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Befintlig artrik vägkant vid Ämtö-Stommen, väg O2749.  



 
 

Förord 

Sedan mitten av 1990-talet, då Vägverket påbörjade projektet ”Artrika vägkanter”, har 

vägavsnitt av varierande längd avgränsats, främst p.g.a. sin rikedom av olika ängsväxter. 

I Valleområdet pekades ett par Artrika vägkanter ut på 90-talet, men vi misstänkte att 

vägsträckorna hyste fler intressanta arter och delavsnitt än vad som tidigare var känt. 

För att bättra på kunskapsunderlaget beställdes denna fördjupade inventering 2011 av 

Trafikverket. Med ett bra underlag kan jämförelser göras i framtiden och effekterna av 

skötseln analyseras.  

 

Floran längs väg O2749, O2750 och delar av O2751 i driftområde Skara har 

detaljinventerats år 2011 på båda sidor. Sammanlagt 18 av 19 delsträckor, 28 000 meter 

vägkant (2 x 14 000 meter), har nu pekats ut som särskilt värdefulla och de bör skötas 

med särskild hänsyn till naturvärdena. Vägarna omges bitvis av löv- och ädellövskogar, 

men öppna odlingslandskap och betesmarker dominerar. Flera naturreservat, Natura 

2000-områden och strandskyddsområden gränsar till vägarna. Vägkanterna varierar 

från torra till fuktiga och har både ängs- och lundflora. Ett flertal rödlistade och 

sällsynta arter hittades vid inventeringen. 

 

Väg O2751 norr om Öglunda kyrka behöver också analyseras bättre, vilket inte gjorts i 

denna genomgång. 

 

Författarna står själva för åsikter och värderingar uttryckta i rapporten. 

 

 

Mats Lindqvist 

Miljöspecialist/ekolog

  



 
 

Inledning 
 

Inventeringen av väg O2749, O2750 och del av O2751 har utförts på uppdrag av 

ekolog Mats Lindqvist, Trafikverket i Göteborg. 

 

Väg O2749 = Eggby-Öglunda 

Väg O2750 = Skarke-Eggby 

Väg O2751 = Varnhem-Öglunda 

Inventering 

Inventeringen av vägkanterna utfördes vid två skilda tillfällen under sommaren 

2011. Alla arter noterades och mindre allmänna eller sällsynta koordinatsattes. 

Vissa kompletteringar har dock skett senare. Vid inventeringen användes en 

krysslista där vi noterade alla arter i varje kvadratkilometerruta som vägen 

passerar igenom. Antalet sådana rutor är fjorton stycken.  

Redovisning 

I redovisningen har vägsträckan delats in i 19 delsträckor. Vid denna indelning 

har hänsyn tagits till skick, terräng och till befintliga avtagsvägar. 

 

I redovisningen tas följande upp: 

Allmänt 

Här beskrivs vägkantens omgivning kortfattat. 

 

Ängs- och hagmarksväxter 

Med ängs - och hagmarksarter avses de arter som användes som indikatorarter 

vid den ängs - och hagmarksinventering som gjordes i Skaraborgs län 1988-1991 

(Ängs- och hagmarker, sammanställning. Länsstyrelsen i Skaraborgs län, ISRN 

LSTY/R/M-96-5-SE, 1996).  

 

Hotarter  

Många hotarter påträffas idag i vägkanterna. Längs med väg 2749, 2750 och 

2751 påträffades under inventeringen fem NT-klassade hotarter, klasefibbla, 

lungrot, mjukdån, piggtistel och riddarsporre. På alléträden nordost om 

Höjentorp påträffades den VU-klassade skinnsvampen almrostöra. 

 

Andra ovanliga arter 

Här har arter som är mindre allmänna eller sällsynta på och kring Billingen 

tagits upp. Ibland har, för kompletteringens skull, även mer allmänna arter 

tagits med under denna rubrik. 
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Låg vegetation 

Till den låga vegetationen räknas bergsyra, bockrot, getväppling, gråfibbla, 

gulmåra, gökärt, höstfibbla, käringtand, prästkrage, rödklint, rödklöver, rölleka, 

skogsklöver, vitmåra, åkervädd och ängsskallra. 

 

Hög färggrann vegetation 

I denna kategori ingår mer högväxta arter. Arter i denna grupp är t ex akleja, 

flockfibbla, gullris, hässleklocka, midsommarblomster, nässelklocka, rallarros, 

väddklint och ängshaverrot. 

 

Skräparter 

Kan indelas i två kategorier, invasiva arter och övriga skräparter. 

Invasiva arter 

Är arter som har ett utländskt ursprung och som har en förmåga att sprida sig 

över stora arealer. Längs vägkanterna förekommer lupiner på några ställen och 

kanadensiskt gullris på något ställe.  

Övriga skräparter  

Är ett antal högväxta arter som lätt tar överhanden längs med vägkanterna och 

gör så att dessa får ett enformigt och inte så färgsprakande utseende. Längs med 

de inventerade vägarna är det framför allt hundkex och knylhavre som är 

problemarter. 

 

Arter som kan bli bevärliga i framtiden  

En sådan art kan möjligen bli det höga gräset rörsvingel och den hundkexlika 

arten spansk körvel. 

 

Mål 

För varje delsträcka anges ett mål. Detta bör vara uppfyllt inom fem år. 

 

Åtgärd 

För att uppnå målet ovan ges här förslag på vilka åtgärder som behöver utföras. 

För hela sträckan föreslås sen slåtter. Med sen slåtter avses slåtter först efter 15 

augusti. För några delsträckor föreslås sen slåtter med uppsamling av höet. 

 

Koordinater 

Hotade, sällsynta och mindre allmänna arter anges i koordinatsystemet RT 90. 
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Delsträckor – översiktskarta 
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Delsträckor – detaljbeskrivning 

1. Avfart till Eggby - NV Ledsgården 1,3 km (Artrik vägkant) 

 

 

 

Allmänt 

Denna delsträcka går genom ett odlingslandskap som domineras av 

betesmarker. I närheten av vägbanan finns slänter med en värdefull flora. 

Enstaka träd och buskar finns intill vägen. På några ställen finns grova träd. 

 

Ängs- och hagmarksarter 

Enstaka ängs- och hagmarksarter finns, bl. a. brudbröd och grönvit nattviol. 

 

Hotarter 

Klasefibbla (1373867, 6476981), piggtistel (flera) och riddarsporre (1373848, 

6477102)   

 

Ovanliga arter 

Denna vägsträcka har en artrik flora. Här finns många sällsynta arter. Förutom 

de ovan nämnda hotarterna finns också pukvete och säfferot. Andra arter som 

växer här är backlök, blodnäva, färgkulla, gullklöver, harmynta, morot och 

småborre. 

 

Låg vegetation 

Vissa partier med låg vegetation finns på några ställen. Här förekommer arter 

som bockrot, getväppling, gulmåra, prästkrage, rödklint och åkervädd. 
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Hög vacker vegetation 

Den vackra och sällsynta piggstisteln förekommer i stora mängder längs med 

denna sträcka. Övrig vacker vegetation består mest av gullris och väddklint. 

 

Skräparter 

Flera skräparter finns, vanligast är knylhavre. 

 

Mål 

Vägsträcka med en mycket artrik flora. 

 

Åtgärd 

Sträckan bör skötas med sen slåtter med uppsamling av höet. Skräparter bör 

aktivt bekämpas.  

 

Övrigt  

Här finns Västergötlands rikaste förekomst av piggtistel och i en kärrkant strax 

utanför vägområdet finns den sällsynta kärrvialen. 

 
 

2. NV Ledsgården - Vapeneken 0,6 km 

 

 

 

Allmänt 

Denna vägsträcka går genom ädellövskogar och sumpskogar vid 

Drottningkullens naturreservat. Utmed vägen finns flera grova ädellövträd.  

 

Ängs- och hagmarksarter 

Enstaka ängs- och hagmarksarter förekommer i litet antal. 
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Hotarter 

Saknas 

 

Ovanliga arter 

Vägsträckan är rik på lundväxter såsom hässleklocka, nässelklocka, ormbär, 

rödblära och stinksyska. Skogsvicker och underviol förekommer i stora 

mängder. En sällsynt lundväxt som finns här är lundbräsma. En del lundgräs 

som lundelm och långsvingel finns också. Något bestånd med backlök kan man 

också träffa på. 

 

Låg vegetation 

Saknas 

 

Hög vacker vegetation 

En del partier med hög vacker vegetation förekommer. Den består av akleja, 

hässleklocka, nässelklocka och rödblära. 

 

Skräparter 

En del hundkäx och knylhavre finns. 

 

Mål 

Vägsträcka med en vacker lundflora. 

 

Åtgärd 

Sen slåtter. 

  

3. Vapeneken - Söder om Kungsbron 0,4 km 
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Allmänt 

Denna vägsträcka går genom ett öppet åkerlandskap. En avfartsväg till Munkabo 

finns här. 

 

Ängs- och hagmarksarter 

Enstaka ängs- och hagmarksarter förekommer, bl. a stor blåklocka och 

prästkrage. 

 

Hotarter 

Saknas 

 

Ovanliga arter 

Ovanliga arter saknas. Floran är påverkad av åkerbruket utmed vägen, men man 

kan även finna enstaka lundväxter.  

 

Låg vegetation 

Låg vegetation förekommer bara sporadiskt på denna vägsträcka. Här finns bl.a. 

enstaka exemplar av bockrot, getväppling, gulmåra, prästkrage och rödklint. 

 

Hög vacker vegetation 

Hög vacker vegetation förekommer sporadiskt på denna vägsträcka. Enstaka 

exemplar av mörkt kungsljus och en del väddklint påträffas. 

 

Skräparter 

Det förekommer en del hundkex och knylhavre längs med denna sträcka. 

Dessutom finns enstaka exemplar av rörsvingel. 

 

Mål 

Vägsträcka med en artrik flora. 

 

Åtgärd 

Sen slåtter. 
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4. Söder om Kungsbron - Höjentorp slottsruin NV 0,5 km 

 

 

 

Allmänt 

Denna vägsträcka går förbi Östersjön och omges av lövskogar. En rastplats finns 

i anslutning till Höjentorps slottsruin.  

 

Ängs- och hagmarksarter 

Saknas 

 

Hotarter 

Saknas 

 

Ovanliga arter 

Denna sträcka är rik på lundväxter såsom akleja, hässleklocka och rödblära. På 

några ställen växer också rosendunört. Dessutom förekommer spansk körvel i 

stora mängder. Även lundgräset långsvingel förekommer på flera ställen.  

 

Låg vegetation 

Låg vegetation förekommer sporadiskt på denna vägsträcka. 

 

Hög vacker vegetation 

Hög vacker vegetation förekommer bara sporadiskt på denna vägsträcka med 

bl.a. akleja, hässleklocka och rödblära. 

 

Skräparter 

Mycket vass finns utmed med sträckans södra del. En växt som kan bli en 

skräpart i framtiden är spansk körvel, vilken inte bör få större utbredning än 

den har idag. 
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Mål 

Vägsträcka med vacker lundflora. 

 

Åtgärd 

Sen slåtter.  

 

Övrigt 

Vid bron över Östersjön finns ett litet bestånd av den sällsynta sjöranunkeln. 

 

 

 5. Höjentorp slottsruin NV - Davidstorps syd 1,0 km 

 

 

 

Allmänt 

Denna vägsträcka sträcker sig genom sumpskogar, ädellövskogar och 

ädellövhagmarker norr och söder om Höjentorps gård. Vid gården finns en del 

tomtmarker. Vid delsträckas södra del finns på västsidan åkermarker. Utmed 

denna vägsträcka finns en allé med mycket grova ädellövträd. 

 

Ängs- och hagmarksarter 

Enstaka ängs- och hagmarksarter finns. 

 

Hotarter 

På alléträden växer den hotklassade svampen almrostöra, Hymenochaete 

ulmicola. 
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Ovanliga arter 

Vägkanten är rik på lundväxter såsom akleja, hässleklocka, nässelklocka, 

rödblära och stinksyska. Kring Höjentorps gård finns en del krolliljor och skelört 

i vägkanten. Spansk körvel förekommer i rikliga bestånd nära Höjentorp. Lite 

ovanligare växter längs denna sträcka är backlök och rödkörvel. Vid åkern i 

söder påträffas bl. a knölsyska och skatnäva.  

 

Låg vegetation 

Låg vegetation förekommer bara sporadiskt på denna vägsträcka. 

 

Hög vacker vegetation 

En del partier med hög vacker vegetation finns. Den består av hässleklocka, 

nässelklocka och rödblära. I en slänt utanför ett bostadshus söder om Höjentorp 

växer mängder med vintergröna. 

 

Skräparter 

Stora mängder knylhavre finns och dessutom spansk körvel. 

 

Mål 

Vägsträcka med en vacker lundflora. En värdefull allé med mycket grova 

ädellövträd. 

 

Åtgärd 

Sen slåtter. Allén bör ses över av arborist för att förlänga trädens ålder.  

 

 

 6. Davidstorp syd - Eggby 0,8 km 
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Allmänt 

Denna vägsträcka går genom ett öppet jordbrukslandskap. 

 

 

Ängs- och hagmarksarter 

Enstaka ängs- och hagmarksarter förekommer, bl. a piggstarr. 

 

Hotarter 

Saknas 

 

Ovanliga arter 

Sträckan är påverkad av omgivande åkermarker, men vissa partier har en fin 

flora. Här växer bl. a gråbinka, mörkt kungsljus och småborre 

 

Låg vegetation 

Låg vegetation förekommer sporadiskt på denna vägsträcka. Där kan man hitta 

bl. a gulmåra, prästkrage och mycket rödklöver. 

 

Hög vacker vegetation 

Hög vacker vegetation förekommer bara sporadiskt på denna vägsträcka. På 

några ställen finns bestånd med väddklint. 

 

Skräparter 

Det förekommer mycket knylhavre utmed denna sträcka. På någon lokal finns 

också bestånd av det höga gräset rörsvingel. 

 

Mål 

Vägsträcka med artrik flora. 

 

Åtgärd 

Sen slåtter. 
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7. Eggby kyrkby 0,5 km 

 

 

 

Allmänt 

Vägen går här genom Eggby kyrkby med ett flertal bostadshus och tomter ända 

fram till vägen. Utmed vägen finns flera häckar och en stenmur.  Här finns också 

Eggby kyrka. Längs vägen finns flera stora alléträd. 

 

Ängs- och hagmarksarter 

Saknas 

 

Hotarter 

Saknas 

 

Ovanliga arter 

Stora delar av denna stäcka sköts genom gräsklippning. På några ställen finns 

dock en högre vegetation. Här kan man hitta bl. a höstaster. Andra arter man 

finner i detta område är bl. a akleja, backlök, rödkörvel, skelört och vildpersilja.  

 

Låg vegetation 

Låg vegetation förekommer bara sporadiskt på denna vägsträcka. Gräsmattor 

finns på flera ställen alldeles intill vägen. 

 

Hög vacker vegetation 

Hög vacker vegetation förekommer sporadiskt på denna vägsträcka. Vid infarten 

till kyrkbyn finns ett stort bestånd med höstaster 

 

Skräparter 

En del knylhavre förekommer. 
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Mål 

En värdefull allé som sköts så att träden kan bli gamla.  

 

Åtgärd 

Sen slåtter. 

 

Övrigt 

På kyrkmuren växer bl. a vit fetknopp.  

 
 

8. Eggby kyrkby - Eggby 0,6 km 

 

 

 

Allmänt 

Större delen av denna vägsträcka går genom ett åkerlandskap. Vid vägkanten 

finns en gammal milsten. Några låga sydslänter finns utmed vägen. Vid infarten 

till samhället finns en betesmark som är rik på enbuskar intill vägen. Här finns 

också en minnessten från Carl XI besök på platsen på 1600-talet. 

 

Ängs- och hagmarksarter 

Några ängs- och hagmarksarter förekommer, bl. a gökärt och mandelblom. 

 

Hotarter 

Några meter från vägområdet förekommer ett litet bestånd med backsippa 

(hotklassad VU). 
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Ovanliga arter 

Denna sträcka är påverkad av omgivande åkermarker, men vissa partier har en 

fin flora. Där växer bl. a hög femfingerört och mörkt kungsljus. I vägkanten finns 

också en del blåklint. 

 

Låg vegetation 

Längs med denna sträcka finns många lågväxande arter såsom bockrot, 

gråfibbla, gulmåra, gökärt, rödklint, rölleka och vitmåra. 

 

Hög vacker vegetation 

Hög vacker vegetation förekommer bara sporadiskt på denna vägsträcka bl. a  

flockfibbla, renfana, väddklint och ängshaverrot. 

 

Skräparter 

Kanadensiskt gullris och knylhavre. 

 

Mål 

Vägsträcka med en artrik och vacker flora. 

 

Åtgärd 

Sen slåtter. 

 

Övrigt 

Intill vägen vid Eggby samhälle finns en enbuskrik betesmark. I denna finns 

några små bestånd med backsippa. 
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9. Eggby samhälle 0,4 km 

 

 

 

Allmänt 

Denna sträcka går genom Eggby samhälle. Tomterna går ända fram till 

vägområdet och sköts som gräsmattor. Några stora fält och grusplaner finns 

också. 

 

Ängs- och hagmarksarter 

Saknas 

 

Hotarter 

Saknas 

 

Ovanliga arter 

Saknas 

 

Låg vegetation 

Gräsmattor 

 

Hög vacker vegetation 

Saknas 

 

Skräparter 

Okänt 

 

Mål 

Vägkanten bör skötas som den gör idag. 
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Åtgärd 

Ingen åtgärd. 

  
 

10. Eggby - Ämtö 0,8 km 

 

 

 

Allmänt 

Denna sträcka går genom ett åkerlandskap. I närheten av vägen finns några hus 

med tillhörande gräsmattor. Dessa går ofta fram till vägområdet. 

 

Ängs- och hagmarksarter 

Enstaka ängs- och hagmarksarter påträffas. Av dessa kan brudbröd, piggstarr 

och ängsskallra nämnas. 

 

Hotarter 

Mjukdån (1374326, 6480720) 

 

Ovanliga arter 

En del mer eller mindre ovanliga växter finns längs med denna sträcka bl. a 

backlök, bergmynta, blodnäva, blåklint, nässelsnärja, rågvallmo och småborre. 

Vid gården Ämtö finns ett stort bestånd med bolltistel och vid ett uthus växer 

några stockrosor  

 

Låg vegetation 

Låg vegetation förekommer bara sporadiskt på denna vägsträcka. Här finns t ex 

getväppling, gulmåra, rödklint, skogsklöver och vitmåra. 
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Hög vacker vegetation 

Mycket rallarros men även väddklint och ängshaverrot finns. 

 

Skräparter 

Spridda bestånd av hundkex, kanadensiskt gullris, knylhavre och lupiner.  

 

Mål 

Vägsträcka med en artrik flora. 

 

Åtgärd 

Sen slåtter. 

  

 

11. Ämtö - Stommen 0,9 km (Artrik vägkant) 

 

 

 

Allmänt 

Området är till större delen en artrik vägkant. Längs med denna sträcka finns 

åkrar och betesmarker. Enstaka träd och träddungar finns samt rikligt med 

rosenbuskar på några ställen. Här växer också hassel, getapel och olvon.  På 

flera ställen utmed vägen finns artrika slänter och på en sträcka finns en 

stenmur. Denna vägsträcka är en av de värdefullaste i det inventerade området. 

 

Ängs- och hagmarksarter 

Enstaka ängs- och hagmarksarter påträffas bl.a. brudbröd, darrgräs, gullviva och 

stor blåklocka 
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Hotarter 

Saknas 

 

Ovanliga arter 

I slänterna påträffas bland annat backlök blodnäva, flentimotej, harmynta, 

oxtunga och säfferot. I en stenmur nära infarten till Såntorp växer ormbunken 

stenbräken. Längs med vägkanten växer också nässelsnärja. Lundväxten 

underviol påträffas på något ställe. 

 

Låg vegetation 

Förekommer mest i de sydvända slänterna. Här växer bockrot, gulmåra, 

käringtand, prästkrage, rödklint, rödklöver, rölleka och åkervädd. 

 

Hög vacker vegetation 

Hög vacker vegetation förekommer bara sporadiskt på denna vägsträcka. Här 

finns flockfibbla, gullris, väddklint och ängshaverrot.  På några ställen finns 

lundväxterna hässleklocka, nässelklocka och rödblära. 

 

Skräparter 

Knylhavre finns i stor mängd men även hundkex påträffas. 

 

Mål 

Vägsträcka med en mycket artrik flora. 

 

Åtgärd 

Sträckan bör skötas med sen slåtter med uppsamling av höet. Även de artrika 

slänterna bör skötas på samma sätt. Skräparter bör aktivt bekämpas.  

 

Övrigt 

Vägsträckan är klassad som artrik vägkant. 
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12. Stommen - Öglunda kyrkby 0,5 km 

 

 

 

Allmänt 

Denna sträcka går från Stommen till den stora parkeringsplatsen för 

naturreservatet Eahagen – Öglunda ängar. Längs med denna sträcka finns 

åkermarker och betesmarker.  Enstaka träd och träddungar finns på flera ställen 

längs med vägen. I vissa partier finns en del buskvegetation. Vackra 

hagtornsbuskar växer intill vägen. Närmare Öglunda finns några nordvända 

slänter.  

 

Ängs- och hagmarksarter 

Enstaka ängs- och hagmarksarter förekommer, bl. a. brudbröd och stor 

blåklocka. 

 

Hotarter 

Mjukdån (1375980, 6480937) 

 

Ovanliga arter 

En del mer eller mindre ovanliga växter finns längs med denna sträcka bl. a 

oxtunga, säfferot och vingvial. Vid P-platsen till Eahagen-Öglunda ängar 

påträffas bl. a blåklint, nattglim och rågvallmo. Ett rikt bestånd med 

nässelsnärja förekommer i den nordvända slänten nära Öglunda. 

 

Låg vegetation 

Låg vegetation förekommer bara sporadiskt på denna vägsträcka. På några 

ställen växer bockrot, gulmåra, käringtand, prästkrage, rödklint, rödklöver, 

rölleka och åkervädd. 
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Hög vacker vegetation 

Hög vacker vegetation förekommer bara sporadiskt på denna vägsträcka. I 

området finns bestånd av flockfibbla, gullris, väddklint och ängshaverrot.  

 

Skräparter 

Hundkex och knylhavre påträffades.  

 

Mål 

Vägsträcka med en artrik flora. 

 

Åtgärd 

Sen slåtter. 

 

  

13. Öglunda kyrkby 0,6 km 

 

 

 

Allmänt 

Vägen passerar här genom Öglunda kyrkby, med kyrkan och flera tomter nära 

vägen.  

Längs med vägen till Eggby finns en bäck. Kring denna är det mest lövskog. En 

del snöbär finns längs med vägen. 

 

Ängs- och hagmarksarter 

Någon enstaka ängs- och hagmarksart påträffades. 

 

Hotarter 

Lungrot (1376477, 6480925) 
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Ovanliga arter 

Större delen av vägkanten består av högörtsvegetation. Denna består av 

hässleklocka och uppländsk vallört. Här påträffas också mörkt kungsljus, 

rödkämpar och skelört. 

 

Låg vegetation 

Saknas 

 

Hög vacker vegetation 

Rika bestånd finns av hässleklocka och uppländsk vallört ses i närheten av 

avfartsvägen till Slättäng. 

 

Skräparter 

Många skräparter förekommer bl.a. hundkex, kirskål och älggräs. 

 

Mål 

En vacker vägkant med mycket hässleklocka. 

 

Åtgärd 

Sen slåtter. 

 

Övrigt  

På kyrkmuren växer grusbräcka. 

 

  

14. Öglunda kyrkby - Sandtorp syd 1,6 km 
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Allmänt 

Denna delsträcka börjar vid Öglunda kyrkby och slutar söder om Sandtorps by.   

Vägsträckan är varierande och omges av jordbruksmark, betesmarker och ett 

tiotal tomtmarker. Enstaka träd och trädridåer finns. Vid Sandtorp finns många 

grova träd samt en hög stenmur. Stenmurar finns även på flera ställen utmed 

vägen och på några ställen finns slänter. I den södra delen tangerar vägen norra 

delen av naturreservatet Torp. 

 

Ängs- och hagmarksarter 

Längs med denna delsträcka påträffades bara ett fåtal ängs- och hagmarksarter. 

Bland dessa kan nämnas brudbröd, smörbollar och stor blåklocka. 

 

Hotarter 

Lungrot (1376371, 6480568)  

 

Ovanliga arter 

I vägkanterna finns ibland en del trädgårdsflyktingar bl. a. akleja, gul daglilja, 

myskmalva och ängsnäva. Bland ovanliga vilda växter kan nämnas bergmynta, 

buskviol, lundtrav, nässelsnärja, rödkörvel och vingvial. Den sällsynta 

skogslöken påträffas nära vägen till Såntorp. På våren kan man finna 

sloknunnerört på flera ställen. 

 

Låg vegetation 

Låg vegetation förekommer bara sporadiskt på denna vägsträcka. Här växer 

bockrot, getväppling, gråfibbla, gulmåra, käringtand, prästkrage, rödklint, 

rölleka och åkervädd. 

 

Hög vacker vegetation 

Hög vacker vegetation består av flockfibbla och väddklint. Enstaka lundväxter 

som hässleklocka och rödblära finns på några ställen. 

 

Skräparter 

På flera ställen finns mycket knylhavre. 

 

Mål 

Vägsträcka med en artrik flora. 

 

Åtgärd 

Sen slåtter. 
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15. Sandtorp syd - Orgelgården syd 0,6 km 

 

 

 

Allmänt 

Denna delsträcka går mest genom ett betespräglat landskap. En skogsdunge 

finns strax söder om Sandtorp. Här finns en del planterade bokar och granar. 

Längs med vägen förekommer enstaka träd och buskar, mest rosbuskar.  På 

båda sidor om vägen är det till största delen naturreservat. 

 

Ängs- och hagmarksarter 

Längs med denna delsträcka påträffades bara ett fåtal ängs- och hagmarksarter. 

Bland dessa kan nämnas brudbröd och stor blåklocka. 

 

Hotarter 

Saknas 

 

Ovanliga arter 

Intressanta arter som påträffats längs med denna sträcka är akleja, björnloka, 

blålusern, nässelsnärja, sötvedel, vildpersilja och vingvial.  

 

Låg vegetation 

Låg vegetation förekommer bara sporadiskt på denna vägsträcka. Den består av 

bockrot, getväppling, gulmåra, käringtand, prästkrage, rödklint, rödklöver och 

rölleka och skogsklöver 

 

Hög vacker vegetation 

Hög vacker vegetation förekommer bara sporadiskt. Den består av akleja, 

hässleklocka och nässelklocka. De senare arterna växer framför allt vid 

skogsdungen i norr. 
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Skräparter 

Hundkex, knylhavre och lupiner finns på flera ställen. 

 

Mål 

Vägsträcka med en artrik flora. 

 

Åtgärd 

Sen slåtter. 
 
 

16. Orgelgården syd - väg till Torp 0, 6 km 

 

 

Allmänt 

Denna vägsträcka går genom betesmarker och åkermark.  Strax söder om 

Orgelgården finns en skogdunge. Längs med denna sträcka finns flera mycket 

artrika vägslänter. 

 

Ängs- och hagmarksarter 

Längs med denna delsträcka påträffades bara ett fåtal ängs- och hagmarksarter. 

Bland dessa kan nämnas brudbröd och stor blåklocka. 

 

Hotarter 

Saknas 

 

Ovanliga arter 

Bland arterna som finns längs med denna vägsträcka kan nämnas backglim, 

bergmynta, färgkulla, fodervicker, nässelsnärja, skogslök, småborre, säfferot och 

vitblära. Vid dungen söder om Orgelgården växer bl. a skogsvicker. 



32 
 

 

Låg vegetation 

Låg vegetation finns bara sporadiskt på denna vägsträcka. Den består bl. a av 

getväppling, gulmåra, prästkrage, rödklint, rölleka och åkervädd. 

 

Hög vacker vegetation 

Hög vegetation finns bara sporadiskt på denna vägsträcka. Bland annat 

förekommer en del björnloka, kungsljus, säfferot, väddklint och ängshaverrot.  

 

Skräparter 

Blomsterlupin och knylhavre förekommer rikligt. Dessutom förekommer bl. a. 

rörsvingel som kan bli en problemart i framtiden. 

 

Mål 

Vägsträcka med en mycket artrik flora. 

 

Åtgärd 

Sträckan bör skötas med sen slåtter och uppsamling av höet. Även de artrika 

slänterna sköts på samma sätt. Skräparter bör aktivt bekämpas.  

 

Övrigt 

Denna vägsträcka bör klassas som artrik vägkant.  

 

 

17. Torpavfarten - Skarke 1,7 km 
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Allmänt 

Denna vägsträcka går till största delen genom ett åkerlandskap med en del 

ridåer. Gårdarna Noläng och Klosternoläng ligger intill vägen. Några hustomter 

finns också nära vägen strax norr om infarten till Backa. På ett fåtal ställen längs 

med denna delsträcka finns några låga stenmurar. Vid Skarke finns en del 

betesmarker och grusplaner.  

 

Ängs- och hagmarksarter 

Enstaka ängs- och hagmarksarter bl. a. brudbröd, gullviva och stor blåklocka. 

 

Hotarter 

Saknas 

 

Ovanliga arter 

Bland påträffade arter kan nämnas bergmynta, blåklint, blodnäva, färgkulla, 

kärleksört, parksallat, rödkämpar och småborre. Enstaka lundväxter finns. 

 

Låg vegetation 

Enstaka partier med låg vegetation finns. Här påträffas getväppling, gulmåra, 

prästkrage, rödklint, rödklöver, rölleka, skogsklöver, vitmåra och åkervädd. Låg 

vegetation förekommer bara sporadiskt på denna vägsträcka. 

 

Hög vacker vegetation 

Hög vacker vegetation förekommer bara sporadiskt på denna vägsträcka. Bland 

arterna märks av akleja, flockfibbla, gullris, rallarros, väddklint och 

ängshaverrot.  

 

Skräparter 

Längs med denna sträcka finns brännässlor, hundkex, jättebalsamin och 

knylhavre i varierande täthet.  

 

Mål 

Vägsträcka med en artrik flora. 

 

Åtgärd 

Sen slåtter. 
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18. Skarke – Eggbyavfarten 0,6 km 

 

 

 

Allmänt 

Denna vägsträcka kantas på östsidan av åkermarker och på västsidan av 

betesmarker. Betesmarkerna ingår i Drottningkullens naturreservat. En dunge 

med stora lövträd finns i den södra delen. Utmed vägen står några grova lindar 

och askar.  

 

Ängs- och hagmarksarter 

Enstaka ängs- och hagmarksarter finns, bl. a backsmörblomma, grönvit nattviol 

och prästkrage. 

 

Hotarter 

Piggtistel (1374343, 6476667 och 1374227, 6476471) 

 

Ovanliga arter 

Bland ovanliga arter kan nämnas blåklint, fodervicker, färgkulla, morot, pukvete 

och vildpersilja. 

 

Låg vegetation 

Finns på några ställen. Bergsyra, bockrot, gulmåra, käringtand, rödklint, 

rödklöver, rölleka, skogsklöver och åkervädd. 

 

Hög vacker vegetation 

Hög vacker vegetation förekommer bara sporadiskt på denna vägsträcka 

bl. a akleja, björnloka, flockfibbla, morot, ängshaverrot. 
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Skräparter 

Längs med denna sträcka påträffas bl. a jättebalsamin och knylhavre. 

Mål 

Vägsträcka med en mycket artrik flora. 

 

Åtgärd 

Sträckan bör skötas med sen slåtter och uppsamling av höet. Skräparter bör 

aktivt bekämpas.  

 

Övrigt 

Denna vägsträcka bör klassas som artrik vägkant.  

 
 

19. Eggbyavfarten – Riksväg 49 0,4 km 

 

 

 

Allmänt 

Denna vägsträcka kantas på östsidan av åkermarker och västsidan av betesvall. 

Området saknar träd och buskar förutom söder om vägen in till Kyrkebo. Där 

finns en dunge nära vägen.  Betesmarkerna ingår i Drottningkullens 

naturreservat. 

 

Ängs- och hagmarksarter 

Enstaka ängs- och hagmarksarter finns. 

 

Hotarter 

Saknas 
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Ovanliga arter 

I den södra delen finns ett rikt bestånd med pukvete. En annan ovanlig växt som 

finns här är färgkulla. 

 

Låg vegetation 

Låg vegetation förekommer bara sporadiskt på denna vägsträcka. 

 

Hög vacker vegetation 

Hög vacker vegetation förekommer bara sporadiskt på denna vägsträcka. 

 

Skräparter 

Längs denna vägsträcka finns mycket knylhavre. 

 

 

Mål 

Vägsträcka med en artrik flora. 

 

Åtgärd 

Sen slåtter. 
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Bilaga – lista över artfynd 
Rödlistade arter med fet stil 

D
e
ls

trä
c
k

a
 Art 

X-koord. 
RT90 

Y-koord. 
RT90 Hotart 

     1 Akleja 1373783 6477267 
 1 Backlök 1373898 6477008 
 1 Backlök 1373967 6476843 
 1 Blodnäva 1373613 6477417 
 1 Blodnäva 1373859 6477085 
 1 Brudbröd 1373867 6476981 
 1 Färgkulla 1373887 6477015 
 1 Färgkulla 1373920 6476916 
 1 Gullklöver 1373750 6477285 
 1 Harmynta 1373657 6477408 
 1 Klasefibbla 1373867 6476981 Hotart 

1 Kärrvial 1373955 6476837 
 1 Morot 1373816 6477203 
 1 Morot 1373891 6476999 
 1 Morot 1374096 6476475 
 1 Nässelklocka 1373962 6476869 
 1 Piggtistel 1373898 6477008 Hotart 

1 Piggtistel 1373962 6476869 Hotart 

1 Piggtistel 1374040 6476498 Hotart 

1 Piggtistel 1374227 6476471 Hotart 

1 Pukvete 1374027 6476096 
 1 Pukvete 1374040 6476498 
 1 Riddarsporre 1373848 6477102 Hotart 

1 Rödblära 1373956 6476812 
 1 Säfferot 1374040 6476498 
 

     2 Backlök 1373514 6477874 
 2 Backlök 1373842 6477132 
 2 Hässleklocka 1373514 6477874 
 2 Lundbräsma 1373529 6477634 
 2 Långsvingel 1373516 6477752 
 2 Långsvingel 1373593 6477502 
 2 Långsvingel 1373665 6477705 
 2 Nässelklocka 1373607 6477417 
 2 Rödblära 1373607 6477417 
 2 Skogsvicker 1373521 6477702 
 2 Trolldruva 1373595 6477694 
 2 Underviol 1373569 6477547 
 

     4 Hässleklocka 1373411 6478392 
 4 Långsvingel 1373418 6478376 
 4 Långsvingel 1373582 6478976 
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5 Akleja 1373402 6478576 
 5 Akleja 1373470 6478945 
 5 Akleja 1374032 6479209 
 5 Backlök 1374052 6479208 
 5 Hässleklocka 1373582 6478976 
 5 Hässleklocka 1374241 6479249 
 5 Knölsyska 1373009 6478244 
 5 Krollilja 1373381 6478773 
 5 Krollilja 1374265 6479259 
 5 Långsvingel 1373382 6478801 
 5 Långsvingel 1374265 6479259 
 5 Nässelklocka 1373566 6478977 
 5 Rödblära 1373566 6478977 
 5 Rödblära 1374265 6479259 
 5 Rödkörvel 1373403 6478849 
 

     6 Hässleklocka 1374385 6480034 
 6 Rödblära 1374364 6479579 
 6 Småborre 1374360 6479343 
 

     7 Akleja 1374362 6480075 
 7 Backlök 1374245 6480116 
 7 Rödblära 1374046 6480259 
 7 Rödblära 1374245 6480116 
 7 Rödkörvel 1374107 6480219 
 7 Vildpersilja 1374035 6480270 
 7 Vildpersilja 1374182 6480116 
 7 Vit fetknopp 1374219 6480129 
 

     8 Blåklint 1373913 6480582 
 

     10 Backlök 1374644 6480688 
 10 Bergmynta 1374499 6480720 
 10 Blodnäva 1374900 6480572 
 10 Blåklint 1374066 6480782 
 10 Blåklint 1374336 6480718 
 10 Blåklint 1374648 6480696 
 10 Bolltistel 1374857 6480635 
 10 Brudbröd 1374768 6480665 
 10 Mjukdån 1374326 6480720 Hotart 

10 Nässelsnärja 1374252 6480746 
 10 Nässelsnärja 1374367 6480724 
 10 Rågvallmo 1374066 6480782 
 10 Småborre 1374290 6480731 
 

     11 Backlök 1375049 6480528 
 11 Blodnäva 1375261 6480516 
 11 Blodnäva 1375512 6480553 
 11 Blodnäva 1375655 6480635 
 11 Brudbröd 1375512 6480553 
 11 Darrgräs 1375550 6480571 
 11 Flentimotej 1375574 6480587 
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11 Harmynta 1375394 6480525 
 11 Hässleklocka 1375095 6480511 
 11 Nässelklocka 1375340 6480514 
 11 Nässelsnärja 1375340 6480514 
 11 Oxtunga 1375340 6480514 
 11 Rödblära 1375261 6480516 
 11 Rödblära 1375910 6480795 
 11 Stenbräken 1375181 6480513 
 11 Säfferot 1375627 6480617 
 11 Säfferot 1375655 6480635 
 11 Underviol 1375393 6480541 
 

     12 Bergmynta 1375835 6480748 
 12 Bergmynta 1375991 6480912 
 12 Blåklint 1375986 6480937 
 12 Brudbröd 1375801 6480723 
 12 Hässleklocka 1375997 6480923 
 12 Mjukdån 1375986 6480937 Hotart 

12 Nattglim 1375986 6480937 
 12 Nässelklocka 1375835 6480748 
 12 Nässelklocka 1375959 6480858 
 12 Nässelsnärja 1375997 6480923 
 12 Oxtunga 1375986 6480937 
 12 Rågvallmo 1375986 6480937 
 12 Säfferot 1375997 6480923 
 12 Vingvial 1375788 6480715 
 12 Vingvial 1375835 6480748 
 12 Vingvial 1375997 6480923 
 

     13 Akleja 1376219 6480126 
 13 Grusbräcka 1376468 6480880 
 13 Hässleklocka 1376470 6480954 
 13 Lungrot 1376477 6480925 Hotart 

13 Rödblära 1376481 6480940 
 13 Rödkämpar 

   

     14 Bergmynta 1376097 6479912 
 14 Hässleklocka 1375851 6479579 
 14 Lundtrav 1376171 6480030 
 14 Lungrot 1376371 6480568 Hotart 

14 Nässelklocka 1376348 6480446 
 14 Nässelklocka 1376423 6480785 
 14 Rödblära 1376033 6479823 
 14 Rödblära 1376219 6480126 
 14 Rödkörvel 1375859 6479602 
 14 Skogslök 1375997 6479766 
 14 Skogslök 1376013 6479783 
 14 Smörbollar 1376266 6480288 
 14 Vingvial 1375977 6479719 
 14 Vingvial 1376147 6479981 
 14 Ängsnäva 1375852 6479599 
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15 Akleja 1375575 6479092 
 15 Brudbröd 1375575 6479092 
 15 Brudbröd 1375752 6479351 
 15 Fodervicker  1375496 6479024 
 15 Hässleklocka 1375617 6479130 
 15 Hässleklocka 1375729 6479322 
 15 Kungsljus 1375665 6479180 
 15 Nässelklocka 1375617 6479130 
 15 Nässelsnärja 1375828 6489543 
 15 Rödblära 1375744 6479339 
 15 Skogslök 1375802 6479503 
 15 Vildpersilja 1375554 6479074 
 15 Vingvial 1375694 6479253 
 

     16 Backglim 1375277 6478895 
 16 Bergmynta 1375158 6478699 
 16 Bergmynta 1375177 6478726 
 16 Bergmynta 1375344 6478936 
 16 Brandllilja 1375225 6478858 
 16 Brudbröd 1375277 6478895 
 16 Fodervicker 1375247 6478872 
 16 Färgkulla 1375158 6478699 
 16 Kungsljus 1375333 6478931 
 16 Nässelklocka 1375188 6478775 
 16 Nässelsnärja 1375429 6478980 
 16 Rödblära 1375158 6478699 
 16 Rödblära 1375439 6478657 
 16 Skogslök 1375115 6478589 
 16 Skogsvicker 1375356 6478941 
 16 Småborre 1375320 6478924 
 16 Säfferot 1375292 6478908 
 16 Vitblära 1375148 6478682 
 

     17 Akleja 1374588 6477066 
 17 Akleja 1374733 6477518 
 17 Bergmynta 1374745 6477558 
 17 Blodnäva 1374347 6477529 
 17 Blodnäva 1374781 6477685 
 17 Blodnäva 1374865 6477849 
 17 Blodnäva 1374937 6477989 
 17 Blodnäva 1375033 6478218 
 17 Blodnäva 1375078 6478417 
 17 Blåklint 1374600 6477070 
 17 Brudbröd 1374612 6477207 
 17 Färgkulla 1374576 6477037 
 17 Färgkulla 1374737 6477529 
 17 Hesperis 1374580 6477238 
 17 Hässleklocka 1374609 6477208 
 17 Nässelklocka 1374658 6477319 
 17 Nässelsnärja 1375119 6478503 
 17 Parksallat 1374610 6477156 
 17 Rödblära 1374006 6477792 
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17 Rödblära 1374708 6477453 
 17 Rödkämpar 1374056 6477701 
 17 Småborre 1374235 6477792 
 17 Småborre 1374800 6477718 
 17 Småborre 1375066 6478353 
 17 Vit fetknopp 1374615 6477189 
 

     18 Akleja 1374499 6476923 
 18 Backsmörblomma 1374427 6476820 
 18 Blåklint 1374341 6476656 
 18 Fodervicker 1374345 6476685 
 18 Färgkulla 1374144 6476336 
 18 Morot 1374238 6476483 
 18 Piggtistel 1374227 6476471 Hotart 

18 Piggtistel 1374343 6476667 Hotart 

18 Piggtistel 1374435 6476837 Hotart 

18 Pukvete 1374426 6476809 
 18 Vildpersilja 1374569 6476973 
 

     19 Färgkulla 1374144 6476336 
 19 Pukvete 1374027 6476096 
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