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I denna sammaställning beskrivs de vägkanter som pekats ut som värdefullare vid
inventeringen av insekter i vägkanter i Skövde driftområde 2012. De vägkanter som bedöms ha
klass 1 eller 2, samt även intressantare sträckor med klass 3, beskrivs med tabell, foto och
karta. Övriga sträckor med klass 3 beskrivs i de flesta fall med karta, bild och kort text.
Tabellens innehåll ser ut enligt nedan.

ID

Vägnummer samt vägkantens nummer26-01. Samtliga nummer hos delsträckorna anges i
parentes.

Kommun

Vilka kommuner som sträckan ligger i.

Sida av vägen

Vilken sida av vägen vägkanterna ligger på samt om det rör sig om inner- eller ytterslänter.

Längd (m)

Respektive delsträckas längd samt den totala summan av delsträckorna.

Naturvärde

Naturvärdesklassning 1, 2 eller 3.

Flora

Observerande blommande örter. För många anges frekvens 1=enstaka, 2= tämligen allmän eller
3=rikligt. Antal blommande stänglar av åkervädd respektive ängsvädd anges i parentes efter
dessa.

Insekter

Observerade insekter, främst vildbin och dagaktiva fjärilar. Rödlistekategori eller indikatorart
anges efter artnamnet.

Rödlistade/ind.

Antal rödlistade arter samt antal indikatorarter. Poängsumma för vägkanten. Varje hotad art ger
3 p, varje övrig rödlistad 2 p och varje övrig indikatorart 1 p.

Konnektivitet

Närhet till hagmarker, grustag eller andra miljöer som är värdefulla för gaddsteklar och fjärilar.

Bomiljöer

Förekomst av lämpliga bomiljöer för gaddsteklar.

Hot

Hot mot flora och fauna i vägkanten.

Skötsel

Förslag till åtgärder eller skötsel.

Skötselprioritet

1, 2 eller 3 där 1 är högsta prioritet för åtgärder eller naturvårdsanpassad skötsel.

Kommentar

Eventuella övriga kommentarer.

All information för samtliga sträckor finns även digitalt i GIS som Trafikverket Region Väst
innehar. Här finns även information uppdelad på de enskilda delsträckorna som en
vägkantssträcka består av. I det digitala kartskiktet finns attributtabell med information som
ser ut enligt följande.
Nr

Vägkantens ID-nummer

Längd (m)

Vägkantens längd i meter.

Vägsida

Här anges vägkantens sida av vägen med väderstreck eller om det rör sig om båda vägkanterna.

Klass

Naturvärdesklassning 1, 2 eller 3.

Foto

Nummer på de foton som finns som dokumentation hos Trafikverket Region Väst.

Insekter

Observerade insekter, främst vildbin och dagaktiva fjärilar. För ovanligare arter anges antal. För
bin anges oftast kön.

Bomiljöer

Skärningar och bar sandig jord har noterats och kvantifierats med en tregradig skala. 1= litet, 2=
måttligt och 3 =rikligt.

Blommor

Observerande blommande örter. För många anges frekvens 1=enstaka, 2= tämligen allmän eller
3=rikligt.

Åkervädd antal

Antal blommande stänglar av åkervädd.

Ängsvädd antal

Antal blommande stänglar av ängsvädd.

Övrigt

Exempelvis konnektivitet till andra värdefulla miljöer. Omgivande mark. Hot. Andra intressanta
organismgrupper.

Datum

Datum för besök.
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Analyser och beskrivningar av intressantare arter finns i en separat del som tillhör denna
rapport.

Numrering av vägrenar
De vägkantsavsnitt som pekats ut som värdefulla har getts identitetsnummer. Numret kan
exempelvis vara 1559-13b-v. Den första siffran är vägnumret. Den andra siffran är ett nummer
på vägkantsavsnittet längs vägen. Avsnitten numreras från väster till öster eller från norr till
söder längs vägen. Om siffran följs av en bokstav betyder det att avsnittet är uppdelat i flera
mindre delavsnitt från a till b och så vidare, även detta från öster till väster eller från norr till
söder. Den sista bokstaven visar vilken sida vägkanten ligger på genom att ange väderstrecken
v, o, n eller s.

Olika typer av slänter längs en väg.

Indikatorarter
Utöver de rödlistade arterna har ett antal arter markerats om anses indikera intressantare
miljöer. Dessa arter ses i tabellen nedan.
Rödl.
Hemaris tituys/fuciformis Dagsvärmare
Zygaena filipendulae Sexfläckig bastardsvärmare
Adscita statices Allmän metallvingesvärmare
Chiasmia clathrata Rutig buskmätare
Gonepteryx rhamni Citronfjäril
Lycaena virgaureae Vitfläckig guldvinge
Lycaena hippothoe Violettkantad guldvinge
Cupido minimus Mindre blåvinge
Polyommatus semiargus Ängsblåvinge
Polyommatus amandus Silverblåvinge
Argynnis paphia Silverstreckad pärlemorfjäril
Argynnis aglaja Ängspärlemorfjäril
Argynnis adippe Skogspärlemorfjäril
Melitaea athalia Skogsnätfjäril
Maniola jurtina Slåttergräsfjäril
Arachnospila sogdiana Hedvägstekel
Lestica subterranea En rovstekel
Philanthus triangulum Bivarg
Andrena hattorfiana Väddsandbi
Panurgus calcaratus Småfibblebi
Dasypoda hirtipes Praktbyxbi
Eucera longicornis Långhornsbi
Andrena lathyri Vialsandbi
Trachusa byssina Hartsbi
Bombus soroeensis Blåklockshumla
Bombus humulis Backhumla
Bombus subterraneus Vallhumla
Myrmeleon formicarius Större myrlejonslända
Bombylius major Stor svävfluga
Cicindela hybrida Brun sandjägare
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NT
NT

NT
NT

NT
NT
NT

Referens
Ryrholm, 2003
Ryrholm, 2003
Ryrholm, 2003
Ryrholm, 2003
Ryrholm, 2003
Ryrholm, 2003
Ryrholm, 2003
Ryrholm, 2003
Ryrholm, 2003
Ryrholm, 2003
Ryrholm, 2003
Ryrholm, 2003
Ryrholm, 2003
Ryrholm, 2003
Ryrholm, 2003
Sörensson, 2008
Sörensson, 2004
Cederberg, 2003
Cederberg, 2003
Cederberg, 2003
Cederberg, 2003
Cederberg, 2003
Cederberg, 2003
Cederberg, 2003
Cederberg, 2003
Cederberg, 2003

O 26-01 Åsebacken – Furebacken
Större vägskärningar i isälvsavlagringar. Särskilt i den norra delen finns större sandiga blottor
som är värdefulla bomiljöer gör gaddsteklar. En sydvänd skärning finns vid den anslutande
vägen O2879. I övrigt ligger skärningarna mot väst till sydväst vilket inte är lika optimalt
eftersom de är beskuggade under förmiddagarna. Partier med gott om getväppling gör att det
finns förutsättningar för mindre blåvinge.

ID

26-01 (26-01a-o, 26-01b-o, 26-01c-o, 26-01d-o, 2879-02-n)

Kommun

Falköping, Tidaholm

Sida av vägen

Östra, främst ytterslänt

Längd (m)

140 (a), 350 (b), 410 (c), 310 (d), totalt 1210

Naturvärde

Klass 2 och 3

Flora

Getväppling 3, ljung 3, bockrot 2, käringtand, monke, gråfibbla, tjärblomster, prästkrage

Insekter

Ängsblåvinge (i), ängssmygare (i)

Rödlistade/ind.

2 indikatorarter (2 p)

Konnektivitet

30 m från grustäkt (26-01b-o). I övrigt omges sträckan av skog, främst tallskog.

Bomiljöer

Gott om sandiga miljöer som ligger mot ost till sydost. Särskilt i de norra delarna finns stora ytor
med bar sand.

Hot

Igenväxning av bara blottor.

Skötsel

Återkommande slyröjning och bearbetning av marken så att solbelysta sandiga blottor
upprätthålls.

Skötselprioritet

3

Vägkant 2879-02-n mot norr.

Vägkant 26-01b-o mot norr.
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O 49-01 Äspenäset
Större sandiga ytterslänter längs den östra sidan av vägen. Den sydligaste delen är vänd mot
sydväst vilket ger bra förutsättningar för insekter. Längs den västra delen av vägen är slänterna
små med örtrikare inner- och ytterslänter. Särskilt e den södra delen finns bra förutsättningar
för gaddsteklar.

ID

49-01 (49-01a-v, 49-01b-v, 49-01a-o, 49-01b-o)

Kommun

Karlsborg

Sida av vägen

Östra, främst ytterslänter

Längd (m)

150 (a-v), 290 (b-v), 160 (a-o), 100 (b-o), totalt 700

Naturvärde

Klass 2 och 3

Flora

Rallarros 3, stor blåklocka 2, kråkvicker 2, skogsklöver 2, baldersbrå 2, ljung 2, smultron

Insekter

Blåklockshumla (i), ängscitronbi, tandsandbi

Rödlistade/ind.

1 indikatorart (1 p)

Konnektivitet

Ansluter till sandiga miljöer som numera bebyggs.

Bomiljöer

Gott om sandiga ytor som ligger mot ost till sydost.

Hot

Tidig slåtter. Igenväxning av sandblottor på längre sikt.

Skötsel

Återkommande slyröjning och bearbetning av marken så att solbelysta sandiga blottor
upprätthålls. Sen slåtter av blomrika slänter.

Skötselprioritet

2
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Vägkant 49-01b-o mot nordväst.

Vägkant 49-01b-o mot sydost.
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O-49-02 Stjärnvik
En sträcka med flera tämligen stora och långa skärningar i isälvsmaterial som är vända mot
SSO. Materialet är något grövre och grusigt. Det sydvända läget ger bra förutsättningar för
gaddsteklar.

ID

49-02 (49-02a-n, 49-02b-n, 49-02c-n, 49-02d-n)

Kommun

Karlsborg

Sida av vägen

Norr, ytterslänter

Längd (m)

50 (a), 130 (b), 180 (c) 80, totalt 440

Naturvärde

Klass 2 och 3

Flora

Ljung 2, gråfibbla 2, monke 2, bockrot

Insekter

-

Rödlistade/ind.

-

Konnektivitet

Grustag med bibagge ca 100 m mot söder

Bomiljöer

Skärning mot söder med gott om bara ytor. Materialet är dock något grusigt och stenigt.

Hot

Tidig slåtter. Igenväxning av sandblottor.

Skötsel

Återkommande bearbetning av marken så att solbelysta blottor upprätthålls. Röjning av
träd/buskar som växer ner i slänten. Sen slåtter av blomrika slänter.

Skötselprioritet

2
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Vägkant 49-02b-n mot väster.

Vägkant 49-02c-n mot öster.
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O 49-03 Flintås
Lägre skärningar i sandigt material och som är vända mot söder. Bara sandiga ytor
förekommer och bon av gaddsteklar. Bivarg förekommer.

ID

49-03 (49-03a-n, 49-03b-n)

Kommun

Karlsborg

Sida av vägen

Norr, främst ytterslänt

Längd (m)

150 (a), 220 (b), totalt 370

Naturvärde

Klass 2 och 3

Flora

Ljung 2, bockrot, renfana, flockfibbla, gråfibbla, monke, tjärblomster

Insekter

Bivarg (i) bon förekommer

Rödlistade/ind.

1 indikatorart

Konnektivitet

-

Bomiljöer

Gott om sandiga miljöer som ligger mot söder. Bon från gaddsteklar förekommer.

Hot

Tidig slåtter. Igenväxning av sandblottor.

Skötsel

Återkommande bearbetning av marken så att solbelysta sandiga blottor upprätthålls. Sen slåtter
av blommande slänter.

Skötselprioritet

2
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Vägkant 49-03a-n mot öster.

O 49-04 Norr om Tibro
En sydvänd högre skärning med gott om tjärblomster som är viktiga för nektarsökande
insekter.
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O 193-01 Furulund
Sydvänd skärning med gott om bara sandiga ytor som ger möjligheter för bobyggande
gaddsteklar.

ID

193-01-n

Kommun

Hjo

Sida av vägen

Norr, främst ytterslänt

Längd (m)

60

Naturvärde

Klass 3

Flora

Ljung 3

Insekter

-

Rödlistade/ind.

-

Konnektivitet

Tämligen isolerad, ligger omgiven av skog.

Bomiljöer

Gott om sandiga miljöer som ligger mot söder

Hot

Igenväxning med sly.

Skötsel

Återkommande slyröjning och bearbetning av marken så att solbelysta sandiga blottor
upprätthålls. Slå ej blommande ljung.

Skötselprioritet

2

Vägkant 49-03a-n mot nordost.
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O 193-02 Skräddaretorp
En lång sydvänd skärning med rik blomning som är viktig för fjärilar och vildbin. Även
innerslänten är blomrik. Lämpliga bomiljöer för gaddsteklar finns längs sträckan.

ID

193-02-n

Kommun

Hjo

Sida av vägen

Norr, inner- och ytterslänt

Längd (m)

480

Naturvärde

Klass 1

Flora

Flockfibbla 3, alsikeklöver 3, rödklöver 2, käringtand 2, getväppling 2, strätta 2

Insekter

Sexfläckig bastardsvärmare (NT) 2 ind., stocktapetserarbi, kölcitronbi

Rödlistade/ind.

1 rödlistad art (2 p)

Konnektivitet

Nära beteshage med jordblottor i norr.

Bomiljöer

Sydvänd skärning med bara sandblottor.

Hot

Igenväxning med sly. Tidig slåtter.

Skötsel

Slyröjning längs stora delar av sträckan. Sen slåtter av blomrika slänter. Mekanisk bearbetning
av vissa partier för att skapa bara sandiga blottor.

Skötselprioritet

1
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Vägkant 49-03a-n mot väster.

Vägkant 49-03a-n mot sydost.
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O 194-01 Skattegården
En sandig sydvänd ytterslänt med bara sandblottor och rik blomning av flockfibbla och
ärtväxter.

ID

194-01-n

Kommun

Skövde

Sida av vägen

Norr, inner -och ytterslänt

Längd (m)

100

Naturvärde

Klass 2

Flora

Flockfibbla 2, rödklöver 2, alsikeklöver 2, käringtand 2

Insekter

Ärttapetserarbi

Rödlistade/ind.

-

Konnektivitet

Tämligen isolerade, ligger i åkerlandskap.

Bomiljöer

Sydvänd skärning med en del bara sandblottor.

Hot

Tidig slåtter. Igenväxning av sandblottor.

Skötsel

Sen slåtter av blomrika slänter. Mekanisk bearbetning för att skapa mer sandiga blottor.

Skötselprioritet

2

Vägkant 194-01-n mot öster.
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O 194-02 Johanstorp
Lång sträcka med sydvänd lägre skärning. En del blommor förekommer men bitvis dominerar
gräs.

Vägkant 194-02-n mot väster.

O 194-03 Kungsbacken
Sandiga sydvända skärningar med en del bara sandiga ytor och med rik blomning av
flockfibbla. Både blomresurser och bomiljöer för vildbin finns. Sexfläckig bastardsvärmare
förekommer.

ID

194-03-n (194-03a-n, 194-03b, 194-03c-n)

Kommun

Skövde, Hjo

Sida av vägen

Främst norra, inner- och ytterslänt

Längd (m)

180 (a), 450 (b), 220 (c), totalt 1300

Naturvärde

Klass 2

Flora

Flockfibbla 3, rödklöver 2, harklöver 2, gullris 2, tjärblomster, gråfibbla

Insekter

Sexfläckig bastardsvärmare (NT) 1 ind, tandsandbi

Rödlistade/ind.

1 rödlistad art (2 p)

Konnektivitet

80-100 m från betesmark TUVA 1DB-UGO och 53D-PRT

Bomiljöer

Sydvänd skärning med en del bar sand. Bar sand finns också i betesmark norrut

Hot

Tidig slåtter. Igenväxning av sandblottor.

Skötsel

Sen slåtter av blomrika slänter. Mekanisk bearbetning för att skapa mer sandiga blottor.

Skötselprioritet

2
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Vägkant 194-03a-n mot öster.
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O 194-04 Svebråta
Blomrika inner- och ytterslänter med gott om flockfibbla, bockrot, väddklint mm längs en lång
sträcka. Sydvända mindre slänter finns längs hela sträckan. Sexfläckig bastardsvärmare
förekommer.

ID

194-04 (194-04a, 194-04b)

Kommun

Hjo

Sida av vägen

Båda, inner- och ytterslänter

Längd (m)

180 (a), 950 (b), totalt 2260

Naturvärde

Klass 2

Flora

Flockfibbla 3, bockrot 2, väddklint 2, rödklöver 2, gullris 2, alsikeklöver 2, liten blåklocka,
käringtand 3, prästkrage 2, vitklöver, åkervädd

Insekter

Sexfläckig bastardsvärmare (NT) 3 ind

Rödlistade/ind.

1 rödlistad art (2 p)

Konnektivitet

Tämligen isolerade, omges av åker

Bomiljöer

Mindre skärningar och mindre andel sandblottor. Sandig väg går längs vägkanten.

Hot

Tidig slåtter. Igenväxning av sandblottor. Sen slåtter av blomrika slänter.

Skötsel

Sen slåtter av blomrika slänter. Mekanisk bearbetning för att skapa mer sandiga blottor.

Skötselprioritet

2
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Vägkant 194-04b mot väster.

O 194-05 Smedby
Sydvänd skärning med tjärblomster, monke, fetknopp och kärleksört.
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O 194-06 Gustavsborg
Sydvänd skärning med gråfibbla och tjärblomster och en hel de bar sand.

O 194-07 Backafall
Skärning vänd mot SSV med mycket bar sand och gott om bon av gaddsteklar samt förekomst
av större myrlejonslända.

ID

194-07-n

Kommun

Hjo

Sida av vägen

Östra, främst ytterslänt men även innerslänt

Längd (m)

370

Naturvärde

Klass 2.

Flora

Käringtand, ljung 2, bockrot

Insekter

Större myrlejonslända (i), ljungsandbi

Rödlistade/ind

1 indikatorart (1 p)

Konnektivitet

Omges av tallskog

Bomiljöer

Gott om sandiga miljöer som ligger mot SSV. Gott om bon från gaddsteklar ses.

Hot

På lång sikt igenväxning av öppen sandig mark.

Skötsel

Återkommande bearbetning av marken så att solbelysta sandiga blottor upprätthålls.

Skötselprioritet

3
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Vägkant 194-07-n mot sydost. Bon från större gaddsteklar syns i mitten på slänten.
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O 194-08 Källebo
Mindre slänter mot sydväst med riklig blomning av flockfibbla, klöver och getväppling samt
förekomst av klöverhumla och praktbyxbi.

ID

194-08-n (194-08a-n, 194-08b-n)

Kommun

Hjo

Sida av vägen

Norra, främst ytterslänt

Längd (m)

50, 350, totalt 400

Naturvärde

Klass 1

Flora

Rödklöver 2, alsikeklöver 2, flockfibbla 3, prästkrage, bockrot 2, getväppling 2, åkervädd

Insekter

Klöverhumla (NT) 2 ho 3 arb, praktbyxbi (NT) 1 ha

Rödlistade/ind.

2 rödlistade arter (4 p)

Konnektivitet

Ansluter till blomrik klövervall och blomrika vägkanter i söder och öster.

Bomiljöer

En mindre sydvänd skärning med mindre mängd bar sand.

Hot

Tidig slåtter.

Skötsel

Sen slåtterför ytterslänten i september.

Skötselprioritet

1

23

Vägkant 194-08b-n mot väster.

Vägkant 194-08b-n mot öster.
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O 195-01 Torpet
Slänter mot öster med tämligen rik blomning av getväppling och flockfibbla samt förekomst av
mindre blåvinge.

ID

195-01

Kommun

Karlsborg

Sida av vägen

Båda, främst ytterslänt

Längd (m)

280

Naturvärde

Klass 3

Flora

Svinrot, gökärt, getväppling 3, hagfibbla 2, rallaros, stor blåklocka, flockfibbla 3, liten blåklocka 2

Insekter

Mindre blåvinge (NT) 1 ind

Rödlistade/ind.

1 rödlistad art (2 p)

Konnektivitet

-

Bomiljöer

Ej så bra, skärning som är vänd mot öster.

Hot

Uppslag av sly. Tidig slåtter.

Skötsel

Återkommande slyröjning. Sen slåtter.

Skötselprioritet

3

Vägkant 195-01 mot norr.
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O 195-02 Nyttorp
En låg skärning mot OSO med tämligen gott om getväppling, gullris, väddklint och prästkrage
samt en del åkervädd, svinrot och tjärblomster.

Vägkant 195-02-v mot väster.

26

O 195-03 Hinsegården
Blomrika vägkantermed bl a åkervädd, getväppling, väddklint och klöver i anslutning till
Brevikens golfbana som ligger sandig mark. Sexfläckig bastardsvärmare, allmän
metallvingesvärmare förekommer samt klöverhumla i närliggande vägkant 2917-04.

ID

195-03 (195-03a-v, 195-03b-v, 195-03c)

Kommun

Hjo

Sida av vägen

Främst västra, inner- och ytterslänt

Längd (m)

360, 100, 170

Naturvärde

Klass 1 och 2

Flora

Åkervädd (250), tjärblomster, getväppling 2, väddklint 2, monke, stor blåklocka, alsikeklöver 3,
smällglim 2, rödklöver 3, liten blåklocka 2, bockrot 2, liten blåklocka 2, harklöver 2

Insekter

Sexfläckig bastardsvärmare (NT) 7 ind, allmän metallvingesvärmare (NT) 1 ind, slåttergräsfjäril
(i), ängssmygare (i), blåklockshumla (i), ärtsandbi

Rödlistade/ind.

2 rödlistade arter, 3 indikatorarter (7 p)

Konnektivitet

60 m från betesmark TUVA BD5-ESD, ansluter till golfbana. Ligger även nära den artrika
vägkanten 2917-04.

Bomiljöer

Mindre skärningar och mindre mängd bar sand.

Hot

Tidig slåtter.

Skötsel

Sen slåtter av blomrika slänter.

Skötselprioritet

1
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Vägkant 195-03a-v mot norr.

Vägkant 195-03c mot norr.

28

O 195-04 Mumlebo
Sandig större skärning som är vänd mot söder med gott om bar sandig mark. Rikligt med bon
av bivarg finns och bra förutsättningar för bon av många andra arter av gaddsteklar. Sexfläckig
bastardsvärmare förekommer.

ID

195-04

Kommun

Hjo

Sida av vägen

Norr, främst ytterslänt

Längd (m)

340

Naturvärde

Klass 1

Flora

Harklöver 3, gullris 2, bockrot 2, ljung 2, åkervädd (50), gråfibbla 3

Insekter

Sexfläckig bastardsvärmare (NT) 1 ind, tandsandbi, bivarg (i) 500 bon

Rödlistade/ind.

1 rödlistad art, 1 indikatorart (3 p)

Konnektivitet

röjningsbehov av sly, 90 m från betesmark TUVA 8AF-XVP

Bomiljöer

Större sydvänd skärning med gott om sandblottor.

Hot

Igenväxning av sly. Tidig slåtter. Igenväxning av sandblottor.

Skötsel

Återkommande slyröjning och bearbetning av marken så att solbelysta sandiga blottor
upprätthålls. Sen slåtter av blomrika slänter.

Skötselprioritet

2

29

Vägkant 195-04-n mot väster. I förgrunden syns bon av bivarg.

O 195-05 Båtmanstorp
Torra blomrika vägkanter, främst på innerslänterna, med gott om åkervädd, bockrot och
klövrar. Sexfläckig bastardsvärmare förekommer. Sträckan ingår i ett större värdfullt sandigt
område vid Hjo.

ID

195-05 (195-05a, 195-05a, 195-05c-v, 195-05d-v)

Kommun

Hjo

Sida av vägen

Båda, främst innerslänter

Längd (m)

90, 150, 160, 400

Naturvärde

Klass 2

Flora

Åkervädd 2 (300), bockrot 2, harklöver 2, vitklöver 2, gråfibbla, vitklöver, monke, rödklöver

Insekter

Sexfläckig bastardsvärmare (NT) 4 ind, skogsnätfjäril (i) 2 ind, svävfluga (i) i åkervädd

Rödlistade/ind.

1 rödlistad art, 2 indikatorarter (4 p)

Konnektivitet

Ansluter till andra artrika vägkanter som 194-08 med klöverhumla.

Bomiljöer

Torra slänger med gles vegetation

Hot

Tidig slåtter.

Skötsel

Sen slåtter.

Skötselprioritet

2

30

Vägkant 195-05d-v mot nordost.

31

O 195-07 Rimsmidaretorp-Ekestugan
Torra blomrika vägkanter med gott om bockrot och getväppling. Gott om sandiga ytterslänter
med fläckar av bar sand förekommer.

ID

195-07 (195-07a-v, 195-07a-o, 195-07b, 195-07c, 195-07d, 195-07e)

Kommun

Hjo

Sida av vägen

Båda, inner- och ytterslänter

Längd (m)

500, 130, 90, 180, 380, 440, totalt 2810 m

Naturvärde

Klass 1 och 2

Flora

Getväppling 3, rödklöver 2, åkervädd (80), bockrot 3, vitklöver 2, käringtand 2, monke, harklöver
3, höstfibbla 2, röllika 2

Insekter

Sexfläckig bastardsvärmare (NT) 8 ind, skogsnätvinge (i) 2 ind, cyanmärgbi

Rödlistade/ind.

1 rödlistad art, 1 indikatorart (3 p)

Konnektivitet

Ansluter till andra artrika vägkanter.

Bomiljöer

En västvänd skärning (195-07b) med en hel del bar sand. Även gles vegetation på vägbank.

Hot

Tidig slåtter. Igenväxning av sandblottor.

Skötsel

Sen slåtter av blomrika slänter. Mekanisk bearbetning för att skapa mer sandiga blottor.

Skötselprioritet

1

32

Vägkant 195-07d mot norr.

33

Vägkant 195-07a-v mot söder. Blomrik innerslänt och sandig ytterslänt.

Vägkant 195-07b mot norr.

34

O 195-08 Skattegården
Mindre skärningar med ytterslänter med gott om rallarros och älggräs.

35

O 195-09 Kroktsorp-Östergården
Vägkanter med gott om åkervädd. Sträckan omges av sandiga jordar och naturliga
betesmarker. Det förekommer gott om sexfläckig bastardsvärmare och allmän
metallvingesvärmare. Förutsättningar för väddsandbi finns.

ID

195-09 (195-09a-o, 195-09b-o, 195-09c-o, 195-09d-v, 195-09e-o, 19509f-o, 195-09g-o, 195-09f-v, 195-09h-o, 195-09g-v)

Kommun

Hjo

Sida av vägen

Främst östra

Längd (m)

190, 130, 120, 230, 270, 90, 130, 130, 120, 130, 180, totalt 1720 m

Naturvärde

Klass 1, 2 och 3

Flora

Åkervädd 2 (1680), höstfibbla 2, käringtand 2, rallarros 2, älggräs 2, rödklöver 2, alsikeklöver,
gråfibbla 2, vitklöver 2, liten blåklocka 2, bockrot 2, kråkvicker 2, tjärblomster, monke

Insekter

Sexfläckig bastardsvärmare (NT) 9 ind, allmän metallvingesvärmare (NT) 3 ind, slåttergräsfjäril
(i), skogsnätfjäril (i), vitfläckig guldvinge (i), haghumla

Rödlistade/ind.

2 rödlistade arter, 3 indikatorarter (7 p)

Konnektivitet

I närheten av betesmarker TUVA 7D5-KIC, 137-USM, 732-ECW, 81D-YTP, C26-PUM, 81D-YTP,
6F7-SXO, 472-CAU, A09-IGA och FFD-AUN

Bomiljöer

Mindre skärningar och sandig mark i området.

Hot

Tidig slåtter av åkervädd.

Skötsel

Slå endast nära vägkanter, därefter sen slåtter efter 31 augusti

Skötselprioritet

1

36

37

38

Vägkant 195-09h-o

Vägkant 195-09g-v

39

O 201-01 Högetomt
Sandiga skärningar med bara ytor samt ljung som är vända mot VSV och som ligger i nära
anslutning till grustäkt.

ID

201-01-o

Kommun

Töreboda

Sida av vägen

Östra, främst ytterslänt

Längd (m)

670

Naturvärde

Klass 3

Flora

Ljung 2, bockrot 2, gråfibbla, monke 2

Insekter

-

Rödlistade/ind.

-

Konnektivitet

Ansluter till grustag

Bomiljöer

Större skärning och med gott om bar sandig mark.

Hot

Igenväxning av samdblottor.

Skötsel

Röjning av ung tall och mekanisk bearbetning för att upprätthålla sandblottor.

Skötselprioritet

3

Vägkant 201-01-o mot söder.

40

O 201-02 Spetsbacke
Sandiga skärningar med bara sandblottor samt ljung och som är vända mot väst och VSV.
Sträckan ligger i nära anslutning till grustäkt.

ID

201-02-o

Kommun

Töreboda och Tibro

Sida av vägen

östra, ytterslänt

Längd (m)

360

Naturvärde

Klass 3

Flora

Ljung 3, rallarros 2, flockfibbla 2, liten blåklocka 2

Insekter

-

Rödlistade/ind.

-

Konnektivitet

Ansluter till grustag

Bomiljöer

Större skärning och med gott om bar sandig mark.

Hot

Igenväxning av sandblottor.

Skötsel

Mekanisk bearbetning för att upprätthålla sandblottor.

Skötselprioritet

3

41

Vägkant 201-02-o mot söder.

O 201-03 Jonslund
En skärning som är vänd mot VSV med gott om getväppling. Miljön kan lämpa sig för mindre
blåvinge (NT).

Vägkant 201-03-o mot norr.

42

O 201-04 Hönsa
Sandiga skärningar som är vända mot sydväst med bra förutsättningar för bon av gaddsteklar.

ID

201-04 (201-04a-n, 201-04b-o)

Kommun

Tibro

Sida av vägen

Östra, främst ytterslänt

Längd (m)

100, 40, totalt 140 m

Naturvärde

Klass 2

Flora

Ljung 2

Insekter

Rovstekeln Nysson trimaculatus, ljungsidenbi, hedfiltbi

Rödlistade/ind.

-

Konnektivitet

-

Bomiljöer

Sydvästvänd ytterslänt med gott om bar sandig mark.

Hot

Igenväxning av sandblottor.

Skötsel

Mekanisk bearbetning för att upprätthålla sandblottor.

Skötselprioritet

2

43

Vägkant 201-04b-o

O 201-05 Margretlund
En lång sträcka med låg skärning och gott om moiga blottor längs vägens nordöstra sida. Längs
vägens sydvästra sida finns partier med blomrikare innerslänter. I södra delen finns gott om
getväppling och mindre blåvinge.

ID

201-05 (201-05a-o, 201-05a-v, 201-05b-v, 201-05c-v, 201-05d-v, 20105e-v, 201-05f)

Kommun

Tibro

Sida av vägen

Främst östra, inner- och ytterslänter

Längd (m)

830, 110, 75, 75, 70, 30, 130, totalt 1420

Naturvärde

Klass 2

Flora

Ljung 2, kattfot, monke, bockrot 2, getväppling, åkervädd, liten blåklocka, flockfibbla 2,
åkervädd

Insekter

Mindre blåvinge (NT) 2 ind (vid 05f), ljungsidenbi, vårsidenbi ? (gamla bohål i maj)

Rödlistade

1 rödlistad art (2 p)

Konnektivitet

Ansluter till grustag i södra delen. I övrigt åkrar i väster och ung tallskog i öster.

Bomiljöer

Lång sandig skärning och med gott om bar moig mark.

Hot

Igenväxning av sandiga blottor. Tidig slåtter.

Skötsel

Sen slåtter av blomrika slänter. Mekanisk bearbetning av vissa partier för att skapa bara sandiga
blottor.

Skötselprioritet

2

Kommentar

Sparsamt med blommor längs stora delar av den östra sidan.

44

45

Vägkant 201-05a-o mot söder. Kattfot växer i förgrunden.

Vägkant 201-05f mot norr. Mindre blåvinge finns på platsen.

46

O 201-06 Söder om Tibro
Sydvänd ytterslänt där det blommar rikligt med flockfibbla.

ID

201-06-n

Kommun

Tibro

Sida av vägen

norra, inner- och ytterslänt

Längd (m)

110

Naturvärde

Klass 3

Flora

Flockfibbla 3, höstfibbla 2, alsikeklöver 2, strätta 2

Insekter

-

Rödlistade/ind.

-

Konnektivitet

-

Bomiljöer

Skärning mot söder

Hot

Tidig slåtter.

Skötsel

Sen slåtter efter 31 augusti.

Skötselprioritet

3

Vägkant 201-06-n mot väster.

47

O 201-07 Oxhagen
Skärning som är vänd mot väster till VSV och med vissa bara sandiga blottor. Blomningen är
måttlig. Bohål som troligen tillhör vårsidenbi påträffades.

Vägkant 201-07-o mot norr.

48

O 201-08 Nyberget
Skärningar på båda sidor av vägen. Slänten på den östra sidan av vägen är vänd mot VSV. Vissa
bara ytor förekommer. Riklig blomning av ljung och flockfibbla. Sträckan ligger nära den
blomrika vägkanten 2910-01.

Vägkant 201-08 mot söder.

49

O 2829-01 Fredriksberg
En sydvänd större skärning med prästkrage, gökärt och grönvit nattviol.

Vägkant 2829-01-n mot öster.

50

O 2833-01 Blåhult
Moiga slänter med gott om bara ytor som är vända åt sydost samt blomrika delar med bl a
ängsvädd, ljung och flockfibbla. Större myrlejonslända förekommer och på delar av sträckan
bra förutsättningar för gaddsteklar att bygga bon.

ID

2833-01 (2833-01a, 2833-01b)

Kommun

Tidaholm

Sida av vägen

Båda, främst ytterslänter

Längd (m)

180, 110, totalt 580 m

Naturvärde

Klass 2

Flora

Ängsvädd 2 (200), ängskovall 2, åkervädd, ljung 3, liten blåklocka 2, flockfibbla 2, bockrot 2

Insekter

Större myrlejonslända (i)

Rödlistade/ind.

1 indikatorart (1 p)

Konnektivitet

120 m från Hökensås naturreservat, omges av sandig tallskog

Bomiljöer

Sydvästvänd sandig skärning med gott om bara moiga ytor.

Hot

Tidig slåtter. Igenväxning av sandiga blottor.

Skötsel

Sen slåtter av blomrika slänter. Mekanisk bearbetning av vissa partier för att skapa bara sandiga
blottor.

Skötselprioritet

2

51

Vägkant 2833-01a mot nordost.

Vägkant 2833-01b mot sydväst.

52

O 2833-02 Hattars
Blomrika vägkanter som ansluter till blomrik ängsmark intill gård. Bra förutsättningar för
blombesökande insekter.

ID

2833-02

Kommun

Tidaholm

Sida av vägen

Båda, inner- och ytterslänter

Längd (m)

300, totalt 600 m

Naturvärde

Klass 2

Flora

Åkervädd 2 (300), flockfibbla 2, bockrot 2, liten blåklocka 2, käringtand 2, rödklöver 2,
getväppling 2, monke 2, ljung 2, vitklöver 2

Insekter

Blåklockshumla (i), vitfläckig guldvinge (i)

Rödlistade/ind.

2 indikatorarter (2 p)

Konnektivitet

Ansluter till blomrik tomtmark, omges av sandig tallskog

Bomiljöer

Sydvästvänd sandig skärning med gott om bara moiga ytor.

Hot

Igenväxning av lupiner. Tidig slåtter.

Skötsel

Sen slåtter. Eventuellt bortgrävning av lupiner i vägkanten.

Skötselprioritet

2

Vägkant 2833-02 mot norr.

53

O 2833-02 Svedjefall
Blomrika vägkanter med gott om bockrot och ljung i närheten av ett småskaligt kulturlandskap
och sandig tallskog. Sexfläckig bastardsvärmare förekommer.

ID

2833-03

Kommun

Tidaholm

Sida av vägen

Båda, inner- och ytterslänter

Längd (m)

530, totalt 1060

Naturvärde

Klass 2

Flora

Gökärt, svinrot, ängskovall 3, käringtand 2, vitklöver, slåtterfibbla, ljung 3, bockrot 2, liten
blåklocka, flockfibbla, åkervädd 2 (150)

Insekter

Skogsnätvinge (i), sexfläckig bastardsvärmare (NT) 3 ind

Rödlistade/ind.

1 rödlistad art, 1 indikatorart (3 p)

Konnektivitet

Ansluter till Hökensås naturreservat, 80 m från betesmark TUVA 746-QYH, omges av sandig
tallskog.

Bomiljöer

-

Hot

Tidig slåtter

Skötsel

Sen slåtter.

Skötselprioritet

3

54

Vägkant 2833-03

O 2835-01 Hulegården
Skärningar där det växer rikligt med ängsvädd. Skärningarna norr om vägen är vända mot SSO.
Förutsättningar finns för guldsandbi.

ID

2835-01 (2835-01a, 2835-01b)

Kommun

Tidaholm

Sida av vägen

Båda, inner- och ytterslänt

Längd (m)

110, 280, totalt 780 m

Naturvärde

Klass 2

Flora

Ängsvädd 3, (900), gökärt 2, smultron, stor blåklocka, brudbröd, gråfibbla, åkervädd (20),
harklöver 2, liten blåklocka 2, vitklöver 2, skogsklöver 2, rödklöver 2, bockrot 2, baktimjan,
käringtand

Insekter

Sexfläckig bastardsvärmare (NT) 5 ind, ängspärlemorfjäril (i), mysksmalbi

Rödlistade/ind.

1 rödlistad art, 1 indikatorart (3 p)

Konnektivitet

75 m från betesmark TUVA F90-QSF

Bomiljöer

Tämligen stora skärningar med mindre mängd bar sand mot söder.

Hot

Tidig slåtter så att ängsvädden slås av. Igenväxning av sandiga blottor.

Skötsel

Sen slåtter av blomrika slänter efter 31 august. Mekanisk bearbetning av vissa partier för att
skapa bara sandiga blottor.

Skötselprioritet

1

55

Vägkant 2835-01b mot nordost.

56

O 2835-02 Kockagården
Skärning och blomrik vägkant som är vänd mot SSO med mindre blåvinge och sexfläckig
bastardsvärmare samt gott om andra indikatorarter. Sandiga miljöer finns i nära anslutning.

ID

2835-02

Kommun

Tidaholm

Sida av vägen

Norra, främst ytterslänt

Längd (m)

300

Naturvärde

Klass 1

Flora

Käringtand, teveronika, smultron, monke 3, gråfibbla 3, backnejlika 2, åkervädd 2 (30),
getväppling 2, ljung, backtimjan 2, bockrot 2, liten blåklocka 2, flockfibbla, brudbröd

Insekter

Mindre blåvinge (NT) 1 ind, vinbärsfuks, rutig buskmätare (i), silverblåvinge (i), ängssmygare (i),
sexfläckig bastardsvärmare (NT) 3 ind, slåttergräsfjäril (i), åkersnylthumla, humlebagge,
rovstekeln Lestica subterranea (NT 2005, i), hartsbi (i), småullbi, ärttapetserarbi, ärtsandbi

Rödlistade/ind.

2 rödlistade arter, 6 indikatorarter (10 p)

Konnektivitet

40 m från betesmark TUVA CA1-MFY. 40 m från grustäkt i norr.

Bomiljöer

Tämligen stora skärningar med bar mark mot söder.

Hot

Tidig slåtter. Igenväxning av sandiga blottor.

Skötsel

Sen slåtter av blomrika slänter. Mekanisk bearbetning av vissa partier för att skapa bara sandiga
blottor.

Skötselprioritet

1

Vägkant 2835-02 mot sydväst.

57

O 2835-03 Turaströmmen
Blomrikare vägkanter med sexfläckig bastardsvärmare i ett småskaligt kulturlandskap med
hagmarker på åsar.

ID

2835-03 (2835-03a-v, 2835-03b)

Kommun

Tidaholm

Sida av vägen

Båda , inner- och ytterslänt

Längd (m)

110, 250, totalt 610

Naturvärde

Klass 2

Flora

Gökärt 2, smultron, svinrot 1, ängsvädd (60), åkervädd, backtimjan, rödklöver3, bockrot 2,
vitklöver 2, liten blåklocka, stor blåklocka

Insekter

Sexfläckig bastardsvärmare (NT) 4 ind, kölcitronbi, ängstapetserarbi

Rödlistade/ind.

1 rödlistad art (2 p)

Konnektivitet

90 m från betesmark TUVA 269-AYK. 40 m från Brokvarns naturreservat.

Bomiljöer

Små skärningar

Hot

Tidig slåtter.

Skötsel

Sen slåtter tidigast 15 augusti.

Skötselprioritet

2

Vägkant 2835-03b mot söder.

58

O 2835-04 Hagatorp
Skärning vänd mot VSV med gott om ljung, gökärt och skogsklöver.

Vägkant 2835-04-o mot söder.

59

O 2839-01 Brokvarn
En väg som gåt genom Brokvarns naturreservat med skärningar på båda sidor. Norr om vägen
finns en stor sydvänd och blomrik skärning som sedan fortsätter i en hög sluttning upp på den
betade åsen. Även här är det blomrikt med gott om gökärt och bara sandiga jordblottor.
Sexfläckig bastardsvärmare förekommer. Både bra bomiljöer och blomresurser för vildbin.

ID

2839-01

Kommun

Tidaholm

Sida av vägen

Båda, främst ytterslänter

Längd (m)

100, totalt 200

Naturvärde

Klass 1

Flora

Tjärblomster 2, gökärt 2, mandelblom, svinrot, stor blåklocka 2, flockfibbla 1, bockrot 2,
backtimjan 2, liten blåklocka 2, ljung 3, monke 2, gråfibbla, getväppling, jungfrulin, åkervädd
(20)

Insekter

Sexfläckig bastardsvärmare (NT) 5 ind, åkerhumla, sälgsandbi (sluttning norr om vägskärning),
ängssmygare (i), skogsnätfjäril (i), slåttergräsfjäril (i), humlebagge, hartsbi (i)

Rödlistade/ind.

1 rödlistad art, 4 indikatorarter (6 p)

Konnektivitet

Ansluter till betesmark TUVA 3A5-GBW, 653-TRL. Brokvarns naturreservat

Bomiljöer

Sydvänd större skärning med en hel del bara jordblottor.

Hot

Igenväxning av sandiga blottor.

Skötsel

Mekanisk bearbetning av vissa partier för att skapa bara sandiga blottor.

Skötselprioritet

1

Vägkant 2839-01 mot väster.

60

O 2843-01 Ettak
Blomrika vägkanter på båda sidor om vägen. Tämligen gott om både åkervädd och ängsvädd.

ID

2843-01

Kommun

Tidaholm

Sida av vägen

Båda, inner- och ytterslänt

Längd (m)

170, totalt 340 m

Naturvärde

Klass 2

Flora

Gökart2, ängsvädd 2 (300), bockrot 2, ängsskallra 2, rödklöver 2, alsikeklöver 2, flockfibbla 2,
liten blåklocka 2, åkervädd (100)

Insekter

Mysksmalbi

Rödlistade

-

Konnektivitet

Ligger 200 m från större hagmark.

Bomiljöer

-

Hot

Tidig slåtter.

Skötsel

Sen slåtter, tidigast 31 augusti.

Skötselprioritet

2

61

Vägkant 2843-01 mot norr.

O 2843-02 Granstugan
Blomrik vägkant med en hel del gökärt och svinrot samt en del grönvit nattviol och ängsvädd.
Ligger i anslutning till en större hagmark.

Vägkant 2843-02-v mot norr.

62

O 2843-03 Skräddarekvarn
Blomrika vägkanter på båda sidor av vägen men som hotas av igenväxning med örnbräken.

ID

2843-03

Kommun

Tidaholm

Sida av vägen

Båda, inner- och ytterslänt

Längd (m)

140, totalt 240 m

Naturvärde

Klass 2

Flora

Åkervädd 2 (100), flockfibbla 3, käringtand 2, liten blåklocka, stor blåklocka, slåtterfibbla

Insekter

Skogspärlemorfjäril (i), ärttapetserarbi

Rödlistade/ind.

1 indikatorart (1 p)

Konnektivitet

-

Bomiljöer

-

Hot

Igenväxning av örnbräken.

Skötsel

Slåtter i partier med örnbräken tidigt under säsongen. Spara övriga ytor.

Skötselprioritet

2

63

Vägkant 2843-03 mot söder.

O 2844-01 Nybygget
Blomrikare vägkanter på båda sidor av vägen med gott om gökärt samt en del liten blåklocka
och flockfibbla.

O 2844-02 Stenbacken
Blomrikare slänter mot väster och VSV med tämligen gott om tjärblomster, gråfibbla,
getväppling, monke och harklöver samt en del gökärt, stor blåklocka, åkervädd och prästkrage.

Vägkant 2844-02c-o mot söder.

64

O 2844-03 Jonstorp
Blomrikare vägkanter på båda sidor om vägen med gott om johannesört och teveronika samt
en del käringtand, åkervädd, skogsklöver, liten blåklocka och gökärt.

Vägkant 2844-03b mot nordost.

65

O 2844-04 Mossegården
Blomrikare vägkanter som längs norra delen omges av åkrar. Sträcka 04b kantas av obrukad
gräsmark och här förekommer allmän metallvingesvärmare.

ID

2844-04 (2844-04-o, 2844-04-v)

Kommun

Tidaholm

Sida av vägen

Båda, inner- och ytterslänt

Längd (m)

290, 50, totalt 340 m

Naturvärde

Klass 2 och 3

Flora

Åkervädd 2 (10), gråfibbla 2, monke, käringtand 3, vitklöver 3, monke 2, ängsskallra, rödklöver
2, alsikeklöver 2, renfana 2, liten blåklocka 2

Insekter

Allmän metallvingesvärmare (NT) 1 ind, ängssmygare (i), slåttergräsfjäril (i)

Rödlistade/ind.

1 rödlistad art, 2 indikatorarter (4 p)

Konnektivitet

-

Bomiljöer

Mindre skärningar mot öster

Hot

Tidig slåtter.

Skötsel

Sen slåtter.

Skötselprioritet

2 i område 4b.

66

Vägkant 2844-04b-v mot norr.

O 2844-05 Backgården
En mindre torr ytterslänt vänd mot SO och gott om gråfibbla tillsammans med en del monke,
tjärblomster och käringtand. Punktsmalbi påträffades vid ett besök.

Vägkant 2844-05-n mot sydväst.

67

O 2844-06 Sjogerdala
Blomrikare vägkanter och slänt mot sydväst med lämpliga bomiljöer för gaddsteklar.

ID

2844-06 (2844-06a-o, 2844-06b-o, 2844-64-v)

Kommun

Tidaholm

Sida av vägen

Främst östra, främst ytterslänter

Längd (m)

30, 100, 150, totalt 280 m

Naturvärde

Klass 2

Flora

Stor blåklocka 2, åkervädd (10), prästkrage, tjärblomster, teveronika, monke 2, käringtand 2,
svinrot

Insekter

Ängsmygare (i), slåttergräsfjäril (i)

Rödlistade/ind.

2 indikatorarter (2 p)

Konnektivitet

20 m från betesmark TUVA 257-SPK. 250 m mot SSO ligger ett grustag med förekomst av
bibagge.

Bomiljöer

Skärning mot sydväst med en del bar sandig mark

Hot

Tidig slåtter. Igenväxning av sandiga blottor.

Skötsel

Sen slåtter av blomrika slänter. Mekanisk bearbetning av vissa partier för att skapa bara sandiga
blottor.

Skötselprioritet

3

68

Vägkant 2844-06b-o mot söder.

O 2844-07 Fridhem
Blomrika innerslänger på båda sidor om vägen med gott om getväppling, ängsskallra,
skogsklöver och vitklöver samt den del svinrot. Slåttergräsfjäril sågs vid besöken.

69

O 2846-01 Storegården
Sandig ytterslänt mot söder och blomrika vägkanter med vindskyddande skogskant mot norr.
Både bra förutsättningar för bobygge och blomresurser för vildbin.

ID

2846-01

Kommun

Tidaholm

Sida av vägen

Båda, inner- och ytterslänt

Längd (m)

320, totalt 640

Naturvärde

Klass 1

Flora

Getväppling 1, gråfibbla 2, monke 2, ljung 3, bockrot 2, liten blåklocka 2, väddklint, backtimjan 2

Insekter

Ängssmygare (i), slåttergräsfjäril (i), blåklockshumla (i), rödbent murargeting, rovstekeln
Diodontus medius, fibblesmalbi, hartsbi (i), ljungsandbi

Rödlistade/ind.

4 indikatorarter (4 p)

Konnektivitet

20 m från betesmark TUVA 257-SPK. Längre västerut ligger vägkanterna 2847-02 och 03.

Bomiljöer

Skärning mot söder med gott om bar sand och mycket bohål.

Hot

Tidig slåtter. På sikt igenväxning av sandiga blottor.

Skötsel

Sen slåtter av blomrika slänter. Mekanisk bearbetning av vissa partier för att skapa bara sandiga
blottor.

Skötselprioritet

2

70

Vägkant 2846-01 mot nordväst.

O 2847-02 Bäckgården
Sandig ytterslänt mot söder och blomrika vägkanter med vindskyddande skogskant mot norr.
Både bra förutsättningar för bobygge och blomresurser för vildbin.

ID

2847-02-n

Kommun

Tidaholm

Sida av vägen

Norra, ytterslänt

Längd (m)

470

Naturvärde

Klass 1

Flora

Gökärt 2, ängsvädd (20), prästkrage 2, getväppling, gråfibbla 2, skogsklöver, rotfibbla, ljung 3,
flockfibbla 3, liten blåklocka 2, bockrot 2

Insekter

Skogsvisslare, gyllensandbi, mysksmalbi

Rödlistade/ind.

-

Konnektivitet

Längre österut ligger vägkanterna 2847-03 och 2846-01

Bomiljöer

Mindre skärningar mot söder med en del sand

Hot

Tidig slåtter. På sikt igenväxning av sandiga blottor.

Skötsel

Sen slåtter av blomrika slänter. Mekanisk bearbetning av vissa partier för att skapa bara sandiga
blottor.

Skötselprioritet

2

71

Vägkant 2847-02-n mot väster (östra delen).

Vägkant 2847-02-n mot väster (västra delen)

72

O 2847-03 Moledet
Sandig ytterslänt mot söder och blomrika vägkanter med vindskyddande skogskant mot norr.
Både bra förutsättningar för bobygge och blomresurser för vildbin.

ID

2847-03

Kommun

Tidaholm

Sida av vägen

Båda, inner- och ytterslänt

Längd (m)

120, totalt 240 m

Naturvärde

Klass 1

Flora

Gråfibbla 2, monke 2, backnejlika, ljung 3, flockfibbla 2, liten blåklocka 2

Insekter

Fibblesmalbi, hartsbi (i), ljungsandbi

Rödlistade/ind.

1 indikatorart (1 p)

Konnektivitet

Öster och väster om sträckan ligger 2847-02 och 2846-01.

Bomiljöer

Mindre skärningar mot söder med en hel del sand

Hot

Tidig slåtter. På sikt igenväxning av sandiga blottor.

Skötsel

Sen slåtter av blomrika slänter. Mekanisk bearbetning av vissa partier för att skapa bara sandiga
blottor.

Skötselprioritet

2

Vägkant 2847-03 mot nordväst.

73

O 2851-01 Rudlyckan
Smalare blomrika vägkanter med gott om gökärt och en hel del åkerävdd. I centrala delen
sandigare åkermark med intressantare flora.

ID

2851-01 (2851-01a-o, 2851-01b, 2851-01c-o)

Kommun

Tidaholm

Sida av vägen

Båda, inner och ytterslänter

Längd (m)

190, 100, 90, totalt 480

Naturvärde

Klass 2

Flora

Gökärt 3, teveronika, mandelblom, ängsviol, åkervädd (130), backnejlika, liten blåklocka 2,
monke 3, gråfibbla 2, käringtand

Insekter

Ängssmygare (i), slåttergräsfjäril (i)

Rödlistade/ind.

2 indikatorarter

Konnektivitet

-

Bomiljöer

Mindre mängd jordblottor

Hot

Tidig slåtter.

Skötsel

Sen slåtter, efter 15 augusti.

Skötselprioritet

2

74

Vägkant 2851-01b mot sydväst.

O 2851-02 Petralyckan
Blomrikare vägkanter på båda sidor om vägen med getväppling och svinrot. Slåttergräsfjäril
och haghumla sågs vid besöken.

O 2851-03 Daretorp
Torra vägslänter med gott om blommor.

ID

2851-03

Kommun

Tidaholm

Sida av vägen

Båda, inner- och ytterslänter

Längd (m)

45, totalt 90

Naturvärde

Klass 3

Flora

Backnejlika 2, monke 3, gråfibbla 3, harklöver 2, liten blåklocka 2

Insekter

Ängssmygare (i), slåttergräsfjäril (i)

Rödlistade

2 indikatorarter

Konnektivitet

Tämligen isolerad, omges av åker

Bomiljöer

Mindre slänter mot sydost med en del bar sandig jord

Hot

Tidig slåtter.

Skötsel

Sen slåtter av blomrika slänter.

Skötselprioritet

3

75

Vägkant 2851-03mot sydväst.

76

O 2852-02 Ullstorp
Torra och blomrika vägskärningar varav den norra sidan är sydvänd med rik blomning av bl a
backnejlika och tjärblomster. Bra förutsättningar för bobyggande gaddsteklar.

ID

2852-01

Kommun

Tidaholm

Sida av vägen

Båda, inner- och ytterslänter (främst ytterslänter)

Längd (m)

90, totalt 180 m

Naturvärde

Klass 2

Flora

Backnejlika 2, åkervädd, getväppling 2, gråfibbla 3, tjärblomster 3, flockfibbla 2, liten blåklocka
2, rödklöver 2

Insekter

Silverblåvinge (i), slåttergräsfjäril (i), pärlcitronbi, småullbi, småsovarbi

Rödlistade/ind.

2 indikatorarter (2 p)

Konnektivitet

-

Bomiljöer

Skärning mot söder med en hel del bar sandig jord.

Hot

Tidig slåtter. På sikt igenväxning av sandiga blottor.

Skötsel

Sen slåtter av blomrika slänter. Mekanisk bearbetning av vissa partier för att skapa bara sandiga
blottor. Röjning av sly och ung gran.

Skötselprioritet

2

Vägkant 2852-01 mot väster.

77

O 2852-02 Ullstorp
Sydvänd slänt med rik blomning av gråfibbla och backtimjan och i anslutning till hagmark.

ID

2852-02-n

Kommun

Tidaholm

Sida av vägen

Båda, inner- och ytterslänter (främst ytterslänter)

Längd (m)

80

Naturvärde

Klass 2

Flora

Ljung 2, gråfibbla 3, backtimjan 2, skogsklöver

Insekter

Slåttergräsfjäril (i)

Rödlistade/ind.

1 indikatorart (1 p)

Konnektivitet

Ansluter till betesmark TUVA C48-D00

Bomiljöer

Mindre skärning mot söder med en del bar sandig jord.

Hot

Tidig slåtter.

Skötsel

Sen slåtter efter 15 augusti.

Skötselprioritet

3

78

Vägkant 2852-02 mot väster.

O 2852-03 Ybron
Sydvänd slänt med rik försommarblomning.

ID

2852-03-n

Kommun

Tidaholm

Sida av vägen

Norra, främst ytterslänt

Längd (m)

220

Naturvärde

Klass 3

Flora

Monke 3, gråfibbla 3, getväppling 2

Insekter

-

Rödlistade/ind.

-

Konnektivitet

Omges av åker

Bomiljöer

Sydvänd slänt.

Hot

-

Skötsel

-

Skötselprioritet

3

79

Vägkant 2852-03-n mot norr.

O 2852-04 Daretorp
Sydvänd slänt med rik blomning.

ID

2852-04-n

Kommun

Tidaholm

Sida av vägen

Norra, främst ytterslänt

Längd (m)

80

Naturvärde

Klass 2

Flora

Backnejlika 2, gråfibbla 2, liten blåklocka, prästkrage, tjärblomster 2, gulvial 2, åkervädd (50)

Insekter

Slåttergräsfjäril (i), silverblåvinge (i), ängssmygare (i)

Rödlistade/ind.

3 indikatorarter (3 p)

Konnektivitet

10 m från betesmark TUVA 4D9-600

Bomiljöer

Slänt mot söder.

Hot

Tidig slåtter.

Skötsel

Sen slåtter efter 15 augusti.

Skötselprioritet

2

80

Vägkant 2852-04-n

O 2852-05 Nyholm
Ytterslänter med rikare blomning av flockfibbla, höstfibbla, liten blåklocka, monke och
käringtand samt en del åkervädd. Sträckan hotas av igenväxning av sly och lupiner.

81

Vägkant 2852-05b mot nordväst.

O 2852-06 Eket
Vägkanter med rikare blomning av bockrot, monke och käringtand.

Vägkant 2852-06 mot söder.

82

O 2852-07 Havsjöberg (norra)
Blomrikare vägkanter med ett parti där det växer rikligt med ängsvädd och där det
förekommer sexfläckig bastardsvärmare.

ID

2852-07

Kommun

Tidaholm

Sida av vägen

båda

Längd (m)

100

Naturvärde

Klass 2

Flora

Åkervädd (50), ängsvädd 2 (300). flockfibbla 2, liten blåklocka 2, getväppling 2, bockrot,
käringtand

Insekter

Sexfläckig bastardsvärmare (NT) 4 ind

Rödlistade/ind.

1 rödlistad art (2 p)

Konnektivitet

Ingår i Hökensås naturreservat

Bomiljöer

-

Hot

Mycket lupiner

Skötsel

Slåtter efter den 1 september av ängsvädd.

Skötselprioritet

3

Vägkant 2852-07 mot norr.

83

O 2852-08 Havsjöberg (mellersta)
Blomrik ytterslänt som är vänd mot väster med gott om tjärblomster och gråfibbla men även
harklöver, ljung, flockfibbla, monke samt en del liten blåklocka. I vägkanten växer också mycket
lupiner. Vid besök observerades tandsandbi.

Vägkant 2852-08-o mot norr.

84

O 2852-09 Havsjöberg (södra)
Blomrikare vägkant längs västra sidan av vägen med en hel del flockfibbla och liten blåklocka
samt en del åkervädd, stor blåklocka och bockrot. Tandsandbi sågs vid ett besök.

Vägkant 2852-09-v mot söder.

O 2852-10 Hökensås (Stora Stenen)
Låg vägskärning med sandigt-moigt material som är vänd mot söder. Större myrlejonslända
förekommer. Bra bomiljö för gaddsteklar.

ID

2852-10-n

Kommun

Tidaholm

Sida av vägen

Norra, ytterslänt

Längd (m)

60

Naturvärde

Klass 2

Flora

Ljung 2

Insekter

Större myrlejonslända (i)

Rödlistade/ind.

1 indikatorart (1 p)

Konnektivitet

Ingår i Hökensås naturreservat

Bomiljöer

Sydvänd skärning med mycket bar moig jord

Hot

På sikt igenväxning av bara ytor.

Skötsel

Mekanisk bearbetning för att upprätthålla ytor med bar sand.

Skötselprioritet

3

85

Vägkant 2852-10 mot väster.

86

O 2852-11 Hökensås (Gubbemossen)
Större vägskärning med sandigt-moigt material som är vänd mot söder. Större myrlejonslända
förekommer. Bra bomiljö för gaddsteklar.

ID

2852-11-n

Kommun

Tidaholm

Sida av vägen

Norra, ytterslänt

Längd (m)

130

Naturvärde

Klass 1

Flora

Ljung 2

Insekter

Större myrlejonslända (i), rovstekeln Cerceris arenaria, guldstekelen Hedychrum nobile

Rödlistade

1 indikatorart (1 p)

Konnektivitet

Ingår i Hökensås naturreservat

Bomiljöer

Sydvänd skärning med mycket bar moig jord

Hot

På sikt igenväxning av bara ytor.

Skötsel

Mekanisk bearbetning för att upprätthålla ytor med bar sand.

Skötselprioritet

2

Vägkant 2852-11 mot öster.

87

O 2852-12 Hökensås (Brända bro)
Mindre skärning med sandigt-moigt material som är vända mot SSV. Gott om bara ytor och
gott om ljung i ovankanten av skärningarna.

O 2852-13 Hökensås (östra)
Två större skärningar med sandigt-moigt material som är vända mot söder. Större
myrlejonslända förekommer. Bra bomiljö för gaddsteklar. Förutsättningar finns för
silversandbi.

ID

2852-13 (2852-13-a, 2852-13b-n)

Kommun

Tidaholm

Sida av vägen

Norra, ytterslänt

Längd (m)

100, 75, totalt 175

Naturvärde

Klass 1

Flora

Ljung 2

Insekter

Större myrlejonslända (i), hedvägstekel (i), guldstekeln Hedychrum nobile, stor rovfluga Laphria
gibbosa, rovstekeln Gorytes laticinctus, ljungsidenbi, konkägelbi, hedfiltbi, ljunggökbi,
ljungsandbi, ljunghumla, öronblomfluga Pelocera sp.

Rödlistade/ind.

2 indikatorarter (2 p)

Konnektivitet

Ingår i Hökensås naturreservat

Bomiljöer

Sydvänd skärning med gott om bar moig mark.

Hot

På sikt igenväxning av bara ytor.

Skötsel

Mekanisk bearbetning för att upprätthålla ytor med bar sand.

Skötselprioritet

2

88

Vägkant 2852-13a-n mot öster.

Vägkant 2852-13b-n mot öster.

89

O 2854-01 Bondestorp
En längre sträcka med blomrika vägkanter som ansluter till klövervall och sandtag. Praktbyxbi
och sexfläckig bastardsvärmare förekommer längs sträckan.

ID

2854-01 (2854-01a-o, 2854-01b)

Kommun

Tidaholm

Sida av vägen

Båda, innerslänter

Längd (m)

400, 130, totalt 660

Naturvärde

Klass 1

Flora

Svinrot 2, rödklöver 2, flockfibbla 2, prästkrage, vitklöver, harklöver, getväppling, slåtterfibbla,
stor blåklocka, åkervädd (15), gråfibbla 2, tjärblomster, käringtand 2, vitklöver 2

Insekter

Praktbyxbi (NT) 1 hane, sexfläckig bastardsvärmare (NT) 10 ind, blåklockshumla (i), haghumla
skogspärlemorfjäril/ängspärlemorfjäril (i), vitfläckig guldvinge (i), skogsnätfjäril (i), tandsandbi,
ljungsandbi

Rödlistade/ind.

2 rödlistade arter, 4 indikatorarter (8 p)

Konnektivitet

Ansluter till klövervall och till sandtag.

Bomiljöer

-

Hot

Tidig slåtter.

Skötsel

Sen slåtter efter 15 augusti.

Skötselprioritet

1

Vägkant 2854-01a-o mot söder.

90

Vägkant 2854-01b mot sydväst.

91

O 2854-02 Dammen
Blomrika vägkanter som omges av sandiga blomrika öppna marker. Rikligt med sexfläckig
bastardsvärmare förekommer.

ID

2854-02

Kommun

Tidaholm

Sida av vägen

Båda, inner- och ytterslänt

Längd (m)

250, totalt 500

Naturvärde

Klass 1

Flora

Åkervädd 2 (100), liten blåklocka 3, monke 2, bockrot 2, slåtterfibbla, jungfrulin 2, harklöver 3,
käringtand 2, rödklöver 2, vitklöver 2, gråfibbla 2, gulvial 2

Insekter

Sexfläckig bastardsvärmare (NT) 31 ind, vitfläckig guldvinge (i),
skogspärlemorfjäril/ängspärlemorfjäril (i), fibblesmalbi, blåklockshumla (i), hedsmalbi

Rödlistade/ind.

1 rödlistad art, 3 indikatorarter (5 p)

Konnektivitet

Omges av sandiga blomrika åkermarker i träda

Bomiljöer

-

Hot

Tidig slåtter.

Skötsel

Sen slåtter efter 15 augusti.

Skötselprioritet

1

Vägkant 2854-02

92

O 2854-03 Egypten
Blomrika vägkanter med gott om käringtand och ljung samt en del flockfibbla och liten
blåklocka. Omges av hygge på sandig mark med sandblottor. Ljungsanbi påträffades.

Vägkant 2854-03 mot norr.

93

O 2854-04
Blomrika vägkanter längs öppna gräsmarker. Rikligt med backnejlika och getväppling samt en
hel del skogsklöver, monke och käringtand.

Vägkant 2854-04 mot sydväst.

O 2854-05 Sibirien
Blomrika vägkanter främst på ytterslänterna med gott om getväppling, liten blåklocka samt
rödklöver. Sexfläckig bastardsvärmare förekommer.

ID

2854-05

Kommun

Tidaholm

Sida av vägen

Båda, främst innerslänter

Längd (m)

480, totalt 960

Naturvärde

Klass 2

Flora

Liten blåklocka 3, rödklöver 2, getväppling 3, åkervädd (80)

Insekter

Sexfläckig bastardsvärmare (NT) 4 ind, skogspärlemorfjäril/ängspärlemorfjäril (i), rostkägelbi

Rödlistade/ind.

1 rödlistad art, 1 indikatorart (3 p)

Konnektivitet

-

Bomiljöer

-

Hot

Tidig slåtter.

Skötsel

Sen slåtter efter 15 augusti.

Skötselprioritet

2

94

Vägkant 2854-04 mot söder.

95

O 2854-06 Nyholm
Blomrikare vägkanter med gott om getväppling samt käringtand, skogsklöver, liten blåklocka,
bockrot, gråfibbla, mandelblom, teveronika och åkervädd. Stäcka 06a omges av brukad åker.
Silverblåvinge observerades vid besöken.

Vägkant 2854-06b-v mot nordväst.

96

O 2855-01 Torängen
Torrare och blomrika innerslänter med gott om getväppling och flockfibbla. Praktbyxbi
förekommer. Förutsättningar för mindre blåvinge.

ID

2855-01

Kommun

Tidaholm

Sida av vägen

Båda, innerslänter

Längd (m)

160

Naturvärde

Klass 2

Flora

Monke 2, flockfibbla 2, smällglim 2, höstfibbla 2, getväppling 3, monke 2, vitklöver 2, käringtand
2, åkervädd (70)

Insekter

Praktbyxbi (NT) 1 hane

Rödlistade/ind.

1 rödlistad art (2 p)

Konnektivitet

-

Bomiljöer

-

Hot

Tidig slåtter.

Skötsel

Sen slåtter efter 15 augusti.

Skötselprioritet

3

97

Vägkant 2855-01 mot öster.

O 2855-02 Blacka
Smalare vägkanter på båda sidor om vägen på totalt 180 m. Både inner- och ytterslänter är
blomrikare med svinrot, käringtand, gråfibbla och flockfibbla.

Vägkant 2855-02 mot öster.

98

O 2855-03 Backabo (2857-01-o ingår)
Blomrika vägkanter med gott om åkervädd samt förekomst av väddsandbi och sexfläckig
bastardsvärmare.

ID

2855-03 (2855-03a-s, 2855-03b, 2857-01-o)

Kommun

Hjo

Sida av vägen

Båda

Längd (m)

50, 120, 35, totalt 325

Naturvärde

Klass 2

Flora

Åkervädd 2 (500), vitklöver 2, prästkrage 2, käringtand 2, hagfibbla 2, liten blåklocka 2, bockrot,
rödklöver 2, flockfibbla 2, alsikeklöver 2

Insekter

Väddsandbi (NT) 1 ho, sexfläckig bastardsvärmare (NT) 5 ind., blåklockshumla (i), skogsnätfjäril
(i), skogspärlemorfjäril (i), åkerhumla, hartsbi (i)

Rödlistade/ind.

2 rödlistade arter, 4 indikatorarter (8 p)

Konnektivitet

-

Bomiljöer

-

Hot

Tidig slåtter.

Skötsel

Sen slåtter efter 15 augusti.

Skötselprioritet

1

99

Vägkant 2855-03 mot söder.

O 2856-01 Mobolet
Blomrika vägkanter på sandig mark med sydvänd ytterslänt. Gott om åkervädd och
förutsättningar för väddsandbi. Sexfläckig bastardsvärmare förekommer.

ID

2856-01 (2856-01a-n, 2856-01b-n, 2856-01c, 2856-01d-n)

Kommun

Hjo

Sida av vägen

Båda, inner- och ytterslänter

Längd (m)

70, 45, 280, 300, totalt 975

Naturvärde

Klass 2

Flora

Käringtand 2, teveronika, åkervädd 2 (400), bockrot 2, rödklöver 2, getväppling 2, kråkvicker,
ljung, liten blåklocka, gråfibbla 2, harklöver, röllika, vitklöver, gulvial, tjärblomster, prästkrage,
rallarros

Insekter

Sexfläckig bastardsvärmare (NT) 3 ind, skogsnätvinge (i), haghumla

Rödlistade/ind.

1 rödlistad art, 1 indikatorart (3 p)

Konnektivitet

Ansluter till betesmark TUVA 2BA-FDY

Bomiljöer

-

Hot

Tidig slåtter.

Skötsel

Sen slåtter efter 15 augusti.

Skötselprioritet

1

Kommentar

Trädlärka hörs i närheten, vilket indikerar sandiga miljöer.

100

Vägkant 2856-01c mot väster.

101

O 2856.1-01 Storegården
Torrare blomrik vägkant längs ytterslänter med gott om bockrot och en hel det getväppling.
Sexfläckig bastardsvärmare förekommer.

ID

2856.1-01-o

Kommun

Hjo

Sida av vägen

Östra, främst innerslänt

Längd (m)

320

Naturvärde

Klass 2

Flora

Käringtand 2, getväppling 2, monke, backnejlika, vitklöver, bockrot 3, åkervädd (30)

Insekter

Sexfläckig bastardsvärmare (NT) 1 ind, skogsnätvinge (i)

Rödlistade/ind.

1 rödlistad art, 1 indikatorart (3 p)

Konnektivitet

-

Bomiljöer

-

Hot

Tidig slåtter.

Skötsel

Sen slåtter efter 15 augusti.

Skötselprioritet

2

102

Vägkant 2856.1-01-o mot nordväst.

O 2857-01 Backabo
Se under O 2855-03 Backabo.

O 2857-02 Heldestorp
Blomrika ytterslänter med tämligen gott om åkervädd. Förutsättningar finns för väddsandbi.

ID

2857-02 (2857-02a-o, 2857-02b)

Kommun

Hjo

Sida av vägen

Båda, inner- och ytterslänter

Längd (m)

25, 30, totalt 85

Naturvärde

Klass 2

Flora

Åkervädd 2 (220), getväppling 2, käringtand 2, vitklöver 2, rödklöver 3, prästkrage, flockfibbla,
svinrot 2, liten blåklocka 2

Insekter

Blåklockshumla (i), skogsnätvinge (i), sexbandad murargeting

Rödlistade/ind.

2 indikatorarter (2 p)

Konnektivitet

-

Bomiljöer

Mindre skärning mot OSO

Hot

Tidig slåtter.

Skötsel

Sen slåtter efter 15 augusti.

Skötselprioritet

2

103

Vägkant 2857-02b mot norr.

104

O 2857-03 Granbolet
Vägkanter med gott om klöver och flockfibbla. Sexfläckig bastardsvärmare förekommer.

ID

2857-03 (2857-03a-o, 2857-03b)

Kommun

Hjo

Sida av vägen

Båda, inner- och ytterslänter

Längd (m)

15, 170, totalt 355

Naturvärde

Klass 2 och 3

Flora

Flockfibbla 3, liten blåklocka 2, alsikeklöver 3, rödklöver 2, vitklöver 3, prästkrage, kråkvicker,
åkervädd (80)

Insekter

Sexfläckig bastardsvärmare (NT) 1 ind, skogsnätvinge (i), slåttergräsfjäril (i)

Rödlistade/ind.

1 rödlistad art, 2 indikatorarter (3 p)

Konnektivitet

-

Bomiljöer

-

Hot

Tidig slåtter.

Skötsel

Sen slåtter efter 15 augusti.

Skötselprioritet

3

Vägkant 2857-03b mot norr.

105

O 2857-04 Mossen
Vägkanter på totalt 460 m med gott om klöver och flockfibbla, rödklöver och alsikeklöver.

Vägkant 2857-04c mot söder.

O 2857-05 Björkestorp
Låga skärningar som är vända mot OSO och med gott om ärtväxter. Sexfläckig bastardsvärmare
förekommer.

ID

2857-05 (2857-05a-v, 2857-05b-v)

Kommun

Hjo

Sida av vägen

Västra, främst ytterslänt

Längd (m)

130, 100, totalt 230

Naturvärde

Klass 2 och 3

Flora

Alsikeklöver 2, rödklöver 2, vitklöver 2, gulvial 2, svinrot 3, åkervädd 2 (130)

Insekter

Sexfläckig bastardsvärmare (NT) 1 ind

Rödlistade/ind.

1 rödlistad art (2 p)

Konnektivitet

Omges av åker

Bomiljöer

Mindre skärningar mot OSO

Hot

Tidig slåtter.

Skötsel

Sen slåtter efter 15 augusti.

Skötselprioritet

3

Vägkant 2857-05b-v mot norr.

106

107

O 2862-01 Blåkulla
Blomrik torr ytterslänt vid en kulle i anslutning till ett naturreservat och hagmark. Backsippa,
praktbyxbi och mindre blåvinge förekommer.

ID

2862-01

Kommun

Tidaholm

Sida av vägen

Västra, främst ytterslänt

Längd (m)

110

Naturvärde

Klass 1

Flora

Gökärt, tjärblomster 3, backsippa (VU) 2, smultron, väddklint 2, flockfibbla 2, knölklocka 2, liten
blåklocka 2, brudbröd 3, stor blåklocka 2, getväppling 2, käringtand 2, gråfibbla 3, åkervädd (20)

Insekter

Praktbyxbi (NT) 1 ha, silverblåvinge (i), slåttergräsfjäril (i) 3, ängssmygare (i), mindre blåvinge
(NT) 1 ind, fibblesmalbi, ängstapetserarbi, tidigare rapport om blåklocksbi 100 m SSV

Rödlistade/ind.

3 rödlistade arter varav en hotad art, 3 indikatorarter (10 p)

Konnektivitet

90 m från betesmark C68-ECW och Lammevadskärrets naturreservat

Bomiljöer

Skärning mot OSO med en del bar sandig jord.

Hot

Tidig slåtter.

Skötsel

Nyligen röjt i ytterslänten. Sen slåtter efter den 15 augusti. Området är lämpligt att vårbränna
före den 15 april som laternativ till slåtter.

Skötselprioritet

1

108

Vägkant 2862-01-v mot söder.

O 2871-01 Gästgivaregården
Blomrik torr ytterslänt vid en kulle i anslutning till ett naturreservat och hagmark. Backsippa
och sommarfibbla förekommer.

ID

2871-01

Kommun

Tidaholm

Sida av vägen

Västra, inner- och ytterslänt

Längd (m)

290

Naturvärde

Klass 2

Flora

Backsippa (VU), darrgräs 3, sommarfibbla (NT), stor blåklocka, brudbröd, getväppling 2,
vitklöver 2, hagfibbla 2, rödklöver, bockrot, väddklint 2, flockfibbla 2, åkervädd 2 (100)

Insekter

Silverblåvinge (i), slåttergräsfjäril (i)

Rödlistade

2 rödlistade arter varav en hotad, 2 indikatorarter (7 p)

Konnektivitet

Omges av åker

Bomiljöer

Mindre skärning mot väster

Hot

Tidig slåtter.

Skötsel

Sen slåtter efter 15 augusti.

Skötselprioritet

2

109

Vägkant 2871-01-o mot söder.

110

O 2873-01 Dimbo
Sandiga större skärning med gott om bara sandblottor mot sydväst. Vind skyddat läge ger
varmt mikroklimat. Gott om backsippa samt violettkantad guldvinge, sexfläckig
bastardsvärmare, backhumla och vialsandbi förekommer.

ID

2873-01 (2873-01a, 2873-01b-n)

Kommun

Tidaholm

Sida av vägen

Båda, ytterslänter

Längd (m)

175, 90

Naturvärde

Klass 1

Flora

Gökärt 2, backsippa (VU) 2, teveronika, smultron, mandelblom, åkervädd (90), bockrot 3, liten
blåklocka, knölklocka, flockfibbla, ljung, getväppling 2, tjärblomster 2, gråfibbla 2, monke 2,
brudbröd, backtimjan

Insekter

Vialsandbi (i) 1 ho, ängsblåvinge (i), violettkantad guldvinge (NT) 1 ho, sexfläckig
bastardsvärmare (NT) 3 ind, slåttergräsfjäril (i), bålgeting, Lindenius albilabris, Chrysis schencki,
fibblesmalbi, sälggökbi, ärtsandbi, hedcitronbi, mellanblodbi, hartsbi (i), backhumla (i)

Rödlistade/ind.

3 rödlistade arter varav en hotad, 5 indikatorarter (12 p)

Konnektivitet

Ansluter till betesmark TUVA 1ED-LNO, sälg finns i området

Bomiljöer

Större skärning mot sydväst med gott om bar sand

Hot

På sikt igenväxning.

Skötsel

Röjning av buskar och träd som växer nere i slänten. Mekanisk bearbetning för att hålla öppet
sandblottor. Området passar bra för vårbränning före den 15 april istället för slåtter.

Skötselprioritet

1

111

Vägkant 2873-01a mot nordväst.

Vägkant 2873-01a mot norr.

112

O 2873-02 Asphem
Blomrikare större slänt mot SSV där mindre blåvinge förekommer. Skog norrut som ger
vindskyddat läge.

ID

2873-02

Kommun

Tidaholm

Sida av vägen

Norra, ytterslänt

Längd (m)

300

Naturvärde

Klass 2

Flora

Gråfibbla, jungfrulin, monke, åkervädd (30), sandvita, backnejlika, getväppling, skogsklöver 2,
väddklint 2, harklöver 2, bockrot, smällglim, ljung 2, tjärblomster

Insekter

Mindre blåvinge (NT) 4 ind, slåttergräsfjäril (i)

Rödlistade/ind.

1 rödlistad art, 1 indikatorart (3 p)

Konnektivitet

Ansluter till betesmark TUVA 142-ZXR

Bomiljöer

Skärning mot SSV med en del bar sandig jord

Hot

Tidig slåtter. Igenväxning av sandblottor.

Skötsel

Sen slåtter efter 15 augusti. Mekanisk bearbetning för att hålla öppet sandiga blottor.

Skötselprioritet

2

113

Vägkant 2873-02-n mot öster.

O 2873-03 Storegården
Blomrikare inner- och ytterslänt längs 160 m på den norra sidan av vägen. Ytterslänten ligger
mot SSV. Bland blommorna förekommer gråfibbla, tjärblomster, åkervädd, väddklint, bockrot,
flockfibbla och rödklöver.

Vägkant 2873-03-n mot väster

114

O 2873-04 Jonstorp
Blomrikare solexponerad vägkant med gott om gökärt. Vialsandbi förekommer.

ID

2873-04-n

Kommun

Tidaholm

Sida av vägen

Norra, inner- och ytterslänt (främst ytterslänt)

Längd (m)

110

Naturvärde

Klass 2

Flora

Flockfibbla, liten blåklocka 2, bockrot, alsikeklöver 2, ljung 2, knölklocka, tjärblomster 2, gökärt
2, grönvit nattviol, getväppling 2, åkervädd (30), prästkrage

Insekter

Vialsandbi (i) 1 ho, morotssandbi, ärttapetserarbi

Rödlistade/ind.

1 indikatorart (1 p)

Konnektivitet

-

Bomiljöer

Liten skärning mots söder med mindre mängd bar sandig jord.

Hot

Igenväxning av sly. Tidig slåtter.

Skötsel

Sen slåtter efter 15 augusti.

Skötselprioritet

2

115

Vägkant 2873-04-n mot öster.

O 2873-05 Kruses
Blomrik vägkant med gott om ängsvädd. Sexfläckig bastardsvärmare förekommer.

ID

2873-05-n

Kommun

Tidaholm

Sida av vägen

Norra, inner- och ytterslänt

Längd (m)

250

Naturvärde

Klass 2

Flora

Åkervädd (50), ängsvädd (500), bockrot 2, ljung 2, flockfibbla 2, höstfibbla 2, rödklöver 2,
videört 2, liten blåklocka 2

Insekter

Sexfläckig bastardsvärmare (NT) 5 ind

Rödlistade/ind.

1 rödlistad art (1 p)

Konnektivitet

90 m från betesmark TUVA BFA-SOJ

Bomiljöer

-

Hot

Tidig slåtter.

Skötsel

Sen slåtter efter 1 september.

Skötselprioritet

2

116

Vägkant 2873-05-n mot väster.

117

O 2875-01 Boskogskvarn
En 80 m lång sträcka med blomrika vägkanter på båda sidor av vägen i en glänta i skogen.
Blommorna domineras av prästkrage, rödklint, käringtand och ljung. Vid besöken sågs
silverblåvinge (i), skogsnätfjäril (i) och ängssmygare (i).

Vägkant 2875-01 mot nordväst.

118

O 2875-02 Karlslund
En 130 m lång sträcka med blomrika vägkanter på båda sidor av vägen i en glänta i skogen.
Blommorna domineras av getväppling samt prästkrage, käringtand, rödklöver, vitklöver,
svinrot och en del gråfibbla väddklint och liten blåklocka.

Vägkant 2875-02 mot söder.

119

O 2875-03 Storskullen
Blomrika vägkanter i direkt anslutning till en hagmark med mycket gökärt, gråfibbla samt en
del åkervädd. Sexfläckig bastardsvärmare förekommer. Bra förutsättningar för vialsandbi.

ID

2875-03 (2875-03a, 2875-03b-o)

Kommun

Skövde, Falköping, Tidaholm

Sida av vägen

Båda, inner- och ytterslänt

Längd (m)

550, 175, totalt 1275

Naturvärde

Klass 2

Flora

Getväppling, gökärt, teveronika, mandelblom, käringtand 2, gråfibbla, åkervädd (90), bockrot 2,
liten blåklocka 2, rödklöver 2

Insekter

Sexfläckig bastardsvärmare (NT) 3 ind, blåklockshumla (i), skogsvisslare, silverblåvinge (i),
slåttergräsfjäril (i), sälggökbi, mellanblodbi, tandsandbi, (lämpligt för vialsandbi)

Rödlistade/ind.

1 rödlistad art, 3 indikatorarter (5 p)

Konnektivitet

Anslutning till betesmark TUVA 7E6-UPL

Bomiljöer

Mindre skärningar mot VSV och mindre mängd bar sand

Hot

-

Skötsel

Sen slåtter efter 15 augusti.

Skötselprioritet

2

120

Vägkant 2875-03a mot norr.

O 2876-01 Oxhagen
Björkallé med blomrikare vägkanter på totalt 500 m där det växer gott om getväppling,
vitklöver och bockrot samt en del höstfibbla och prästkrage.

121

Vägkant 2876-01 mot söder.

O 2877-01 Gärdet
Blomrika vägkanter i anslutning till hagmarker. Viktiga blomresurser för fjärilar och vildbin.
Sexfläckig bastardsvärmare förekommer.

ID

2877-01

Kommun

Tidaholm

Sida av vägen

Båda, inner- och ytterslänter

Längd (m)

210, totalt 420

Naturvärde

Klass 2

Flora

Bockrot 2, liten blåklocka 2, getväppling 2, käringtand 2, vitklöver 2, flockfibbla 2, åkervädd (80)

Insekter

Sexfläckig bastardsvärmare (NT) 1 ind, gräshumla?, haghumla

Rödlistade/ind.

1 rödlistad art (1 p)

Konnektivitet

Ansluter till betesmark TUVA 838-AYS och CEA-VTO

Bomiljöer

Mindre skärningar mot SO

Hot

Tidig slåtter.

Skötsel

Sen slåtter efter 15 augusti.

Skötselprioritet

2

122

Vägkant 2877-01 mot norr.

123

O 2878-01 Lyckegården
Blomrika och sandiga bankslänter. På södra sidan av vägen vetter slänten mot SSO och har bra
förutsättningar för insekter.

ID

2878-01

Kommun

Tidaholm

Sida av vägen

Båda, ytterslänter (bankslänter)

Längd (m)

160, totalt 320

Naturvärde

Klass 2

Flora

Getväppling 3, väddklint, harklöver, liten blåklocka, rödklöver 2, vitklöver 2, prästkrage

Insekter

Ängssmygare (i), haghumla, slåttergräsfjäril (i)

Rödlistade/ind.

2 indikatorarter (2 p)

Konnektivitet

Omges av åker och är ganska isolerad.

Bomiljöer

Sandiga slänter

Hot

Tidig slåtter.

Skötsel

Sen slåtter efter 15 augusti.

Skötselprioritet

2

124

Vägkant 2878-01 mot väster.

O 2879-01 Dala
Mycket långa och blomrika vägkanter samt sydvända slänter som går genom ett område med
torrängar på kalkmarker med värdefull och intressant insektsfauna. Vägkanterna innehåller
mycket värdefulla blomresurser för fjärilar och vildbin i landskapet. Sex rödlistade arter bl a
det hotade klinttapetserarbiet finns i området.

ID

2879-01 (2879-01a, 2879-01b, 2879-01c)

Kommun

Falköping

Sida av vägen

Båda

Längd (m)

340, 2100, 280, totalt 5440

Naturvärde

Klass 1 och 2

Flora

Väddklint 2, vingvial (NT), rödklöver 3, bockrot 2, gråfibbla 2, krissla 2, liten blåklocka 2, gullviva,
spåtistel, fetknopp 2, käringtand 2, prästkrage, vitklöver 2, backnejlika, rödkämpar, vitblära,
harklöver 2, stor blåklocka 2, smällglim, blodrot, blodnäva, backnejlika 2

Insekter

Klinttapetserarbi (VU) 1 ho, mindre blåvinge (NT), violettkantad guldvinge (NT), blåklockshumla
(i), gräshumla?, haghumla, sexfläckig bastardsvärmare (NT) 3 ind, praktbyxbi (NT) 1 ha,
silverblåvinge (i), slåttergräsfjäril (i), trädgårdshumla, mörk lergeting, rovstekeln Tachyshpex
pompiliformis, ängstapetserarbi, sommarsandbi

Rödlistade/ind.

6 rödlistade arter varav en är hotad, 3 indikatorarter (16 p)

Konnektivitet

50 m från betesmark TUVA A19-OPT, ABC-BVO, 43E-EMU

Bomiljöer

Sandiga slänter

Hot

Tidig slåtter.

Skötsel

Sen slåtter efter 1 september. Ett alternativ kan vara att vårbränna före den 15 april. Mekanisk
bearbetning längs vissa sträckor för att upprätthålla bara ytor.

Skötselprioritet

1

Kommentar

Ängsvaxskivlingar i vägkanten.

125

Vägkant 2879-01b mot väster.

126

Vägkant 2879-01b mot öster.

Vägkant 2879-01b mot öster. Lokal för klinttapetserarbi.

127

O 2879-02 Åsebacken
Se under 26-01.

O 2879-03 Rumpegården
Främst innerslänter på totalt 250 m som domineras av getväppling samt en del prästkrage.

Vägkant 2879-03b mot väster.

128

O 2879-04 Stora Solberga
Ytterslänter längs en sträcka på 330 m med en del bar sandig jord samt gott om tjärblomster,
käringtand och liten blåklocka. Dessutom en del vitklöver, prästkrage, bockrot, ljung,
flockfibbla och åkervädd.

Vägkant 2879-04-n mot väster.

129

O 2879-05 Varpet
En mindre sydvänd skärning på 150 m med gott om tjärblomster, bockrot, flockfibbla, gullris,
ljung och liten blåklocka samt en del åkervädd. Tandsandbi sågs vid ett besök.

Vägkant 2879-05-n mot väster.

130

O 2879-06 Högalaund
Vägkanter med rik blomning av flockfibbla men även åkervädd. Förekomst av sexfläckig
bastardsvärmare. Förutsättningar för praktbyxbi finns.

ID

2879-06 (2879-06a-n, 2879-06b)

Kommun

Hjo

Sida av vägen

Båda, inner- och ytterslänter

Längd (m)

210, 340, totalt 890

Naturvärde

Klass 2

Flora

Åkervädd 2 (150), flockfibbla 3, liten blåklocka 2, käringtand 2, bockrot 2

Insekter

Sexfläckig bastardsvärmare (NT) 2 ind, ärttapetserarbi

Rödlistade/ind.

1 rödlistad art (2 p)

Konnektivitet

Ansluter till värdefulla vägkanter vid väg O 195.

Bomiljöer

-

Hot

Tidig slåtter.

Skötsel

Sen slåtter efter 15 augusti.

Skötselprioritet

2

131

Vägkant 2879-06a-n mot väster.

O 2879-07 Hjo
Sandiga vägkanter längs väg och cykelbana med mycket rikligt med getväppling. Sydvända
skärningar med bar sand förekommer. Bra bomiljöer i kombination med rik blomresurs ger bra
förutsättningar för humlor och andra vildbin. Den tidigare rödlistade vallhumlan förekommer.

ID

2879-07

Kommun

Hjo

Sida av vägen

Båda, inner- och ytterslänter

Längd (m)

290, totalt 580

Naturvärde

Klass 1

Flora

Getväppling 3, harklöver 2, vitklöver 2, monke, rödklöver

Insekter

Vallhumla (NT 2005, i)

Rödlistade/ind.

1 indikatorart (1 p)

Konnektivitet

Ansluter till värdefulla vägkanter vid väg O 195.

Bomiljöer

Skärningar och gott om bar sand förekommer

Hot

Tidig slåtter.

Skötsel

Sen slåtter efter 1 augusti.

Skötselprioritet

1

Kommentar

Förvaltas av kommunen

132

Vägkant 2879-07 mot väster.

O 2880-01 Kyrkogården
Blomrikare innerslänter på båda sidor av vägen på totalt 400 m med rikligt med rödklöver och
getväppling (01b) samt en del vitklöver, käringtand och vallört.

133

Vägkant 2880-01a mot öster.

O 2880-02 Ekholmen
Blomrika innerslänter med gott om getväppling, gråfibbla och renfana. Förutsättningar för
mindre blåvinge.

ID

2880-02

Kommun

Skövde

Sida av vägen

Båda, innerslänter

Längd (m)

140, totalt 280

Naturvärde

Klass 2

Flora

Getväppling 3, gråfibbla 3, bockrot, vallört 2, renfana 3, åkervädd (10)

Insekter

Slåttergräsfjäril (i), haghumla?, trädgårdshumla, fibblesmalbi

Rödlistade/ind.

1 indikatorart

Konnektivitet

-

Bomiljöer

-

Hot

Tidig slåtter.

Skötsel

Sen slåtter efter 15 augusti.

Skötselprioritet

3

Vägkant 2880-02 mot väster.

134

O 2880-03 Styrshult
Blomrika innerslänter med gott om getväppling, gråfibbla och renfana. Längs 03b-n växer även
gott om åkervädd. Sexfläckig bastardsvärmare förekommer.

ID

2880-03 (2880-03a, 2880-03b-n)

Kommun

Skövde

Sida av vägen

Båda, inner - och ytterslänt

Längd (m)

100, 150, totalt 350

Naturvärde

Klass 3

Flora

Prästkrage 2, ängsskallra 3, gökärt 2, käringtand, rödklöver 2, liten blåklocka 2, ljung 2, åkervädd
2(340), höstfibbla

Insekter

Sexfläckig bastardsvärmare (NT) 2 ind, skogspärlemorfjäril/ängspärlemorfjäril (i), ängssmygare
(i), silverblåvinge (i), smultrontapetserarbi

Rödlistade/ind.

1 rödlistad art, 3 indikatorarter (5 p)

Konnektivitet

Sträckorna ligger något isolerade.

Bomiljöer

Sydvända slänter.

Hot

Tidig slåtter.

Skötsel

Sen slåtter efter 15 augusti.

Skötselprioritet

3

135

Vägkant 2880-03a mot öster.

O 2880-04 Annefors
Blomrikare vägkant längs norra sidan av vägen på en 80 m sträcka med hagfibbla, rödklöver
och åkervädd.

Vägkant 2880-04-n mot öster.

136

O 2880-05 Nyskogen
Blomrikare vägkant längs västra sidan av vägen på en 80 m sträcka med svinrot och käringtand.

137

O 2881-01 Skattegården
Blomrikare inner- och ytterslänt längs västra sidan av vägen på en 90 m sträcka med gott om
harklöver, en hel del vitklöver, gråfibbla, prästkrage, käringtand, bockrot och liten blåklocka
samt flockfibbla, tjärblomster, mandelblom och åkervädd. Vid besöken påträffades haghumla,
hartsbi och småullbi.

Vägkant 2881-01-v mot norr.

138

O 2881-02 Rosenlund
Blomrikare vägkant med gott om gökärt samt vilasandbi.

ID

2881-02

Kommun

Skövde

Sida av vägen

Båda, inner- och ytterslänt

Längd (m)

100, totalt 200

Naturvärde

Klass 2

Flora

Mandeblom, gökärt 3, vitklöver 2, rödklöver, åkervädd 2 (80), liten blåklocka 2, flockfibbla

Insekter

Sexfläckig bastardsvärmare (NT) 2 ind, vialsandbi (i) 1 ho, silverblåvinge (i)

Rödlistade/ind.

1 rödlistad art, 2 indikatorarter (4p)

Konnektivitet

Ansluter till beteshange i väster och närhet till hagmark drygt 100 m norrut.

Bomiljöer

-

Hot

Tidig slåtter.

Skötsel

Sen slåtter efter 15 augusti.

Skötselprioritet

2

139

Vägkant 2881-02 mot norr.

O 2882-01 Smedsgård
Blomrikare skärning mot SSV längs en 50 m lång sträcka som ansluter till hagmark. I slänten
växer rikligt med getväppling och gott om gullris, gråfibbla, rödklöver och prästkrage samt en
del käringtand. I slänten finns också en del bara sandiga jordytor.

140

Vägkant 2882-01-n mot öster.

O 2882-02 Skogvaktaretorpet
Blomrik vägkant som ansluter till öppen gräsyta med blommande örter. Värdefull blomresurs
för vildbin och fjärilar även om inte så många arter sågs vid besöken.

ID

2882-02 (2882-02a-o, 2882-02b-o)

Kommun

Falköping

Sida av vägen

Östra, inner- och ytterslänter (främst ytterslänter)

Längd (m)

60, 200

Naturvärde

Klass 2

Flora

Bockrot 2, flockfibbla 2, knölklocka, åkervädd (30), prästkrage, rödklöver 2, liten blåklocka 2,
väddklint, getväppling

Insekter

Tandsandbi

Rödlistade/ind.

-

Konnektivitet

Ansluter till en öppen gräsyta med blommande örter.

Bomiljöer

-

Hot

Tidig slåtter.

Skötsel

Sen slåtter efter 15 augusti.

Skötselprioritet

2

141

Vägkant 2882-02b-o mot norr.

142

O 2882-03 Nytorp
Blomrikare vägkant i skogsmark längs norra sidan på en sträcka av 120 m. I vägkanten växer
gott om prästkrage, gråfibbla och vitklöver samt en del gökärt, teveronika och smultron.

Vägkant 2882-03-n mot norr.

143

O 2882-04 Gransiken
Blomrik vägkant med både allmän metallvingesvärmare och sexfläckig bastardsvärmare.

ID

2882-04

Kommun

Skövde

Sida av vägen

Båda, inner- och ytterslänt

Längd (m)

180

Naturvärde

Klass 2

Flora

Väddklint2, monke 3, prästkrage 2, vitklöver 2, femfingerört 2, bockrot, getväppling, gråfibbla,
åkervädd (5)

Insekter

Metallvingesvärmare (NT) 1 ind, violettkantad guldvinge (NT) 1 ind, slåttergräsfjäril (i), svavelgul
höfjäril, silverblåvinge (i), ängssmygare (i), spenslig sandstekel Ammophila sabulosa

Rödlistade/ind.

2 rödlistade arter, 3 indikatorarter (7p)

Konnektivitet

-

Bomiljöer

Liten skärning med mindre mängd sandig jord

Hot

Tidig slåtter.

Skötsel

Sen slåtter efter 15 augusti.

Skötselprioritet

2

144

Vägkant 2882-04 mot nordost.

O 2882-05 Stenbacken
Blomrikare vägkant norr om vägen längs en sträcka på 260 m. Vägen omges av skog. I
vägkanten växer gott om skogsklöver, getväppling och vitklöver samt sötvedel, ängsskallra,
åkervädd, flockfibbla och bockrot. Vid besöken observerades en individ av sexfläckig
bastardsvärmare (NT).

Vägkant 2882-05b-n mot väster.

145

O 2882-06 Lilla Bäckstorp
Blomrikare vägkant längs norra sidan av vägen tillsammans med en sandig större ytterslänt
med bokoloni av praktbyxbi.

ID

2882-06-n

Kommun

Skövde

Sida av vägen

Norra, inner- och ytterslänt

Längd (m)

180

Naturvärde

Klass 2

Flora

Monke 3, bockrot 2, backnejlika 2, gråfibbla 2, prästkrage 2, skogsklöver 2, gulvial 2, häckvicker
2, gökärt 3, svinrot1, teveronika, bockrot 2, flockfibbla 2

Insekter

Praktbyxbi (NT) 3 ho, rutig buskmätare (i), gräshumla?, spenslig sandstekel, vargvägstekel,
småullbi, hartsbi (i)

Rödlistade

1 rödlistad art, 2 indikatorart (4 p)

Konnektivitet

Ligger vid militärt övningsområde

Bomiljöer

Skärning med gott om bara sandytor

Hot

På sikt igenväxning. Tidig slåtter av vägkant.

Skötsel

På sikt röjning av uppväxande träd och buskar. Mekanisk bearbetning kan på sikt behövas. Sen
slåtter av vägkant efter 31 august.

Skötselprioritet

1

Vägkant 2882-06-n mot norr.

146

O 2882-07 Torpelund
Blomrikare innerslänter längs norra sidan av vägen på totalt 95 m med rik blomning av
skogsklöver tillsammans med en del getväppling.

O 2882-08 Björkebacken
Blomrikare vägkant längs norra sidan av vägen på en sträcka av 110 m med gott om
getväppling, rödklöver, gökblomster samt en del prästkrage.

Vägkant 2882-08-n mot väster.

147

O 2883-01 Lilla Sjötorp
Mycket torra och sandiga vägkanter med bra förutsättningar för bobyggande gaddsteklar.
Bokoloni av praktbyxbi finns i vägkanten.

ID

2883-01

Kommun

Skövde

Sida av vägen

Norra

Längd (m)

130

Naturvärde

Klass 1

Flora

Väddklint 2, bockrot, harklöver 3, mandelblom, getväppling

Insekter

Praktbyxbi (NT) 5 ho

Rödlistade/ind.

1 rödlistad art (2 p)

Konnektivitet

Violettkantad guldvinge och allmän metallvingesvärmare tidigare observerad SV 160 m

Bomiljöer

Små skärningar med gott om bar sand. Ca 20 bohål av praktbyxbi.

Hot

Tidig slåtter. Igenväxning av sandblottor.

Skötsel

Sen slåtter och mekanisk bearbetning av marken för att upprätthålla sandblottor med vissa års
mellanrum.

Skötselprioritet

1

Vägkant 2883-01 mot norr med bokoloni av praktbyxbi i förgrunden.

148

O 2885-01 Borgberget (Skövde)
Mycket blomrika vägkanter längs väg och cykelbana samt i OSO-vända slänter vid anslutande
banvall. Sex rödlistade arter påträffades vid besöken.

ID

2885-01-v (2885-01a-v, 2885-01b-v, 2885-01c-v)

Kommun

Skövde

Sida av vägen

västra

Längd (m)

360, 460, 220, totalt 1040

Naturvärde

Klass 1 och 2

Flora

Väddklint 2, gullris 2, åkervädd 2 (250), vingvial (NT) 2, rödklöver 2, gulvial 2, getväppling 2, stor
blåklocka, gråfibbla 2, harklöver 2, solvända 2, klasefibbla (NT), monke, smällglim, kirskål,
skogsklöver 2, vitklöver 2, backglim, käringtand 2, röllika 2, hagfibbla, kråkvicker, alsikeklöver

Insekter

Sexfläckig bastardsvärmare (NT) 2 ind, viloettkantad guldvinge (NT) 6 ind, allmän
metallvingesvärmare (NT) 1 ind, mindre blåvinge (NT) 1 ind, långhornsbi (i) 1 ho, blåklockshumla
(i), ängstapetserarbi?, tapetserarbi (stort), haghumla, slåttergräsfjäril (i), silverblåvinge (i),
spenslig sandstekel, hartsbi (i), trädgårdshumla, sommarsandbi, tandsandbi

Rödlistade/ind.

6 rödlistade arter, 5 indikatorarter (17 p)

Konnektivitet

Ansluter till banvall. Ansluter till naturreservatet Hene-Skultorp

Bomiljöer

Skärning mot OSO. Sandiga områden finns längs cykelbanan längs 01a i norr.

Hot

Tidig slåtter. Igenväxning av sandblottor.

Skötsel

Sen slåtter efter 15 augusti. Vårbränning före 15 april kan vara ett alternativ till slåtter.
Mekanisk bearbetning längs vissa sandiga partier för att skapa sandiga bomiljöer. Röjning av sly
i banvallen för att förhindra igenväxning. Eventuellt tas en del unga tallar bort i 01a för att öka
solexponeringen.

Skötselprioritet

1

Kommentar

Förvaltas av kommunen. Ängsvaxskivlingar förekommer

149

150

Vägkant 2885-01b-v mot söder.

Vägkant 2885-01b-v mot norr.

151

O 2885-02 Nolmarkens naturreservat
Blomrik innerslänt med skogsnycklar och höskallra längs naturreservat med rikkärr.

ID

2885-02-v (väghållare kommunen)

Kommun

Skövde

Sida av vägen

Västra, främst innerslänt

Längd (m)

290

Naturvärde

Klass 1

Flora

Skogsnycklar 3, höskallra 3, rödklöver, väddklint

Insekter

Silverblåvinge (i), gräshumla

Rödlistade/ind.

1 indikatorart (1 p)

Konnektivitet

Ansluter till rikkärr TUVA E43-PQA och Nolmarkens naturreservat med violettkantad guldvinge
(NT), backsippa (VU), klasefibbla (NT) och sommarfibbla (NT).

Bomiljöer

-

Hot

-

Skötsel

Sen slåtter.

Skötselprioritet

3

152

Vägkant 2885-02-v mot söder.

O 2886-01 Norra kyrketorp
Blomrik ytterslänt med rikligt med getväppling och med bara sandiga ytor som är vända mot
söder. Bokoloni med praktbyxbi , mindre blåvinge och långhornsbi förekommer.

ID

2886-01 (2886-01a-n, 2886-01b-n)

Kommun

Skövde

Sida av vägen

Norra, ytterslänt

Längd (m)

340, 120, totalt 460

Naturvärde

Klass 1

Flora

Getväppling 3, rödklöver 2, vitklöver 2, flockfibbla, prästkrage 2, väddklint 2, häckvicker,
käringtand, åkervädd (30)

Insekter

Praktbyxbi (NT) 10 ho, långhornsbi (i) 1 ho, mindre blåvinge (NT) 1 ind, jordsnylthumla 1 ho,
trädgårdshumla, skogsvisslare1 ind, ärttapetserarbi

Rödlistade/ind.

2 rödlistade arter, 1 indikatorart (3 p)

Konnektivitet

-

Bomiljöer

Sydvänd skärning med en hel del bar sandig jord. Bokoloni av praktbyxbi hittades i ytterslänten.

Hot

Tidig slåtter. Igenväxning av sandblottor.

Skötsel

Sen slåtter efter 15 augusti. Mekanisk bearbetning av den sydvända slänten för att upprätthålla
sandblottor med vissa års mellanrum.

Skötselprioritet

1

Kommentar

Förvaltas av kommunen

153

Vägkant 2886-01a-n mot väster.

154

Karstorpsvägen-01 Kyrkoruin (Skövde)
Blomrikare vägkanter på båda sidor av vägen på totalt 260 m. Norr om vägen finns en större
SV-vänd ytterslänt. Det finns gott om väddklint, bockrot och tjärblomster. Förvaltas av
kommunen.

Karstorpsvägen-02 Karstorp (Skövde)
Blomrik inner- och större ytterslänt som är vänd mot OSO med sexfläckig bastardsvärmare och
blåklocksbi. Gott om getväppling ger förutsättningar för mindre blåvinge.

ID

Karstorpsvägen-02 väghållare kommunen

Kommun

Skövde

Sida av vägen

Västra, inner- och ytterslänt

Längd (m)

100

Naturvärde

Klass 2

Flora

Getväppling 3, stor blåklocka 2, gullris, bockrot 3, karingtand 2, alsikeklöver 2, åkervädd

Insekter

Sexfläckig bastardsvärmare (NT) 1 ind, blåklocksbi 1 ho, blåklockshumla (i), veronikasandbi,
stocktapetserarbi

Rödlistade/ind.

1 rödlistad art, 1 indikatorart (3 p)

Konnektivitet

-

Bomiljöer

Skärning mot OSO

Hot

Igenväxning av lupiner

Skötsel

Sen slåtter. Bekämpning av lupiner

Skötselprioritet

2

Kommentar

Förvaltas av kommunen

155

Vägkant Karstorpsvägen-02-v mot söder.

Karstorpsvägen-03 Ulvebackens naturreservat (Skövde)
Blomrika vägkanter längs väg och cykelbana. I södra delen finns en stor ostvänd ytterslänt som
är blomrik. Violettkantad guldvinge, vingvila och klasefibbla förekommer.

ID

Karstorpsvägen-03 (03a, 03b-o, 03b-v) väghållare kommunen

Kommun

Skövde

Sida av vägen

Båda, inner- och ytterslänt

Längd (m)

510, 75, 50, totalt 1145

Naturvärde

Klass 1 och 2

Flora

Käringtand 3, bockrot 2, liten blåklocka, vit sötväppling 2, väddklint 2, harklöver 2, rödklöver 2,
alsikeklöver 2, flockfibbla 2, åkervädd 2 (210), getväppling 2, vingvial (NT) 2, klasefibbla (NT) 2

Insekter

Violettknatad guldvinge (NT) 1 ho 1 ha, långhornsbi (i), silverblåvinge (i)

Rödlistade/ind.

3 rödlistade arter, 2 indikatorarter (8 p)

Konnektivitet

Ansluter till Ulvebackarnas naturreservat med betesmarker

Bomiljöer

Skärning mot ost

Hot

Tidig slåtter.

Skötsel

Sen slåtter efter 15 augusti.

Skötselprioritet

1

Kommentar

Förvaltas av kommunen

156

Vägkant Karstorpsvägen-03a mot norr.

157

Vägkant Karstorpsvägen-03b-v mot söder.

O 2890-04 Norra kyrketorp
Större blomrika ytterslänter med mycket flockfibbla och getväppling. Slänten norr om vägen är
vänd mot sydväst och har ett bra läge för vildbin och fjärilar.

ID

2890-04 (2890-04a, 2890-04b-v)

Kommun

Skövde

Sida av vägen

Båda, inner- och ytterslänt

Längd (m)

270, 160, totalt 700

Naturvärde

Klass 2

Flora

Flockfibbla 3, väddklint 2, vit sötväppling 2, getväppling 3, rödklöver 3

Insekter

-

Rödlistade/ind.

-

Konnektivitet

Ligger nära den värdefulla vägkanten Karstorpsvägen-03 i norr.

Bomiljöer

Skärning mot sydväst och sydost med viss mängd bara sandiga blottor

Hot

Tidig slåtter.

Skötsel

Sen slåtter efter 15 augusti. Eventuellt mekanisk bearbetning av sydvästvänd slänt för att skapa
sandblottor.

Skötselprioritet

2

Kommentar

Förvaltas av kommunen

158

Vägkant 2890-04b-v mot norr.

159

O 2892-01 Edhem
Blomrika torra innerslänter med rikligt med getväppling. Sexfläckig bastardsvärmare och
backhumla förekommer. Förutsättningar för mindre blåvinge finns.

ID

2892-01

Kommun

Hjo

Sida av vägen

Norra, innerslänter

Längd (m)

170, totalt 340

Naturvärde

Klass 2

Flora

Getväppling 3, alsikeklöver 2, slåtterfibbla 2, prästkrage 2, gråfibbla 2, harklöver 2, käringtand 2,
rödklöver 2, videört 2, strätta

Insekter

Backhumla (i), haghumla, sexfläckig bastardsvärmare (NT) 2 ind, ängssmygare (i), silverblåvinge
(i), stocktapetserarbi, trädgårdshumla

Rödlistade/ind.

1 rödlistad art, 3 indikatorarter (5 p)

Konnektivitet

50 m från betesmark TUVA B3A-VFC

Bomiljöer

-

Hot

Tidig slåtter.

Skötsel

Sen slåtter efter 15 augusti.

Skötselprioritet

2

Vägkant 2892-01 mot söder.

160

O 2892-02 Nycklerör
Blomrika vägkanter i anlutning till hagmark. Sexfläckig bastardsvärmare förekommer.

ID

2892-02 (2892-02a-v, 2892-02b)

Kommun

Tidaholm

Sida av vägen

Båda, inner- och ytterslänt

Längd (m)

60, 320, totalt 700 m

Naturvärde

Klass 2

Flora

Gökärt 1, ängsvädd 2 (300), liten blåklocka 2, ljung2, flockfibbla, bockrot 2, åkervädd (70),
rödklöver, prästkrage

Insekter

Sexfläckig bastardsvärmare (NT) 4 ind, blåklockshumla (i), haghumla

Rödlistade/ind.

1 rödlistad art, 1 indikatorart (3 p)

Konnektivitet

Ansluter till betesmark TUVA 600-INE

Bomiljöer

Mindre skärningar

Hot

Tidig slåtter.

Skötsel

Sen slåtter efter 15 augusti. Ängsvädden slås först 1 september.

Skötselprioritet

2

161

Vägkant 2892-02b mot norr.

162

O 2892-03 Svartekulla
Blomrika inner- och ytterslänter längs ett antal delsträckor. Vägkanterna omges både av
brukad åker och av hagmark.

ID

2892-03 (2892-03a, 2892-03b-o, 2892-03c, 2892-03d, 2892-03e-o,
2892-03e-v)

Kommun

Tidaholm, inner och ytterslänter

Sida av vägen

Båda

Längd (m)

80, 110, 130, 130, 35, 35, totalt 860 m

Naturvärde

Klass 2

Flora

Svinrot 3, gökärt, humleblomster, ljung 2, bockrot 2, jungfrulin 2, ängsvädd (50), höstfibbla 2,
höstfibbla 2, rödklöver 2, käringtand 2, harklöver 2, flockfibbla 2, monke 2, liten blåklocka 2,
stor blåklocka, skogsklöver 2, åkervädd (30)

Insekter

Haghumla

Rödlistade/ind.

-

Konnektivitet

Ansluter till betesmark TUVA 392-RPJ, C30-XSN, BA5-AYS, F37-EKB och 6F9-HAU

Bomiljöer

Mindre skärningar

Hot

Tidig slåtter.

Skötsel

Sen slåtter efter 15 augusti.

Skötselprioritet

2

Vägkant 2892-03 mot söder med gott om svinrot.

163

Vägkant 2892-03e-v mot norr.

164

O 2892-04 Uddestorp
Blomrikare vägkanter på båda sidor med en total längd av 100 m i anslutning till hagmark.
Blommor som förekommer är stor blåklocka, skogsklöver, monke, åkervädd och flockfibbla.

Vägkant 2892-04 mot norr.

165

O 2892-04 Björkedal
Blomrikare vägkanter på båda sidor med en total längd av 300 m. Här förekommer gott om
getväppling och ljung samt en del gökärt 1, stor blåklocka, åkervädd.

O 2893-01 Svenstorp
En lång allé med blomrikare vägkanter. Längs vägen finns låga vallar som, söder om vägen, ger
en sydvästvänd solexponerad sluttning mot söder. Mindre blåvinge förekommer.

ID

2893-01

Kommun

Tidaholm

Sida av vägen

Båda, inner- och ytterslänter

Längd (m)

960

Naturvärde

Klass 2

Flora

Getväppling 2, vitklöver 2, prästkrage 2, hagfibbla 2, alsikeklöver 2, flockfibbla 2, strätta 2,
blåbär 2, ljung 2, höstfibbla, svinrot 1, gråfibbla, smultron, gökärt, teveronika

Insekter

Mindre blåvinge (NT) 1 ind, tandsandbi, lundsandbi, ljunggökbi, mysksmalbi

Rödlistade/ind.

1 rödlistad art (2 p)

Konnektivitet

-

Bomiljöer

-

Hot

Tidig slåtter.

Skötsel

Sen slåtter efter 15 augusti.

Skötselprioritet

2

Kommentar

Värdefulla ekar i allén.

166

Vägkant 2893-01 mot öster.

167

O 2893-02 Söderängen
Blomrika innerslänter med gott om getväppling och förutsättningar för mindre blåvinge.

ID

2893-02 (2893-02a-n, 2893-02b-n)

Kommun

Tidaholm

Sida av vägen

Norra, innerslänt

Längd (m)

45, 160, totalt 205

Naturvärde

Klass 2

Flora

Getväppling 3, käringtand 2, rödklöver 2, vitklöver 2, stor blåklocka, mandelblom, teveronika,
flockfibbla, höstfibbla 2, åkervädd (15)

Insekter

Silverblåvinge (i), ängssmygare (i), slåttergräsfjäril (i) (mindre blåvinge är tidigare sedd 600 m
mot öster längs vägen)

Rödlistade/ind.

3 indikatorarter (3 p)

Konnektivitet

Ansluter till betesmark TUVA 189-VRM, 2D9-FAV, D7C-FDX och 38B-EJA

Bomiljöer

-

Hot

Tidig slåtter.

Skötsel

Sen slåtter efter 1 augusti.

Skötselprioritet

3

Vägkant 2893-02b-n mot öster.

168

O 2894-01 Stommen
En torr blomrik större slänt som är vänd mo VSV. Söderut finns ett parti med rikligt med
flockfibbla.

ID

2894-01 (2894-01a-o, 2893-02b-n)

Kommun

Hjo

Sida av vägen

Främst östra

Längd (m)

280, 120, totalt 400

Naturvärde

Klass 2

Flora

Gökärt 1, käringtand 1, tjärblomster 1, gråfibbla 2, monke 3, getväppling 2, bockrot 2,
flockfibbla 3, knölklocka, harklöver 3, åkervädd (10)

Insekter

Praktbyxbi (NT) 1 ha, mindre blåvinge (NT) 2, haghumla?, ängsblåvinge (i), rosentapetserarbi,
strimgökbi

Rödlistade/ind.

2 rödlistade arter, 1 indikatorart (5 p)

Konnektivitet

-

Bomiljöer

Skärning mot VSV med en hel del bar sandig jord

Hot

Tidig slåtter. Igenväxning.

Skötsel

Sen slåtter efter 15 augusti. Gallring och slyröjning kan behövas i ytterslänten. Viss mekanisk
bearbetning i ytterslänten kan vara bra för att skapa mer blottor.

Skötselprioritet

2

169

170

Vägkant 2894-01a-o mot norr.

Vägkant 2894-01b-v mot söder.

171

O 2894-02 Sörgärdet
Blomrik inner- och ytterslänt längs den västra kanten av vägen. Rikligt med flockfibbla och
förutsättningar för praktbyxbi.

ID

2894-02-v

Kommun

Hjo

Sida av vägen

Västra, inner- och ytterslänt

Längd (m)

250

Naturvärde

Klass 2

Flora

Flockfibbla 3, liten blåklocka 2, stor blåklocka, backnejlika, svinrot, alsikeklöver 2, prästkrage 2,
åkervädd 2 (90)

Insekter

Slåttergräsfjäril (i), haghumla

Rödlistade/ind.

1 indikatorart (1 p)

Konnektivitet

-

Bomiljöer

Mindre områden med sandig bar jord

Hot

Tidig slåtter.

Skötsel

Sen slåtter efter 15 augusti.

Skötselprioritet

3

Vägkant 2894-02-v mot norr.

172

O 2894-03 Nolgården-norra
Blomrikare inner- och ytterslänter längs totalt 90 m. Länssträckorna förekommer gott om
gråfibbla samt svinrot och åkervädd.

173

O 2894-04 Nolgården-södra
Blomrikare inner- och ytterslänter på totalt 420 m. Länssträckorna förekommer rikligt med
bockrot samt gott om gökärt och käringtand, svinrot, smultron och ängsvädd.

Vägkant 2894-04 mot norr.

O 2894-05 Dannemarka
En mycket lång sträcka med blomrika vägkanter längs båda sidor av vägen. Praktbyxbi
förekommer.

ID

2894-05

Kommun

Hjo

Sida av vägen

Båda, inner- och ytterslänter

Längd (m)

990, totalt 1980

Naturvärde

Klass 1

Flora

Harklöver 2, monke 2, gråfibbla 2, åkervädd (20), stor blåklocka 2, getväppling 2, prästkrage 2,
skogsklöver, bockrot 2, liten blåklocka 2, flockfibbla 2, ljung 2, gullris 2, ängsvädd (200)-i
nordligaste delen.

Insekter

Praktbyxbi (NT) 1 ho, blåklockshumla (i), tandsandbi, skogsnätfjäril (i), ängssmygare (i), hartsbi
(i)

Rödlistade/ind.

1 rödlistad art, 4 indikatorarter (6 p)

Konnektivitet

-

Bomiljöer

Skärningar mot väster med en hel de bar sandig jord

Hot

Tidig slåtter.

Skötsel

Sen slåtter efter 15 augusti.

Skötselprioritet

2

174

Vägkant 2894-05mot norr.

175

O 2894-06 Rösand
Blomrikare vägkanter med total längd av 320 m på båda sidor av vägen med en hel del ljung,
getväppling och bockrot. Längs västra sidan finns en låg skärning med bar sandig jord som är
vänd mot VSV.

Vägkant 2894-06 mot norr.

176

O 2894-07 Björkelund
Blomrikare innerslänter med total längd av 680 m på båda sidor av vägen med gott om liten
blåklocka, flockfibbla, ljung och bockrot.

Vägkant 2894-07 mot söder.

O 2894-07 Lagersdal
Blomrika vägkanter och små vägskärningar med bar sandig jord mot väster. Sexfläckig
bastardsvärmare förekommer.

ID

2894-08

Kommun

Tidaholm

Sida av vägen

Båda, inner- och ytterslänter

Längd (m)

280

Naturvärde

Klass 2

Flora

Flockfibbla 3, bockrot 3, liten blåklocka2, ljung 2, höstfibbla, svinrot, stor blåklocka

Insekter

Sexfläckig bastardsvärmare (NT), blåklockshumla (i)

Rödlistade/ind.

1 rödlistad art, 1 indikatorart (3 p)

Konnektivitet

Ansluter till betesmark TUVA B92-QOI

Bomiljöer

Mindre skärningar mot VNV med en hel del bar sandig jord.

Hot

Tidig slåtter.

Skötsel

Sen slåtter efter 15 augusti.

Skötselprioritet

3

177

Vägkant 2894-08 mot norr.

178

O 2894-09 Klämmesbo
Blomrika innerslänter med en total sträcka av 610 m. Här finns gott om svinrot, kråkvicker,
jordklöver och prästkrage samt teveronika, åkervädd, flockfibbla, vitklöver, käringtand,
rödklöver, liten blåklocka och höstfibbla. Vid besöken sågs ängssmygare och
skogspärlemorfjäril/ängspärlemorfjäril.

Vägkant 2894-09 mot söder.

179

O 2894-10 Skogslyckan
Blomrikare vägkanter med en total längd på 480 m med gott om monke och käringtand samt
en del svinrot och åkervädd.

O 2894-11 Rödåkra
En skärning mot sydväst med gott om gråfibbla-

180

O 2895-01 Knäppet
Inner- och ytterslänter på norrsidan av vägen med en total sträcka på 380 m. Ytterslänten är
vänd mot SSO. Här växer gott om rödklöver, vitklöver, alsikeklöver, flockfibbla och svinrot samt
en del teveronika och liten blåklocka.

Vägkant 2895-01a-n mot väster.

181

O 2895-02 Sandbacka
Små sandiga skärningar mot SSV med gråfibbla och monke på en total sträcka av 80 m.

O 2895-02 Kilen
Sandig skärning mot söder och blomrika vägkanter samt både långhornsbi och vialsandbi.

ID

2895-03

Kommun

Hjo

Sida av vägen

Båda, främst ytterslänter

Längd (m)

190

Naturvärde

Klass 2

Flora

Käringtand 2, gråfibbla, gökärt 2, svinrot, smultron, vitklöver 2, bockrot, prästkrage, jordklöver
2, alsikeklöver 2, ljung 2, liten blåklocka

Insekter

Långhornsbi (i) 1 ha, vårsidenbi?, bivarg (i), vialsandbi (i) 1 ho, bronssmalbi, småsovarbi,
blåklocksbi, hedsmalbi, mellanblodbi, konkägelbi, sälggökbi, hartsbi (i), stor svävfluga (i)

Rödlistade/ind.

5 indikatorarter (5 p)

Konnektivitet

Ansluter till betesmark TUVA B92-QOI

Bomiljöer

Mindre skärningar mot söder med gott om bar sandig mark, Gott om bohål i den norra
ytterslänten i östra änden av sträckan.

Hot

Tidig slåtter. Igenväxning av sydvänd sandig slänt på sikt.

Skötsel

Sen slåtter efter 15 augusti. Eventuellt mekanisk bearbetning av syd slänt för att upprätthålla
sandblottor.

Skötselprioritet

2

182

Vägkant 2895-03 mot väster.

O 2897-01 Järnabron
Blomrikare vägkanter med gökärt, teveronika, smultron och alsikeklöver.

183

Vägkant 2897-01 mot norr.

O 2900-01 Kungsliden
Blomrika vägkanter med gott om flockfibbla. Ligger i anslutning till den blomrika vägkanten
194-03 (se karta för denna vägkant).

ID

2900-01 (2900-01a, 2900-01b-v)

Kommun

Skövde

Sida av vägen

Båda, inner- och ytterslänter (främst ytterslänt)

Längd (m)

170, 140, totalt 480

Naturvärde

Klass 2

Flora

Flockfibbla 3, stor blåklocka 2, bockrot 2, liten blåklocka 2, skogsklöver 2, backnejlika

Insekter

Slåttergräsfjäril (i), blåklocksbi, tandsandbi, trätapetserarbi (NT 2000)

Rödlistade/ind.

1 indikatorart (1 p)

Konnektivitet

Ansluter till fårbetad hage i väster

Bomiljöer

-

Hot

Tidig slåtter.

Skötsel

Sen slåtter efter 15 augusti.

Skötselprioritet

1

184

Vägkant 2900-01b-v mot norr.

O 2900-02 Nya Karstorp
Blomrika vägkanter, främst de höga ytterslänterna längs västra sidan av vägen.

ID

2900-02

Kommun

Hjo

Sida av vägen

Båda, främst ytterslänter

Längd (m)

190, totalt 380

Naturvärde

Klass 2

Flora

Flockfibbla 3, liten blåklocka 2, backnejlika, stor blåklocka 2, grusnejlika, skogsklöver 2, bockrot,
tjärblomster 2, prästkrage

Insekter

Slåttergräsfjäril (i)

Rödlistade/ind.

1 indikatorart (1 p)

Konnektivitet

Ansluter till betesmark TUVA 624-FZS

Bomiljöer

Större skärningar mot väster med mindre mängd bar sandig jord

Hot

Tidig slåtter.

Skötsel

Sen slåtter efter 15 augusti.

Skötselprioritet

2

185

Vägkant 2900-02 mot norr.

186

O 2900-03 Lilla Hamrum
Lägre blomrika skärningar som är vända mot väster.

ID

2900-03 (2900-03a-o, 2900-03b-o)

Kommun

Hjo

Sida av vägen

Östra, ytterslänt

Längd (m)

100, 60, totalt 160

Naturvärde

Klass 2

Flora

Blodrot, smultron, stor blåklocka, tjärblomster, monke, gråfibbla 3, liten blåklocka 2, stånds 2,
gråfibbla 2, backtimjan 2, baknejlika 2, bockrot 2

Insekter

-

Rödlistade/ind.

-

Konnektivitet

-

Bomiljöer

Skärningar mot väster med mindre mängd bar sandig jord

Hot

Tidig slåtter.

Skötsel

Sen slåtter efter 15 augusti

Skötselprioritet

3

187

Vägkant 2900-03a-o mot norr.

Vägkant 2900-03a-o mot norr.

188

O 2908-01 Söderlund
Blomrika vägkanter som omges av åkermark.

ID

2908-01 (2908-01a-v, 2900-03b-v)

Kommun

Tibro

Sida av vägen

Västra, inner- och ytterslänt

Längd (m)

80, 45, totalt 125

Naturvärde

Klass 3

Flora

Flockfibbla 3, liten blåklocka 2, bockrot 2, rödklöver, alsikeklöver 2, åkervädd (20), väddklint 2,
höstfibbla 2, vitklöver 2

Insekter

-

Rödlistade/ind.

-

Konnektivitet

Tämligen isolerade, omges av åkermark.

Bomiljöer

Mindre skärning mot sydost

Hot

Tidig slåtter.

Skötsel

Sen slåtter efter 15 augusti.

Skötselprioritet

3

189

Vägkant 2908-01a-v mot söder.

O 2908-02 Gravadal
Blomrika vägkanter som omges av åkermark.

ID

2908-02 (2908-02a, 2908-02b)

Kommun

Tibro

Sida av vägen

Båda, inner- och ytterslänt

Längd (m)

100, 10, totalt 220

Naturvärde

Klass 3

Flora

Flockfibbla 2, väddklint, höstfibbla 2

Insekter

-

Rödlistade/ind.

-

Konnektivitet

Tämligen isolerade, omges av åkermark.

Bomiljöer

Skärningar

Hot

Tidig slåtter.

Skötsel

Sen slåtter efter 15 augusti.

Skötselprioritet

3

190

Vägkant 2908-02a mot norr.

O 2908-03 Gravelid
Blomrika vägkanter som omges av åkermark.

ID

2908-03-v

Kommun

Tibro

Sida av vägen

Västra, inner- och ytterslänt

Längd (m)

60

Naturvärde

Klass 3

Flora

Liten blåklocka 2, bockrot 2, höstfibbla 2

Insekter

Blåklockshumla (i)

Rödlistade/ind.

1 indikatorart (1 p)

Konnektivitet

Drygt 100 m till hagmark i sydväst. För övrigt omges vägkanten av åker.

Bomiljöer

Mindre skärning mot sydost med en del bar sandig jord

Hot

Tidig slåtter.

Skötsel

Sen slåtter efter 15 augusti.

Skötselprioritet

3

191

192

Vägkant 2908-03-v mot söder.

O 2908-04 Stora Spännefall
Blomrika inner- och ytterslänter som främst omges av åkermark och med en total sträcka på
880 m. Det förekommer gott om flockfibbla, alsikeklöver, rödklöver, liten blåklocka, väddklint
och bockrot samt en del åkervädd.

Vägkant 2908-04b mot nordost.

193

O 2908-05 Fredriksberg
Blomrikrea inner- och ytterslänter på totalt 280 m. Det förekommer gott om prästkrage,
vitklöver, gråfibbla samt en del stor blåklocka och rödklöver. Grustäkt ligger i närheten.

Vägkant 2908-05 mot norr.

O 2908-06 Salen
Vägkant på 30 m på den västra sidan av vägen med gott om monke. Grustäkt ligger i närheten.

194

O 2910-01 Nyberget
Blomrik vägkant med gott om flockfibbla och förekomst av sexfläckig bastardsvärmare.

ID

2910-01-o

Kommun

Tibro

Sida av vägen

Västra, innerslänt

Längd (m)

50

Naturvärde

Klass 3

Flora

Flockfibbla 3, renfana

Insekter

Sexfläckig bastardsvärmare (NT) 1 ind, silverstreckad pärlemorfjäril (i), citronfjäril (i),
tandsandbi, ängsbandbi, väggsidenbi, mysksmalbi

Rödlistade/ind.

1 rödlistad art, 2 indikatorarter (4 p)

Konnektivitet

50 m från sandig vägskärning

Bomiljöer

Mindre skärning mot sydost med en del bar sandig jord

Hot

Igenväxning av lupiner. Tidig slåtter

Skötsel

-

Skötselprioritet

3

195

Vägkant 2910-01-o mot söder.

O 2916-01 Grumphult
Blomrika vägkanter med gott om gökärt samt långhornsbi och väddsandbi.

ID

2916-01 (2916-01a-v, 2916-01b)

Kommun

Hjo

Sida av vägen

Västra, inner- och ytterslänter

Längd (m)

25, 140, totalt 305

Naturvärde

Klass 2 och 3

Flora

Gökärt 2, käringtand 2, åkervädd (20), rödklöver 2, getväppling, monke 2, bockrot 2, kråkvicker,
prästkrage, flockfibbla 3, gullris 2, liten blåklocka 2

Insekter

Dagsvärmare (i), skogsvisslare, långhornsbi (i) 8 ha, vialsandbi (i) 3 ho, ängssmygare (i),
silverblåvinge (i), stensnylthumla, vitfläckig guldvinge (i), skogspärlemorfjäril (i), ärtsandbi,
hartsbi (i), tandsandbi

Rödlistade/ind.

8 indikatorarter (8 p)

Konnektivitet

Ansluter till betesmark i söder.

Bomiljöer

-

Hot

Lupiner. Tidig slåtter.

Skötsel

Bekämpning av lupiner. Sen slåtter efter 15 augusti.

Skötselprioritet

2

196

Vägkant 2916-01b mot söder.

197

O 2916-02 Grumphult
Blomrikare vägkanter på båda sidor av vägen med totalt 260 m. Här blommar gott om liten
blåklocka, bockrot, höstfibbla, åkervädd och flockfibbla. Bålgeting sågs flyga i vägkanten vid ett
besök.

Vägkant 2916-02 mot öster.

198

O 2917-01 Stora Älgarås
Blomrik sydvänd ytterslänt norr om vägen på en 40 m lång sträcka. Här blommar rikligt med
gråfibbla 3, gott om kråkvicker, rödklöver och monke samt en del åkervädd stor blåklocka. Vid
besöken sågs silverblåvinge och hedsmalbi.

Vägkant 2917-01-n mot väster.

199

O 2917-02 Skallhult
Sydvänd ytterslänt norr om vägen som ansluter till en betesmark. Sträckan är 150 m. Det finns
gott om flockfibbla, liten blåklocka, bockrot och gråfibbla samt en del åkervädd, stor blåklocka,
hagfibbla och grönvit nattviol. Vid besöken sågs silverblåvinge och ängspärlemorfjäril.

Vägkant 2917-02-n mot väster.

200

O 2917-03 Korsvägen
Blomrikare vägkanter på norra sidan av vägen längs totalt 360 m. 03a är en ytterslänt vänd
mot SSO med en del bara sandiga jordblottor och där det växer ljung och monke. 03b är inneroch ytterslänter med gott om flockfibbla, hagfibbla, gråfibbla, kråkvicker, vitklöver samt en del
prästkrage, monke och bockrot. Silverblåvinge observerades vid besöken.

Vägkant 2917-03b-n mot väster.

201

O 2917-04 Tittås
Blomrik vägkant med gott om åkervädd i anlutning till golfbana på sandig mark. Klöverhumla,
violettkantad guldvinge och sexfläckig bastardsvärmare förekommer. Förutsättning finns för
väddsandbi.

ID

2917-04-n

Kommun

Karlsborg

Sida av vägen

Norra, inner- och ytterslänt

Längd (m)

200

Naturvärde

Klass 1

Flora

Åkervädd 3 (800), bockrot, getväppling 2, liten blåklocka 2

Insekter

Klöverhumla (NT) 1 ho, violettkantad guldvinge (NT) 1 ho, ängsblåvinge (i), slåttergräsfjäril (i),
silverblåvinge (i), sexfläckig bastardsvärmare (NT) 2 ind, vitfläckig guldvinge (i),
trädgårdssnylthumla, ängstapetserarbi, blåklocksbi

Rödlistade/ind.

3 rödlistade arter, 4 indikatorarter (10 p)

Konnektivitet

Ansluter till golfbana och närhet till artrika vägkanterna 195-03.

Bomiljöer

-

Hot

Tidig slåtter av angränsade blomrik mark vid golfbana samt av vägkant.

Skötsel

Sen slåtter efter 1 augusti av vägkant samt av angränsande område minst 20 m mot norr, helst
längre.

Skötselprioritet

1

202

Vägkant 2917-04-n mot öster.

O 2918-01 Karlsborgs fästning
Blomrika vägkanter vid landsväg och cykelbana i ett större område med sandig mark vid
Karlsborgs fästning. Svartpälsbi, småfibblebi och sexfläckig bastardsvärmare förekommer.

ID

2918-01 (2918-01a-n, 2918-01a-s, 2918-01b-n, 2918-01b-s, 2918-01c-s)

Kommun

Karlsborg

Sida av vägen

Båda, inner- och ytterslänt

Längd (m)

430, 110, 90, 45, 80, totalt 775 m

Naturvärde

Klass 1. Mycket skyddsvärd fauna av bin finns i området.

Flora

Bockrot 3, flockfibbla, liten blåklocka 2, käringtand, rödklöver, ängsskallra 2, getväppling 3,
åkervädd (20), vitklöver, skogsklöver 2, flockfibbla 2, alsikeklöver 3, grönvit nattviol, kråkvicker,
renfana, blåsuga, mandelblom

Insekter

Svartpälsbi (VU) 1 hona, småfibblebi (NT) 3 hanar, sexfläckig bastardsvärmare (NT) 3 ind,
långhornsbi (i) 3 ha, vargvägstekel, guldstekeln Hedychrum nobile, rödbent murargeting,
ljunggökbi, blåklocksbi, backhumla (i), trädgårdshumla, sommarsandbi, fibblesmalbi, majgökbi,
hagtornsbi, bandpansarbi

Rödlistade/ind.

3 rödlistade arter varav en är hotad. 2 indikatorarter. (9 p)

Konnektivitet

Vägkanterna ligger i anslutning till ett mycket värdefullt område vid Karlsborgs fästning med
gott om bar sand och rik blomning. Vid tidigare inventering har här påträffats en population av
svartpälsbi. Öster om sträcka c finns en värdefull sandig yta.

Bomiljöer

Gott om sandiga miljöer längs sträcka a samt i anslutning till sträcka c

Hot

Tidig slåtter. Beskuggning.

Skötsel

Sen slåtter efter den 30 augusti. Slyröjning. Upprätthåll sandiga blottor. Avverkning av träd
söder om vägen kan med fördel göras så att solexponeringen av vägkanten norr om vägen ökar.

Skötselprioritet

1

Kommentar

Fördjupad inventering av gaddsteklar och utredning av skötselåtgärder är lämpligt i området.

203

Vägkant 2918-01a-n mot öster.

204

Vägkant 2918-01b-n mot väster.

O 2918-02 Flygfältet
Blomrika vägkanter med gott om flockfibbla i anslutning till områden med bar sandig mark.
Praktbyxbi förekommer.

ID

2918-02 (2918-02a, 2918-02b)

Kommun

Karlsborg

Sida av vägen

Främst norra, inner- och ytterslänt

Längd (m)

200, 70, totalt 540 m

Naturvärde

Klass 1 och 2. Mycket skyddsvärd fauna av bin finns i området.

Flora

Getväppling 2, rödklöver 2, alsikeklöver 2, stor blåklocka, ängsskallra 3, flockfibbla 3, renfana 2,
bockrot 2, åkervädd (20)

Insekter

Praktbyxbi (NT) 3 hanar, ängssandbi, blåklockshumla (i), haghumla

Rödlistade/ind.

1 rödlistad art, 1 indikatorart (3 p)

Konnektivitet

Vägkanterna ligger i anslutning till ett mycket värdefullt område vid Karlsborgs fästning med
gott om bar sand och rik blomning. Vid tidigare inventering har här påträffats en population av
svartpälsbi. Öster om sträcka c finns en värdefull sandig yta.

Bomiljöer

Ansluter till område med bar sand

Hot

Igenväxning av lupiner. Tidig slåtter.

Skötsel

Sen slåtter efter den 30 augusti. Slyröjning. Upprätthåll sandiga blottor. Spridning av lupiner
sker vilket kan hota övrig flora. Eventuellt bör dessa bekämpas genom bortgrävning.

Skötselprioritet

1

Kommentar

Fördjupad inventering av gaddsteklar och utredning av skötselåtgärder är lämpligt i området.

205

Vägkant 2918-02a mot norr.

206

O 2919-01 Garpegården
Vägkanter på totalt 220 m med gott om gökärt.

Vägkant 2919-01b mot öster.

207

O 2931-01 Braxtorp
Blomrik innerslänt och en tämligen hög ytterslänter med gott om flockfibbla, ärtväxter och
gullris. Ytterslänten är vänd mot väster och beskuggad på förmiddagen vilket försämrar värdet.

ID

2931-01-o

Kommun

Skövde

Sida av vägen

Östra, inner- och ytterslänt

Längd (m)

160

Naturvärde

Klass 3

Flora

Tjärblomster, smultron, mandelblom, flockfibbla 2, gullris 2, jordklöver 2, rödklöver 2, harklöver
2, vitklöver 2

Insekter

Tandsandbi, ljunggökbi

Rödlistade/ind.

-

Konnektivitet

-

Bomiljöer

-

Hot

Tidig slåtter.

Skötsel

Sen slåtter, efter 15 augusti.

Skötselprioritet

3

208

Vägkant 2931-01-o mot söder.

O 2931-02 Nolgården
Kortare blomrikare sträcka med stor blåklocka och blåklocksbi samt getväppling och mindre
blåvinge.

ID

2931-02-v

Kommun

Skövde

Sida av vägen

Västra, inner- och ytterslänt

Längd (m)

50

Naturvärde

Klass 2

Flora

Stor blåklocka 3, getväppling 2, åkervädd 2 (40)

Insekter

Mindre blåvinge (NT) 1 ind, blåklocksbi 1 ho 1 ha

Rödlistade/ind.

1 rödlistad (2 p)

Konnektivitet

-

Bomiljöer

-

Hot

Tidig slåtter. Igenväxning.

Skötsel

Sen slåtter, efter 15 augusti. Viss röjning för att öka solexponeringen kan behövas.

Skötselprioritet

3

209

Vägkant 2931-02-v mot norr.

210

O 2938-01 Torkelsgården
Blomrika vägkanter på sandiga marker som ansluter till torra blomrik gräsmark (01b).
Praktbyxbi förekommer.

ID

2938-01 (2938-01a, 2938-01b-v)

Kommun

Skövde

Sida av vägen

Båda, innerslänt

Längd (m)

175, 80, totalt 510

Naturvärde

Klass 2

Flora

Flockfibbla 2, jordklöver 2, harklöver 2, backnejlika 2, bockrot, liten blåklocka 2, rödklöver, liten
blåklocka, getväppling 2, gråfibbla 3, alsikeklöver 2, tjärblomster, mandelblom, smultron

Insekter

Praktbyxbi (NT) 3 ha, slåttergräsfjäril (i)

Rödlistade/ind.

1 rödlistad, 1 indikatorart (3 p)

Konnektivitet

01b ansluter i väster till en öppen torr och mager gräsyta med blommande örter som är
värdefull för vildbin och fjärilar.

Bomiljöer

-

Hot

Tidig slåtter.

Skötsel

Sen slåtter efter 15 augusti. Bränning kan vara ett alternativ till slåtter i området väster om 01b.

Skötselprioritet

2

211

Vägkant 2938-01 mot sydväst.

O 2939-01 Anneborg
Blomrika innerslänter längs en sträcka på 435 m med gott om flockfibbla, liten blåklocka,
harklöver, rödklöver, käringtand och väddklint.

212

Vägkant 2939-01 mot öster.

O 2939-02 Nolgården
Blomrik vägkant i anslutning till betesmark.

ID

2939-02-o

Kommun

Skövde

Sida av vägen

Västra

Längd (m)

210

Naturvärde

Klass 2

Flora

Flockfibbla 2, liten blåklocka 2, harklöver 2, bockrot 2, gullris 2

Insekter

-

Rödlistade/ind.

-

Konnektivitet

Ansluter till betesmark i öster

Bomiljöer

-

Hot

Tidig slåtter.

Skötsel

Sen slåtter efter 15 augusti.

Skötselprioritet

2

213

Vägkant 2939-02-o mot söder.

214

O 2939-03 Tolsgården
Blomrika vägkanter som innefattar sydvänd slänt norr om vägen med backsippa.

ID

2930-03 (2930-03a, 2930-03b-s)

Kommun

Skövde

Sida av vägen

Båda, främst ytterslänt

Längd (m)

320, 90, totalt 730 m

Naturvärde

Klass 2

Flora

Tjärblomster, gråfibbla 2, vitklöver, backsippa (VU), käringtand, bockrot 2, liten blåklocka 2,
jordklöver 2, harklöver 2, gullris, monke 3, backnejlika 2

Insekter

Haghumla

Rödlistade/ind.

1 hotad art (3 p)

Konnektivitet

Omges av åker

Bomiljöer

Sydvänd skärning med en del sandiga jordblottor.

Hot

Tidig slåtter.

Skötsel

Sen slåtter efter 15 augusti.

Skötselprioritet

2

215

Vägkant 2939-03a mot öster.

O 2939-04 Bocksbacken
Blomrika vägkanter som innefattar sandiga ytterslänter (04a) med bokoloni av praktbyxbi.
Sträckan ansluter till gammalt grustag.

ID

2939-04 (2939-04a-n, 2939-04b)

Kommun

Skövde

Sida av vägen

Båda, inner- och ytterslänt

Längd (m)

100, 230, totalt 560

Naturvärde

Klass 1 och 2

Flora

Monke 3, gråfibbla 2, backnejlika 2, bockrot 2, jordklöver 2, flockfibbla 2, gullris 2, harklöver 2,
fetknopp

Insekter

Praktbyxbi (NT) 2 ho, brun sandjägare (rikligt) (i), ängssmygare (i), haghumla

Rödlistade/ind.

1 rödlistad art, 2 indikatorarter (4 p)

Konnektivitet

Ansluter till grustag

Bomiljöer

30 bohål av praktbyxbi, sand 3, skärning mot söder 2

Hot

Igenväxning. Tidig slåtter.

Skötsel

Röjning av en del beskuggande busar och träd. Spara eventuella arter av Salix. Mekaniks
bearbetning av marken kan behövas med några års mellanrum. Sen slåtter efter 15 augusti.

Skötselprioritet

1

216

Vägkant 2939-04a-n mot öster.

217

O 2942-01 Alfhem
Blomrikare innerslänter med en total längd 180 m med rikligt med flockfibbla samt gott om
bockrot, liten blåklocka, vitklöver och en del väddklint. (Karta, se 2939-02)

Vägkant 2942-01 mot öster.

O 3007-01 Kvarntorp
Blomrikare ytterslänter på båda sidor av vägen med total längd på 180 m med rikligt med
flockfibbla och gott om åkervädd, bockrot, käringtand samt en del backnejlika. Den norra
ytterslänten är vänd mot söder.

218

Vägkant 3007-01 mot öster.

O 3007-02 Lövingsberg
Blomrika innerslänter rikligt med gökärt och svinrot.

ID

3007-02

Kommun

Skövde

Sida av vägen

Båda

Längd (m)

130

Naturvärde

Klass 2

Flora

Svinrot 2, gökärt 2, flockfibbla 2

Insekter

-

Rödlistade/ind.

-

Konnektivitet

Något isolerad, omges av åker

Bomiljöer
Hot

Tidig slåtter

Skötsel

Sen slåtter efter 15 augusti.

Skötselprioritet

3

219

Vägkant 3007-01 mot nordväst.

O 3008-01 och 3008-02 Lövingsberg
Blomrika inner- och ytterslänter som består av skärningar med en total sträcka på 520 m.
Blommor som förekommer är tjärblomster, åkervädd, liten blåklocka, flockfibbla, monke,
bockrot, gråfibbla och rallarros.

220

Vägkant 3008-01 mot väster.

O 3011-01 Stora Klåvasten-norr
Blomrikare inner- och ytterslänter med en total sträcka på 420 m med gott om svinrot och
gökärt.

O 3011-02 Stora Klåvasten-söder
Blomrika inner- och ytterslänter i anslutning till en gräsbevuxen örtrik yta.

ID

3011-02 (3011-02a, 3011-02b-v)

Kommun

Skövde

Sida av vägen

Främst västra, inner- och ytterslänt

Längd (m)

60, 250

Naturvärde

Klass 2 och 3

Flora

Svinrot, mandelblom, åkervädd 2 (150), getväppling, gökärt, käringtand, prästkrage, strätta 2,
liten blåklocka 2, gullris, bockrot

Insekter

Ängspärlemorfjäril (i), skogsnätfjäril (i), silverblåvinge (i)

Rödlistade/ind.

3 indikatorarter (3 p)

Konnektivitet

Ansluter till blomrikar gräsyta i väster.

Bomiljöer

-

Hot

Tidig slåtter.

Skötsel

Sen slåtter efter 1 augusti.

Skötselprioritet

3

221

222

Vägkant 3011-02 mot norr.

O 3011-03 Sandbäcken
Blomrikare vägkant på en sträcka av 70 m med gökärt, mandelblom och humleblomster.

223

O 3011-04 Långaskede kulle
Torr sandig blomrik vägkant med ytterslänt som är vänd mot sydväst.

ID

3011-04-o

Kommun

Skövde

Sida av vägen

Östra, inner- och ytterslänt

Längd (m)

190

Naturvärde

Klass 2

Flora

Kattfot, gökärt, teveronika, ljung, tjärblomster 2, åkervädd 2 (50), gråfibbla 3, monke, bockrot 3,
liten blåklocka 2, renfana 2, strätta

Insekter

sexfläckig bastardsvärmare (NT) 1 ind, spenslig sandstekel, mysksmalbi

Rödlistade/ind.

1 rödlistad art (2 p)

Konnektivitet

Ansluter till blomrikar gräsyta i norr

Bomiljöer

Liten skärning mot VSV med gott om bar sandig jord.

Hot

Tidig slåtter. Igenväxning av sandblottor.

Skötsel

Sen slåtter efter 15 augusti. Mekanisk bearbetning av slänter för att upprätthålla sandiga blottor
och skap nya. Röjning av unga träd kan behövas för att öka solexoneringen, särskilt när det
gäller förmiddagssol.

Skötselprioritet

2

224

Vägkant 3011-04 mot söder.

O 3011-05 Källetorpet
Blomrika vägkanter på hygge med gott om ängsvädd. Slänter med bar sandig jord vända mot
sydväst förekommer. Trätapetserarbi förekommer.

ID

3011-05

Kommun

Skövde

Sida av vägen

Båda, inner- och ytterslänt

Längd (m)

230, totalt 460 m

Naturvärde

Klass 2

Flora

Gökärt, ängsvädd 2 (200), stor blåklocka 2, skogsklöver 3, hagfibbla, vitklöver 2, liten blåklocka
2, strätta 2, flockfibbla 2

Insekter

Trätapetserarbi (NT 2000)

Rödlistade/ind.

-

Konnektivitet

Omges av hyggen.

Bomiljöer

Mindre skärningar

Hot

Tidig slåtter.

Skötsel

Sen slåtter efter 1 september.

Skötselprioritet

3

225

Vägkant 3011-05 mot norr.

226

O 3019-01 Kylvanäs
Blomrik innerslänt läng en sträcka på 40 m längs vägens östra sida. Här växer gott om åkervädd
och getväppling samt en del prästkrage.

Vägkant 3019-01-o mot norr.

227

O 3019-03 Valstaberg
Blomrika vägkanter med gott om åkerävdd.

ID

3019-03

Kommun

Tibro

Sida av vägen

Båda, inner- och ytterslänt

Längd (m)

230, totalt 460

Naturvärde

Klass 2

Flora

Åkervädd 2 (500), flockfibbla 2, bockrot 2, liten blåklocka 2, rödklöver 2, getväppling 2,
backnejlika 2, gråfibbla 2

Insekter

Blåklockshumla (i)

Rödlistade

1 indikatorart (1 p)

Konnektivitet

-

Bomiljöer

-

Hot

Tidig slåtter.

Skötsel

Sen slåtter efter 15 augusti.

Skötselprioritet

2

228

Vägkant 3019-03 mot norr.

O 3021-01 Jakobsberg
Blomrikare innerslänter längs 50 m på norra sidan av vägen med gott om bockrot och en del
svinrot.

229

Vägkant 3021-01 mot väster.

O 3021-02 Mossebo
Blomrika innerslänter med gott om åkervädd och flockfibbla. Den södra innerslänten är
tämligen bred och sydvänd.

ID

3021-02

Kommun

Tibro

Sida av vägen

Båda, innerslänt

Längd (m)

120

Naturvärde

Klass 2

Flora

Åkervädd (150) 2, gråfibbla 3, monke 3, käringtand 2, getväppling, prästkrage, backnejlika,
flockfibbla 3, liten blåklocka 2, bockrot 2

Insekter

Silverblåvinge (i), hartsbi (i)

Rödlistade

2 indikatorart (2 p)

Konnektivitet

-

Bomiljöer

Sand 2

Hot

Tidig slåtter.

Skötsel

Sen slåtter efter 15 augusti.

Skötselprioritet

2

230

Vägkant 3021-02 mot väster.

231

O 3021-03 Söroset
Torr blomrik sydvänd innerslänt.

ID

3021-03 (3021-03a, 3021-03-s)

Kommun

Tibro

Sida av vägen

Södra, innerslänt

Längd (m)

25, 120, totalt 145

Naturvärde

Klass 3

Flora

Getväppling 2, prästkrage, backnejlika, monke 2, rotfibbla, åkervädd (50), flockfibbla

Insekter

-

Rödlistade/ind.

-

Konnektivitet

-

Bomiljöer

Sydvänd innerslänt

Hot

Tidig slåtter.

Skötsel

Sen slåtter efter 15 augusti.

Skötselprioritet

3

Vägkant 3021-03 mot öster.

232

O 3021-04 Kinnekulle
Blomrikare vägkanter med sydvästvända slänter.

ID

3021-04

Kommun

Tibro

Sida av vägen

Båda, inner- och ytterslänter

Längd (m)

190

Naturvärde

Klass 2

Flora

Svinrot, tjärblomster, gökärt, jungfrulin, åkervädd (20), rödklöver 2, vitklöver 2, flockfibbla 2,
liten blåklocka 2, bockrot 2

Insekter

Långhornsbi (i) 1 ha, vialsandbi (i) 1 ho, skogsvisslare, vitgräsfjäril,
skogspärlemorfjäril/ängspärlemorfjäril (i), silverblåvinge (i), mysksmalbi

Rödlistade/ind.

4 indikatorarter (4 p)

Konnektivitet

Ansluter till stenmur och till blomrik tomt. I norr ansluter en hagmark.

Bomiljöer

Sydvästvänd skärning med en del sandig bar jord.

Hot

Tidig slåtter. Igenväxning av sly.

Skötsel

Sen slåtter efter 15 augusti. Röjning av sly.

Skötselprioritet

2

233

Vägkant 3021-04 mot öster.

O 3021-05 Bankebolet
Smal blomrik remsa söder om vägen med en längd på 150 m som ligger i anslutning till en
kväverikare betesmark. I vägkanten finn gott om åkervädd, gråfibbla, bockrot, vitklöver,
rödklöver och liten blåklocka samt en del backnejlika.

234

Vägkant 3021-05 mot öster.

O 3033-01 Äspedalen
Blomrik vägkant varav den norra har en sydvästvänd sandig låg slänt. Blåklocksbi och
klasefibbla förekommer.

ID

3033-01 (3033-01a-v, 3033-01b)

Kommun

Karlsborg

Sida av vägen

Båda

Längd (m)

70, 200, totalt 470 m

Naturvärde

Klass 2

Flora

Käringtand, gråfibbla 2, mandelblom, käringtand, klasefibbla (NT) 1, bockrot 2, prästkrage 2,
monke 2, liten blåklocka 3, harklöver 2, renfana, flockfibbla, ljung 2, åkervädd 2 (50)

Insekter

Blåklockshumla (i), blåklocksbi 1 ho, väggsidenbi 2 ha

Rödlistade/ind.

1 rödlistad art, 1 indikatorart (3 p)

Konnektivitet

Sydvänt bryn i norr med blottor av bar sandig jord.

Bomiljöer

Skärning mot SSV med en hel del bar sandig jord.

Hot

Tidig slåtter. Igenväxning av bara sandblottor.

Skötsel

Sen slåtter efter 15 augusti. Lätt mekanisk bearbetning för att skapa sandblottor.

Skötselprioritet

2

235

Vägkant 3033-01b mot väster.

236

O 3033-02 Brantestorp KARTA
Skärningar på båda sidor av vägen på en sträcka av 110 m varav en är vänd mot sydväst.
Blommor som förekommer är monke, lingon, tjärblomster, gråfibbla, ljung, käringtand, liten
blåklocka och prästkrage.

Vägkant 3033-02 mot söder.

O 3036-01 Mobacken
Sandig yttersläntmed bara sandiga ytor som är vänd mot söder.

ID

3036-01-n

Kommun

Karlsborg

Sida av vägen

Norra, ytterslänt

Längd (m)

250

Naturvärde

Klass 3

Flora

Ljung 2

Insekter

Bivarg (koloni ca 50 bon), rovstekeln Cerceris arenaria, vårsidenbi ? (bokoloni med igenlagda hål
i maj)

Rödlistade/ind.

-

Konnektivitet

-

Bomiljöer

Skärning 2, sand 3

Hot

På sikt igenväxning av sandblottor.

Skötsel

Mekanisk bearbetning vissa år för att upprätthålla sandiga blottor. Röjning av sly som växer i
vägkanten och beskuggar.

Skötselprioritet

3

237

Vägkant 3036-01-n mot öster. Bon av bivarg syns i förgrunden.
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O 3036-02 Arnekärr
Blomrik vägkant i anslutning till övergiven banvall med mycket blommor. Förutsättningar finns
för mindre blåvinge.

ID

3036-02-s

Kommun

Karlsborg

Sida av vägen

Södra, inner- och ytterslänt

Längd (m)

250

Naturvärde

Klass 2

Flora

Svinrot, getväppling 3, liten blåklocka 2, gråfibbla 2, bockrot, flockfibbla 2, strätta

Insekter

Blåklockshumla (i), spenslig vägstekel

Rödlistade/ind.

1 indikatorart (1 p)

Konnektivitet

-

Bomiljöer

Sand 2

Hot

Tidig slåtter. Igenväxning av sandblottor.

Skötsel

Sen slåtter efter 15 augusti. Vårbränning före 15 april av banvall och vägkant kan vara ett
alternativ till slåtter. Mekanisk bearbetningar vissa år för att upprätthålla sandiga blottor.

Skötselprioritet

2
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Vägkant 3036-02 mot öster.

O 3037-02 Gällsebo
Blomrika vägkanter med gott om åkervädd i kombination med högre ytterslänter som är vända
mot sydost.

ID

3037-02 (3037-02a-v, 3037-02b-v, 3037-02-o, 3037-02c)

Kommun

Karlsborg

Sida av vägen

Båda, inner- och ytterslänter

Längd (m)

100, 120, 80, 180, totalt 660 m

Naturvärde

Klass 2 och 3

Flora

tjärblomster, käringtand, åkervädd 2 (460), monke 2, bockrot 2, flockfibbla 2, liten blåklocka 2,
prästkrage, kråkvicker 2

Insekter

Vårsidenbi?, rovstekeln Mellinus arvensis

Rödlistade/ind.

-

Konnektivitet

-

Bomiljöer

Skärning mot SSO med gott om bar sandig mark. Beskuggade på kvällen. Gott om bohål
förekommer.

Hot

Tidig slåtter. Igenväxning av sandiga blottor.

Skötsel

Sen slåtter efter 15 augusti. Röjning av sly behövs längs 3037-02c. Mekanisk bearbetning vissa
år för att skapa och upprätthålla sandiga blottor.

Skötselprioritet

2
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Vägkant 3037-02b-v mot söder.
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O 3038-01 Gällsebo
Blomrik vägkant norr om vägen längs en sträcka på 100 m ned jungfrulin, käringtand, åkervädd
och monke. Silverblåvinge sågs vid ett besök.

Vägkant 3037-01-n mot öster.
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