gullris, fårsvingel, prästkrage, röllika, styvfibbla och bockrot.

Ohävds- och
kväveindikatorer

Hundkex.

Övriga kärlväxter

Sibirisk björnloka, luddhavre och lundtrav.

Fjärilar

Sexfläckig bastardsvärmare (NT) (1 ex), mindre blåvinge (NT) (1 ex) och
rapsfjäril (1 ex).

Övriga insekter
Kommentarer

Artrikt och blomrikt. Inga aggressiva invasiver. Det är viktigt att slå hela
ytterslänten.

BEDÖMNING

Klass 2.

Från söder mot norr, Åsarp-Trädet 38.
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39. Åsarp-Trädet
Sida av vägen

Väster

Längd

46 m

BESKRIVNING

Gråfibbla dominerar helt i denna skärning där bar jord med sten, grus och
sand är vanligt förekommande. I dessa skarpa slänter finns även rislav och
krusfiltlav. Ytterslänten är värdefullast men vissa värden finns även i
innerslänten.

Skötselstatus

God. Inga röjningsbehov.

Klass 1- arter

Getväppling (2), väddklint (2), färgkulla, backsmörblomma, blodnäva och
åkervädd.

Klass 2- arter

Gråfibbla (3), bockrot (2), skogsklöver (2), käringtand, fårsvingel,
prästkrage och röllika.

Ohävds- och
kväveindikatorer

Ogräsmaskros, främst i innerslänten.

Övriga kärlväxter

Blålucern och rödsvingel.

Fjärilar

Mindre blåvinge (NT) (2 ex), rapsfjäril (1 ex), ängssmygare (1 ex) och
rödfransad björnspinnare (1 ex).

Övriga insekter

Sobersandbi (1 ex).

Kommentarer

Blomrik och mycket skarp slänt som successivt utvecklas till en allt artrikare
vägkant. Idag räcker det med slåtter vartannat eller vart tredje år.

BEDÖMNING

Klass 2.

Från norr mot söder, Åsarp-Trädet 39.
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Bilaga 1 – kartor över artfynd
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Bilaga 2 – fotografier över arter

Trollsmultron (VU).

Sexfläckig bastardsvärmare (NT), larv och kokong.
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Ängsblombock i en rödklöver.

Agrypnus murinus (knäppare) och punkttorngräshoppa.
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Jordhög tillhörande bo av en art ”jordmyra”, Lasius sp. Blidsberg-Trädet 19
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Blodnäva.

Smygstekellik glasvinge (NT).

78

79

Trafikverket, 405 33 Göteborg. Besöksadress: Kruthusgatan 17.
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00
www.trafikverket.se

