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INLEDNING
Bakgrund och syfte
Försommaren 2002 startade Vägverket ett försök   att
på ett kostnadseffektivt sätt minska erosions-
problemen och samtidigt få en lättskött, vacker och
artrik vägkant längs den nybyggda väg 32 söder om
Mjölby. Grundtanken var att testa växter som snabbt
utvecklar ett kraftigt rotsystem som binder jorden och
samtidigt lämnar utrymme för att på sikt utveckla en
lågvuxen ängsvegetation. En förutsättning för snabb
och kraftig vegetationsutveckling är tillgång på
näringsrik och bra jord. Kompost skulle kunna vara
ett lämpligt sådant material som först ger god näring
och sedan bra jordmån för exempelvis ängsvegetation.
Kompost kan även i sig bidra till att minska erosion
genom att bilda att filtliknande skydd över jorden.
Fördelarna med kompost är dessutom att det är
ekologiskt lämpligt, billigt, lätttillgängligt i stora
mängder och lätt att sprida med befintlig teknik. Det
finns samtidigt vissa risker med kompost som det är
viktigt att beakta. Tillförs för mycket kompost kan
resultatet bli en allför näringsrik jordmån som i sin tur
gynnar högväxande växter. Dessutom finns risk att
vägkanten blir ett sätt att lösa ett avfallsproblem dvs
ett sätt att bli av med överskott av kompost. Används
kompost ska det vara för att lösa Vägerkets ”problem”
inte ett avfallsproblem. För att vara säker på att
komposten inte tillför några föroreningar borde den
vara testad för detta innan den tillförs.

Vägslänt med stenkross.

Vägens sidoområden utgör en viktig del i den visuella
upplevelsen då man färdas på vägen. De fyller, om
de sköts på rätt sätt, en viktig funktion även för att
bevara de slåttergynnade örter som drastiskt minskar
i jordbrukslandskapet pga upphörd slåtter och bete.

Vid nybyggnation av större vägar i kuperade landskap
uppstår ofta kraftiga slänter. Beroende på hur branta
slänterna är och vilka jordar det är, är slänterna mer
eller mindre erosionsbenägna. För att förhindra
erosion täcker man ofta slänterna med krossad sten
eller om det inte är fullt så erosionskänsligt sprutsår
man slänterna med en gräsblandning med förhoppning
om att snabbt få ett rotsystem som håller ihop slänten.
Resultatet är vägslänter som är enahanda och skiljer
sig markant från den naturliga vegetationen i omgivande
landskap. Stenkross är dessutom dyrt och svårskött
på längre sikt eftersom det med tiden blir bevuxet
med sly. En vägslänt med naturlig ängsvegetation,
etablerad på rätt sätt, fyller kravet att förhindra erosion
samtidigt som man får en vacker och artrik vägkant.
Optimerad på rätt sätt kan vegetation och skötsel
dessutom bidra till minskade läckage av näringsämnen,
bra fastläggning av tungmetaller och andra
föroreningar, minskad igenslamning av diken samt en
lättskött vägkant.

Syftet med projektet var att se om
komposten var lämplig som
erosionsskydd och om den gav ett
lämpligt näringsbehov för frösådd
av ängsväxter.  Uppföljning av
ytorna genomfördes två gånger
under sommaren/hösten 2002 och
en gång 2003. Vid dessa tidpunk-
ter var vegetationen inte helt
färdigetablerad eftersom de flesta
fleråriga örter tar lång tid på sig
att gro och växta till sig.  Syftet
med denna uppföljning är att se
resultatet efter tre år, då de
fleråriga örterna har etablera sig.
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Metod
I försöket testade man två olika kompostmaterial,
Bedminsterkompost och Potatiskompost, i de
sandiga och erosionsbenägna nya vägslänterna.
Bedminsterkomposten kom från Bedminster AB i
Nynäshamn och var komposterad enligt patenterad
metod i roterande trumma. Potatiskomposten var
komposterad potatis från Mjölby kommun,
komposterad enligt gängse metod utomhus i limpor
som rördes om då och då. Spridningen utfördes i juni

2002 med grävmaskin. Potatiskomposten lades ut i
ett ca 10 cm tjockt lager men redan efter 2 dagar
hade ett tjockt pansarlager bildats på ytan, vilket
gjorde det omöjligt att kratta ned de frön som såddes.
Bedminsterkomposten lades ut i ett något tunnare lager
men räckte inte till att täcka hela slänterna. Även de
ytor som saknade kompost frösåddes. Slänterna
såddes in med en ängsfröblandning kompetterat med
en blomsteråkerblandning för att få en snabb
vegetationsetablering redan första året.

Vänster slänt sedd norrifrån.
Närmast i bild potatiskompost,
längre bort kompost från
Bedminster.

Höger slänt sedd norrifrån. Till
höger potatiskompost och till
vänster kompost från Bedminster.
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Tidigare uppföljningar har utförts av Torbjörn Persson,
SLU i Uppsala, den 9 augusti 2002, den 1 oktober
2002 samt den 29 juli 2003.

Sammanfattningsvis konstaterades att:
Potatiskomposten har inte fungerat så bra som man
skulle önska för etablering av ängsvegetation. Troligen
har den inte varit färdigkomposterad och därför för
blöt vilket resulterade i att den bildade en hård skorpa
där fröna inte klarade av att gro. Dessutom innehöll
komposten stora mängder ogräsfrö av framför allt
svinmålla. Som erosionsskydd har potatiskomposten
fungerat bra.

Bedminsterkomposten har däremot fungerat
tillfredställande och det relativt tunna kompostlagret
på 3 cm var tillräckligt. Det första året var dock
utvecklingen av frösådden ojämn och en del nedrasad
kompost låg i släntbotten. Framåt hösten hade
ängsväxterna börjat att gro och man kunde se flera
småplantor. Under hösten kompletterades de ytor
som hade dålig täckning med nu kompost som
sprutades på slänterna med en specialutrustad maskin.
Vid uppföljningen 2003 hade flertalet av de arter som
såddes etablerat sig väl och blommade eller hade
utvecklat bladrosetter. Den solbelysta slänten visade
upp en större variation av ängsarter medan den norra
slänten dominerades av ettåriga åkerogräs, främst
vallmo.

RESULTAT AV TIDIGARE UPPFÖLJNINGAR

Dåligt täckta slänter kompletterades med ny
Bedminsterkompost som sprutades på slänterna.

Potatiskomposten på norrslänten domineras
helt av svinmålla

I Bedminsterkomposten hade floran utvecklats
bättre med såväl ängsarter som rikligt med  vallmo
från blomsteråkerfröblandningen.
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Slänterna besöktes vid tre tillfällen under 2005; vår,
sommar och höst. Sommaren var under juli månad
ovanligt torr och varm varför de flesta arter blommade
tidigare och under en kortare period än vad de hade
gjort ett normalår. Generellt kan sägas att skillnaderna
mellan de två komposterna har utjämnats. Potatis-
komposten uppvisar fortfarande ett frodigare och
”grönare” intryck medan Bedminsterkomposten ligger
närmre torrbacksfloran. På sikt, när näringen urlakas,
kommer troligen skillnaderna att minska ytterliggare.

Längs sluttningen vänd mot norr märks en tydlig
skillnad mellan de två komposterna. Här är
potatiskomposten betydligt artfattigare och domineras
av bredbladiga gräs. Även Bedminsterkomposten
uppvisare en artfattigare flora på denna sida jämfört
med södersluttningen. Bedminsterkomposten har
jämfört med potatiskomposten fler kala fläckar där
jordlagret har varit för tunt och näringsfattigt för någon
flora att etablera sig eftersom kompostlagret på sina
ställen troligen blev för tunt utlagt.

Sydsluttningen uppvisar överlag en artrikare flora men
innehåller även mer ogräs på båda kompostytorna. I
potatiskomposten växer framför allt gråbo medan vit
sötväppling är det dominerande ogräset i bedminster-
komposten, vilket antyder att potatiskomposten är
mera kväverik. Vägslänterna uppvisar nu en rik och
varierad flora med rikligt med fram för allt prästkragar.
En viss skillnad syns vad gäller torrängsarter som
främst förekommer i bedminsterkomposten.

Tyvärr verkar ingen slåtter av slänterna ha utförts och
under 2005 slogs ytorna först efter påpekande i
september. Att inte slå av de konkurrenskraftiga och
näringsgynnade arterna har naturligtvis en negativ
påverkan på den önskade hävdgynnade floran. För
att bibehålla och gynna den önskvärda torrbacksfloran
bör slåtter ske årligen så långt ut som det är möjligt
och minst 10 m. För att få bort lite näring från ytorna
med potatiskompost skulle avslaget material helst tas
bort från dessa ytor. I ytorna med Bedminsterkompost
har detta inte lika stor betydelse eftersom dessa verkar
vara tillräckligt näringsfattiga.

UPPFÖLJNING 2005
Funna insådda arter
Mörkt kungsljus
Prästkrage
Rölleka
Klätt
Gulsporre
Tjärblomster
Åkervädd
Rödklint
Kärringtand
Ängssyra
Gullris

Mörkt kungsljus verkar ha etablerat sig bra i båda komposterna
men främst längs den södra sluttningen.

Övriga funna arter
Färgkulla
Oxtunga
Kråkvicker
Vit sötväppling
Smällglim
Harklöver
Renfana
Gråbo
Rödklöver
Tussilago
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Väg 32 mot Boxholm i
april 2005.
På den norra slänten
syns tydligt skillnaden
i frodighet mellan
potatiskomposten (till
vänster) och
Bedminsterkomposten
(till höger).

I potatiskomposten på
norrsluttningen
dominerar
bredbladiga gräs
slänten på våren.
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Vy mot Boxholm i
mitten av juli.
Närmast i bild
potatiskompost.

Vy mot Boxholm i
mitten av juli.
Närmast i bild
potatiskompost, i
bakgrunden
Bedminsterkompost.
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I Bedminster-
komposten på
södersluttningen växer
rikligt med vit
sötväppling.

Vy mot Boxholm i
början av september.
Närmast i bild
potatiskompost, i
bakgrunden
Bedminsterkompost.
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I september blommar bl a rödklint och gullris i
potatiskomposten på sydsluttningen.

Bedminsterkomposten
längst norrut på
söderslänten hyser en
hel del ogräs, främst
vit sötväppling och
frågan är om detta är
en yta som aldrig blev
insådd.
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I Bedminsterkomposten på norrsluttningen dominerar prästkragar,
gulsporre och smällglim.
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Norrsluttningen med
Bedminsterkompost.
Det mesta har redan
blommat över efter
den varma och torra
högsommaren.

Norrsluttningen med
potatiskompost
uppvisar även i
september en
frodigare men
artfattigare flora.
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Generellt kan man säga att valet av kompostmaterial
verkar ha haft en mindre betydelse för utvecklingen
av en artrik flora på längre sikt. Den potatiskompost
som nu användes var för blöt och innehöll fröogräs
vilket hade en negativ påverkan de första åren. Nu
efter några år verkar det dock som att ängsfloran har
kommit i gång och kunnat konkurrera ut de ettåriga
ogräsen som när grässvålen blivit tät inte kan sprida
sig och gro lika lätt. En viktig faktor att ha i beaktande
är den skillnad i mikroklimat som råder mellan
vägslänterna i syd- respektive norrläge.

RESULTAT OCH SLUTSATSER

Beskrivning
vid leverans

efter utläggning

lukt

Hanterbarhet

Föroreningar

Erosionsskydd

Sådd

Ogräs

Vegetationsetablering
år 1-2

Vegetationsetablering
år 4

RESULTATSAMMANFATTNING

BEDMINSTERKOMPOSTEN

Som snus, lätt kornigt.

Bildar ett filtliknande skikt.

Luktfri

Går bra att spruta ut men äver med
grävmaskin. Går att kratta.

Företagsgaranti

Fungerar bra.

Lätt att så i.

Nästan ogräsfri

Utmärkt vad gäller etablering av lin
och ängsarter.

Välutvecklad flora som dock fortfa-
rande innehåller en del ogräs och
oönskade arter.

POTATISKOMPOSTEN

Blöt, kompakt

Hård, cementliknande yta

Luktar mycket i början.

Måste läggas ut med grävmaskin.
Klumpar sig.

Oklart

Fungerar bra.

Svår att så i efter utläggning p g a att
ytan snabbt blir hård.

Mycket ogräsfrö i komposten.

Dåligt p g a svår att så i och konkur-
rens från ogräs.

Välutvecklad flora i söderläget,
sämre i norrläget där bredbladiga
gräs dominerar.

Att det inte genomförts någon årlig slåtter av slänterna
sedan de såddes har troligen haft en negativ påverkan
på ängsväxterna som har haft svårare att konkurrera
med mer högvuxna arter. Hade dessa slagits av i ett
tidigt skede hade deras spridning kunnat minimeras
och ängsfloran utvecklats tidigare. Detta är speciellt
tydligt i potatiskomposten. Med årlig slåtter har
vägslänterna mycket goda förutsättningar till att
utvecklas på ett gynnsamt sätt så att ängsblommorna
dominerar och ogräsen försvinner. På sikt kommer
även näringsinnehållet i vägslänterna att minska
efterhand som näringen i kompostjorden förbrukas
och urlakas. Detta medför även att många av de
kvävegynnade ogräsen försvinner till förmån för ängs-
floran som inte kräver så näringsrik jord.
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Traditionell vägslänt med sprutsått gräs
respektive bergkross längs samma väg. Ytorna
ger ett betydligt tråkigare intryck och
grässådden har inte lyckats stå emot erosion.

Kompostmaterial är ett mycket näringsrikt material
som kanske egentligen innehåller för mycket näring
för ängsfröerna även i ett tidigt stadium eftersom de
lätt konkurreras ut av mer kvävegynnade arter och
ogräs. I det här försöket sådde man in en blandning
med ettåriga örter som skulle kunna konkurrera och
framför allt skapa ett rotsystem som band samman
jorden och förhindrade erosion, de första året innan
de fleråriga ängsväxterna hunnit etablera sig. Ett
dyrare alternativ till kompost skulle kunna vara att
lägga ut kokosmattor och fröså i dessa. Det förhindrar
också erosion samtidigt som man slipper tillförsel av
allt för mycket näring. Detta är dock en betydligt
dyrare metod och i väldigt torra och magra grusslänter
kan ängsväxterna få svårt att gro och etableras sig då
de behöver tillgång till vatten och näring  för detta.

De naturliga jordarterna i detta område är mestadels
grus och sand men även lerig silt. I försöksslänterna
dominerade finsand, ett  torrt och näringsfattigt material
där de flesta arter har svårt att etablera sig.  En jäm-
förelse  mellan de ytor som man har lagt ut kompost
på och sått in med ängsfrö och de ytor som man har
behandlat på traditionellt sätt med sprutsådd av gräs
visar en tydlig skillnad. De sprutsådda grässlänterna
har inte klarat att stå emot erosionen utan stora ytor
är kala eller visar upp ett mycket tunt grässkikt med
inslag av ogräs. Såväl estetiskt som biologiskt är dessa
ytor enahanda och bitvis direkt fula. Försöksytorna
har däremot samtliga klarat att stå emot erosion
mycket bra och man har fått en betydligt vackrare
och artrikare vägkant.
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