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Omgivande vegetations påverkan på vägkantsfloran och effekter av dikning i norra 
Uppland 

Anna-Karin Jakobsson 

Abstract 
Semi-natural grasslands such as old meadows, where traditional hay making used to take 
place, and pasture-land are disappearing sights in Sweden. This is a threat to the biodiversity 
and many of the before so common plant species are today decreasing and even disappearing. 
Unless actions take place many more species will become extinct or endangered. Species rich 
road ditches is one habitat where we might save some of these species. In this study road 
ditches along two roads in Northern Uppland were investigated. These roads were ditched 
during year 2002. My hypothesis was that road ditches surrounded by different biotopes will 
differ in their number of species. Ditches next to pasture land supposed to have the most 
number of species and ditches near fertilised arable land would support fewer species. In this 
study five areas close to fertilised arable land, five areas close to pasture land and five areas 
close to forest were investigated with regard to species presence, cover and vegetation height. 
The ditching process in year 2002 was done with special care and a measurement bill 
(“mätsedel”) was set up so that the process was carefully and accurately depicted. The 
information from the measurement bill was used to compare with the result from my 
inventory to find out whether the ditching process has affected the species richness of this 
area.  The result was according to my hypothesis that ditches next to fertilised arable land 
supported the fewest species, a total of 47. The ditches next to pasture land had 53 different 
species and ditches next to forests supported 67 different species. The differences between the 
different biotopes were not statistically significant. According to my results there was a 
negative effect on species diversity (Shannon) due to the presence of gravel which is due to 
the road construction but also from changing the inclination of the road. The ditching process 
that took place during 2002 did not have a negative impact on the ditches in this area.  
 

Inledning  
Artrika slåtterängar och naturbetesmarker ersätts och har ersatts av stora åkerarealer och 
planterad skogsmark vilket leder till att vår biologiska mångfald minskar. Den rika flora som 
tidigare varit en vanlig syn har minskat i rask takt och kan komma att försvinna helt om inte 
åtgärder vidtas. Artrika vägkanter kan vara ett sätt att bevara den biologiska mångfalden och 
1994 antog regeringen ett förslag att biologisk mångfald ska tas i beaktande när vägar byggs 
och sköts. Sveriges vägkanter består av ca 200 000 ha som kan utnyttjas till att främja en 
artrikedom som annars kan gå förlorad.  
 
I Sverige har människor levt som bönder sedan 6000 år tillbaka (Ingelög 1993). Man har 
brukat och tagit tillvara på vad naturen har erbjudit. Fram till 1700-talet så var böndernas 
brukningsmetoder berikande för den biologiska mångfalden p.g.a. att det inte fanns några 
gödselmedel. Marken utnyttjades med stor variation med bland annat inägor och utägor, 
svedjebruk och våtmarkslåtter. Bönderna gav så upphov till ett mångformigt 
jordbrukslandskap med stor biodiversitet. Under 1800-talet skedde en stark 
befolkningsökning och marken började därför utnyttjas hårdare. Våtmarker avvattnades för att 
bli odlingsbara och vallodling började tas i bruk. I början av 1900-talet framställdes 
handelsgödsel och jordbruket blev mer effektiviserat och mycket mer produktivt. 
Bekämpningsmedel började användas efter andra världskriget, vilket bidrog till den ökade 
produktiviteten (Ingelög 1993). Många bönder slutade med djurhållning och ägnade sig enbart 
åt ensidig stråsädesodling som därmed resulterade i en minskning av naturliga fodermarker. 
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Naturbeteshagen är ett av de mest artrika markslagen i Sverige och är således värdefull för 
den biologiska mångfalden (Ekstam & Forshed 2000). Med naturbetesmark menas att inga 
kultiverande åtgärder utförts. Marken ska inte ha förbättrats genom t.ex. kalkning, gödsling, 
dränering eller ha röjts på sten (Pehrson 1994). Naturbetesmarken ska ha en låg näringshalt 
där växter med god förmåga att hushålla med näring gynnas. Även etableringsförhållandena 
är av stor betydelse för arters förekomst. Vissa växter som är beroende av frösättning t.ex. 
jungfrulin gynnas därför av trampning av djur då marken blottas (Ekstam & Forshed 1992). 
Naturbeteshagen kräver att den betas varje år för att inte förlora sin artrikedom. Om betet 
upphör sker en snabb igenväxning och området tas över av högvuxna arter.   
 
Slåtterängar är som naturbetesmarker artrika. Hävd i form av slåtter är en störning som gör att 
de mindre växterna gynnas då de inte förlorar så stor massa vid slåtter eller betning (Ekstam 
& Forshed 1992). Viss störning och resursbrist ger en hög artdiversitet då ingen art får leva 
under optima och bli så konkurrenskraftig att den konkurrerar ut övriga växter. Studier har 
visat att slåtter längs vägkanterna en eller två gånger per år med borttagande av höet minskar 
mängden dominanta arter och att både artantalet och diversiteten ökade (Persson 1995).  
 
Sveriges diken har en area av 200 000 ha – yta stor som hela Öland (Vägverket 1999). 
Vägdiket måste skötas för att bevara trafiksäkerheten. En högväxt dikeskant skymmer sikt 
och lockar till bete för vilda djur. En dikeskant med kraftig tillväxt växer snabbt igen och 
måste dikas ofta och blir i längden dyr i drift. Årlig slåtter av vägdiket är därför nödvändig 
och kan så ge goda förutsättningar för arter som är konkurrenssvaga och således gynnas av en 
viss störning. Lågväxta arter som är hävdgynnade kan ha förutsättningar för att leva i ett dike 
som sköts på rätt sätt. Fram till 1940 så slogs diket av bönderna och deras kreatur betade dem 
på väg till hagarna. I och med effektiviserad vallodling så försvann behovet av att ta till vara 
på det extra foder som fanns i diket (Persson 1990). Idag kan inte diket betas eller tas till vara 
som foder p.g.a. att växtligheten inte är betjänligt som bra foder p.g.a. nedskräpning, saltning 
och föroreningar från trafiken. När diket slutade att betas så blev deras vegetation mer 
högväxt och buskrik och drog till sig mer vilt varav diket blev en trafikfara (Vägverket 1999). 
För att minska trafikfaran fick vägverket därför börja slå diket varje år. Idag kan vägdiket 
fungera som en refug för skyddsvärda växter som kräver hävd. Ett problem med att 
ängsväxternas naturliga livsmiljöer försvinner är att ängsväxternas spridningsmekanismer 
förstörs (Jonsson 1995). Tidigare återkoloniserades ett område av ängsväxter från omgivande 
ängar. Idag finns inte dessa omgivande ängar kvar. Vägdiket kan därför vara extra viktiga för 
försvinnande växter då de även kan fungera som en spridningsmöjlighet mellan ängar och 
hagar på långa avstånd ifrån varandra.  
 
Dikning kan ses som ett stort och brutalt ingrepp i naturen. Inventeringar före och efter ett 
dikningsarbete har också visat att alltför stora ingrepp med ingen hänsyn tagen till floran kan 
göra att floran förändras totalt (Vägverket 2002). Inventeringar före och efter dikningsarbeten 
i Mälardalen visade att det största hotet mot artrika vägkanter är stora ingrepp vid 
dikningsprocessen (Vägverket 2004).  Dikning är dock en nödvändig process då diket annars 
slammar igen vilket leder till att diket förlorar sin funktion - att bevara vägens bärighet genom 
att leda bort vatten och att hålla vägkroppen dränerad (Vägverket 2003a).  
 
I den här studien har artrika diken på Hållnäshalvön i norra Uppland inventerats 2005, efter 
det att de tidigare blivit dikade år 2002 (G. Olsson, muntligen). Hållnäshalvön har ett 
välbevarat småskaligt odlingslandskap. Gamla hagmarker, odlingsrösen och åkrar är 
välbevarade och vittnar om det gamla odlingslandskapet. Området finns med i ängs- och 
hagmarksinventeringen från 1993 (Länsstyrelsen Uppsala län).  Området är kalkrikt och i 
skogsnära partier växer flertalet olika orkidéer som brudsporre och skogsnycklar. 
Ängstoppklockan är också vanligt förkommande. Området inventerades 1995 efter att man 
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inom vägverket startat projektet ”Artrika vägkanter” (Vägverket 1994). Varje enskild region 
började utföra inventeringar av vägkanter för att identifiera artrika vägkanter. Region 
Mälardalen utförde således inventeringar i detta område 1995 och 2000 och skötselplaner 
utformades för dessa artrika vägkanter (Vägverket 2002). Väg 781 (Fig. 1) och ytterligare 
vägsträckor kring Vavd och Hållnäs inventerades 2000 och klassades som artrika varav vissa 
sträckor utpekades som speciellt artrika. Delar av väg 778, som inventerats här, har inte 
tidigare inventerats. 2002 dikades väg 778 och 781 med hänsyn till att detta område är artrikt. 
Med hänsyn menas här att inte hela diket skrapats eller att det inte fyllts med jord vid 
utflackning. En s.k. mätsedel upprättades av Väg & Miljö i Karlstad AB så att varje 
dikningsutförande blev noga beskriven utmed dikningssträckan. Vissa kärlväxtarter såsom 
orkidéer blev noterade och bevarade under dikningsprocessen. Skötselanvisningar framtogs år 
2002 för dessa vägsträckor med motiveringen att i detta område växer hävdgynnade och 
fridlysta arter (Vägverket 2003b). Slåtter sker i detta område från mitten till slutet av augusti. 
Höet tas dock inte bort. Stenmurar hålls fria från hög vegetation och dikning sker fortfarande 
med hänsyn till de skyddsvärda kärlväxter som finns i området.  
 
Mina hypoteser inför studien var att kringliggande biotop kommer att påverka artrikedomen 
hos dikets flora samt att artrikedomen påverkas av dikningsprocessen. Diken vid gödslade 
åkrar förväntas ha färre arter än diken vid beteshagar. Skogsmark förväntas ha fler arter än 
åkermark men färre än beteshagar. Jag kommer att jämföra informationen från mätsedlarna 
från 2002 med mina resultat från inventeringsområdena för att utröna hur dikningsprocessen 
har inverkat på artrikedomen längs med dessa två vägar.   

 

Metod och material 
I studien har diken längs två vägar som dikats år 2002 inventerats. Dikena går utmed väg 781 
och väg 778 på Hållnäshalvön i norra Uppland (Fig.1). Inventering skedde mellan den 20 juni 
och den 16 augusti 2005. Tre olika biotoper, betesmark, åkermark och skogsmark, valdes som 
omgärdande biotoper. För dessa olika biotoper analyserades fem områden betesmark, fem 
områden åkermark och sex områden skogsmark. Dikesområdet valdes så till vida att 
växtligheten såg homogen ut för området och med några kilometer från det senast inventerade 
området. Områdenas lokalisering bestämdes med hjälp av en meterräknare (C-trip, Coralba) 
som också använts vid dikningsprocessen. Varje lokal bestämdes med närmsta tio meter 
exakthet. Vid inventeringen användes en 0,25 m2 smårutemall i form av en träram. Inom varje 
område slumpades fem smårutor genom kast. Totalt 80 stycken smårutor inventerades. Inom 
varje ruta identifierades alla kärlväxter (Mossberg & Stenberg 2005) samt deras procentuella 
täckningsgrad. Även vegetationshöjden noterades för varje enskild ruta.  
 
Shannons diversitetsindex användes för att få ett resultat som visar artdiversiteten med vikt på 
proportionaliteten av förekomsten av växterna (Stiling 2002). Shannon diversitets index är ett 
mått på hur väl fördelat arterna är i ett område. Antalet arter kan vara det samma men om en 
art dominerar så får området ett lägre värde i Shannons diversitets index än om arterna var 
jämt fördelade. En dominerande art med enstaka exempel av de övriga arterna kan tyda på att 
området går igenom en förändring där den dominanta arten tar över och de övriga arterna 
håller på att försvinna. Hävdindikation bedömdes med avseende på artens känslighet för 
igenväxning (Ekstam & Forshed 1992). Hävdindikation används för att se om arterna i 
området är hävdgynnade såsom flertalet ängs- och hagväxter. Hävdgynnade växter ges en 
högre siffra än de växter som ej är hävdgynnade. Den totala hävdindikation siffran för 
samtliga växter i området jämförs med övriga områden för att utröna om ett område har fler 
hävdgynnade arter än ett annat. Skillnader i totalantal arter mellan biotoper testades med log-
likelihood-test (Zar 1999), skillnader i artdiversitet och hävdindikation med variansanalys 
(Zar 1999). 
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Figur 1. Hållnäshalvön i norra Uppland med markeringar för avgränsning av sträckor som inventerades 
sommaren 2005 längs med väg 781 och 778. 
 

Resultat 
 
Totalt fann jag 101 olika kärlväxtarter, 47 i de vägkanter som kantas av åkermark, 68 vid 
skogsmark och 53 vid betesmark. Detta följde min hypotes såtillvida att det var minst antal 
längs åkermarken, skillnaderna i artantalet mellan biotoperna är dock inte statistiskt 
signifikanta (log-likelihood-test, G = 4,1, 0,25 > p > 0.1, d.f. = 2, bilaga 1). 
 
Jag fann i medeltal mellan sex och tolv arter per ruta (Fig. 2). Det var stor variation mellan de 
olika områdena vad gäller medelantal arter per ruta och skillnaden i artantal mellan områdena 
var signifikanta (ANOVA, F15,79 = 3,49, P = 0.000; Fig.2). 
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Fig. 2. Antalet kärlväxtarter per ruta i de olika områdena längs väg 781 och 778 på Hållnäshalvön i Uppland år 
2005. Medianvärdet är markerat inuti lådagrammet. Den lägsta och högsta observationen är markerade med 
sträckor. Lådan visar den mittersta hälften av materialets observationer med den undre och övre kvartilen. 
 
Jag fann ingen signifikant skillnad mellan de tre biotoperna vad gäller artantal per ruta 
(ANOVA, F2,79 = 0,20, P = 0.821; Fig. 3) längs med de inventerade vägsträckorna. Det fanns 
heller ingen signifikant skillnad mellan de olika biotoperna vad gäller hävdindikation per ruta 
(ANOVA, F2,79 = 0,26, P = 0.769; Fig. 4). 
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Fig. 3. Antalet kärlväxtarter per ruta för varje biotop; åkermark, skogsmark och betesmark längs väg 781 och 
778 på Hållnäshalvön i Uppland år 2005. Medianvärdet är markerat inuti lådagrammet. Den lägsta och högsta 
observationen är markerad med sträckor. Lådan visar den mittersta hälften av materialets observationer med den 
undre och övre kvartilen. Asterix markerar avvikande ytterobservationer. 
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Fig. 4. Hävdindikation per ruta och biotop; åkermark, skogsmark och betesmark längs väg 781 och 778 på 
Hållnäshalvön i Uppland år 2005. Medianvärdet är markerat inuti lådagrammet. Den lägsta och högsta 
observationen är markerad med sträckor. Lådan visar den mittersta hälften av materialets observationer med den 
undre och övre kvartilen. 
Asterix markerar avvikande ytter observationer. 
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Fig. 5. Artantal per ruta i områden med visad/ej visad hänsyn i dikningsprocessen och med/utan bärlagergrus 
längs väg 781 och 778 på Hållnäshalvön i Uppland år 2005. Staplar med samma bokstav är inte signifikant 
skiljda åt (5 %, Tukeytest). Medianvärdet är markerat inuti lådagrammet. Den lägsta och högsta observationen är 
markerad med sträckor. Lådan visar den mittersta hälften av materialets observationer med den undre och övre 
kvartilen. 
 
 
 
Vid en jämförelse med mätsedlarna från 2002 fann jag en effekt av bärlagergrus för antalet 
arter per ruta (2-vägs ANOVA, F1,76 = 7,449, P = 0,008). Det fanns ingen signifikant effekt av 
visad hänsyn (2-vägs ANOVA, F1,76 = 0,037, P = 0,848).  Antalet arter per ruta var högst vid 
visad hänsyn utan bärgrus (2-vägs ANOVA, F1,76 = 4,801, P = 0,032; Fig 5).  
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Fig. 6. Shannons diversitets index per ruta längs väg 781 och 778 på Hållnäshalvön i Uppland år 2005 i diken 
med visad/ej visad hänsyn i dikningsprocessen och med/utan bärlagergrus. Staplar med samma bokstav är inte 
signifikant skiljda åt (5 %, Tukeytest). Medianvärdet är markerat inuti lådagrammet. Den lägsta och högsta 
observationen är markerad med sträckor. Lådan visar den mittersta hälften av materialets observationer med den 
undre och övre kvartilen. 
 
 
 
Shannons diversitetsindex var 1,35 för åkermark, 1,35 för skogsmark och 1,42 för betesmark. 
Skillnaden var inte signifikant (ANOVA, F2,79 = 0,19, P = 0.825). Det var heller ingen 
skillnad i Shannons diversitetsindex mellan områdena (ANOVA, F15,79 = 1,63, P = 0.091). Jag 
fann en signifikant effekt av bärlagergrus på Shannons diversitetsindex (2-vägs ANOVA, F1,76 
= 8,382, P = 0,005). Det fanns ingen signifikant effekt av hänsynstagande i dikningsprocessen 
(2-vägs ANOVA, F1,76 = 1,157, P = 0,286). Det var en signifikant effekt av hänsynstagande 
tillsammans med bärlagergrus (2-vägs ANOVA, F1,76 = 4,034, P = 0,048). Jag fann att i de 
rutor där det inte finns något bärgrus tillsammans med hänsynstagande vid dikningsprocessen 
var diversiteten högre än i de rutor som innehåller bärgrus (Fig. 6). 
 
Längs väg 778 vid skogsmark återfanns skyddsvärda växter som skogsnycklar, 
ängstoppklocka och rosettjungfrulin. Brudsporre som är ganska sällsynt och minskande 
(Mossberg & Stenberg 2003) noterades också efter väg 781 men inte inom någon 
inventeringsruta. Darrgräs som är beroende av hävd och idag minskande återfanns vid två 
lokaler efter väg 778. Ängstoppklocka noterades ofta förekommande längs båda vägarna 778 
och 781. 

Diskussion 
 
Dikesarbetet för vägarna i studien utfördes 3 år innan min inventering. Vid dikningen av väg 
781 och 778 har hänsyn tagits. Man har använt sig av ifyllnad av dikesjord från samma 
område vid utflackning och öar av orörd vegetation har lämnats i största möjliga mån. Dessa 
diken borde på så sätt vara återställda i det tillstånd de hade innan dikesarbetet utfördes. Vid 
jämförande av artantal och diversitetsindex med avseende på hänsynstagandet mellan 
områden så fann jag ingen signifikant skillnad. Detta kan bero på att det faktiskt tagits hänsyn 
i hela området. Fast hela diket fyllts ut med jord vid utflackning så har det gjorts med 
dikesjord från området så som det är fastställt vid hänsynsfull dikningsprocess. När stora 
massor har dikats bort så har det ändå lämnats viss vegetation, t.ex. i ytterslänten. Liknande 
resultat från en studie gällande återetablering av floran längs vägsträckor i Jämtlands län 
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rapporteras av Vägverket (2003c) då man just återställt diket efter dikningsprocessen med 
fyllnadsjord och/eller lämnat öar av orörd markvegetation.  
 
På Hållnäshalvön som helhet skall hänsyn tas vid dikning och skötselplan finns upprättad. 
Vissa diken är dock igenslammade vilket gör att stora ingrepp måste göras för att det ska 
återfå sin funktionalitet. Möjligtvis kan man delvis undvika igenslamning om höet som bildas 
vid slåtter tas bort från diket för att minska näringshalten. Näring tillförs även hela tiden i 
form av utsläpp från trafik och luftnedfall till diket vilket främjar en kraftigare men 
artfattigare växtlighet. Den kraftiga tillväxten gör att dikena växer igen och måste dikas oftare 
eller med större ingrepp. Borttagandet av höet blir dock en extra kostnad för vägverket men 
skulle kunna vara en åtgärd som tas i områden där det visat sig vara extra artrikt. 
 
När man bygger upp en väg gör man en överbyggnad av bärlagergrus under beläggningen för 
att vatten ska ledas bort (G. Olsson, muntligen). Bärlagergruset är av storleken 0-30 mm i 
diameter. Bärlagergrus används även när man behöver ändra lutningen på vägen, exempelvis i 
en kurva. Förutom den del av diket som är uppbyggd och således innehåller bärlagergrus så 
kan även grus rasa ner i diket. Bärlagergruset försvårar för flertalet växter att växa där. I diken 
med mycket grus fann jag att artantalet och Shannons diversitetsindex var lägre än i områden 
utan bärgrus. Medelvärdet för Shannons diversitesindex för samtliga inventerade rutor i 
området var 1,39 vilket är lågt. Normalt hamnar Shannons diversitetsindex mellan 1,5 och 3,5 
i vanliga växtsamhällen (Stiling 2002). Det högsta diversitetsindexet var 2,45 för en 
inventerad ruta, vilket kan ses som ganska högt. Det lägsta värdet var 0,224 för en inventerad 
ruta vilket är mycket lågt och återfanns i ett område med mycket bärlagergrus vilket indikerar 
grusets olämplighet. För att artantalet inte ska minska måste mängden bärlagergrus begränsas. 
Att ändra lutningen i en kurva är ett ingrepp som kan påverka artantalet p.g.a. de negativa 
effekter som gruset har. Detta är något som man idag inte tar hänsyn till då detta inte är ett 
arbete som ses påverka diket utan som ett arbete på själva vägen. Det kan dock få som följd 
att diket blir väldigt påverkat. 
 
Jag förväntade mig högre värde för hävdindikation i de dikeskanter som är belägna i närheten 
av beteshagar. Hävdgynnade växter i beteshagen borde kunna sprida sig till diket och finna 
gynnsamma förhållanden där genom vägverkets årliga hävd. Jag fann dock ingen signifikant 
skillnad mellan de olika biotoperna i hävdindikation. Detta skulle kunna bero på att triviala 
arter som återfinns i områden med mer näring eller arter som återfinns vid skogsmark även de 
kan gynnas av hävd. Hundkäx gynnas av slåtter vid tillgång av gödsel p.g.a. klonal tillväxt 
(Persson 1995). Även maskrosor gynnas av hävd vid åkermark. Vitsippa, backsmultron, 
stenbär och orkidéer är några växter vid skogsmark som gynnas av hävd (Ekstam & Forshed 
1992). Samtliga biotoper, åkermark, skogsmark och betesmark, kan hysa växter som gynnas 
av hävd och så ha hög hävdindikation.  
 
Antalet olika arter var högst vid skogsmark med totalt 68 olika arter. Det kan bero på att det i 
vägkanten med sin halvskugga kan trivas både ljusälskande och ljusskygga arter, en s.k. 
ekoton biotop. De senare kan då sprida sig från närliggande skogar. 
 

Tack 
Tack till Gunnar Olsson från Väg & Miljö i Karlstad AB för information om 
dikningsprocesser, tillgång av mätsedlar och meterräknare. Tack till min handledare Brita 
Svensson för all handledning under hela arbetets gång.  
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Bilaga 1. Kärlväxter funna i antal rutor per biotop, längs väg 781 och 778 på Hållnäshalvön i 
Uppland år 2005, vid åkermark, skogsmark och betesmark. Arten återfunnen i andel rutor av 
det totala antalet inventerade rutor per biotop i procent.  
Art   åkermark skogsmark betesmark 
alsikeklöver Trifolium hybridum     16 % 
asp  Populus tremula    7 %   
bergrör Calamagrostis epigejos   13 %   
blodrot Potentilla erecta   13 %   
blåklocka  Campanula rotundifolia    3 %   
blåsippa  Hepatica nobilis   7 %   
bockrot Pimpinella saxifraga   13 % 4 % 
brännässla Urtica dioica 16 %   8 % 
buskmåra Galium album 80 % 33 % 36 % 
flockfibbla Hieracium umbellatum 24 %   16 % 
foderlosta  Bromopsis inermis   13 %   
fyrkantig johannesört Hypericum maculatum     4 % 
färgkulla Anthemis tinctoria 20 %     
glasbjörk Betula pubescens   40 % 4 % 
gran  Picea abies   7 %   
gråal Alnus incana   3 %   
gråfibbla  Pilosella sp.    3 %   
grässtjärnblomma Stellaria graminea     4 % 
gul fetknopp Sedum acre 8 %     
gullviva Primula veris 4 %     
gulmåra Galium verum 4 % 1 % 8 % 
gulvial Lathyrus pratensis 16 % 3 %   
gökblomster Lychnis flos-cuculi   3 %   
harklöver Trifolium arvense 4 %     
hirsstarr Carex panicea   3 %   
humleblomster Geum rivale   3 %   
humlelusern Medicago lupulina 20 % 33 % 8 % 
hundloka Anthriscus sylvestris 12 % 10 % 24 % 
hundäxing Dactylis glomerata 16 % 7 % 12 % 
hårdsvingel  Festuca  brevipila    23 % 24 % 
hästhov Tussilago farfara 16 % 30 %   
Jungfru Marie nycklar Dactylorhiza maculata   3 %   
kirskål Aegopodium podagraria     8 % 
knylhavre Arrhenatherum elatius     28 % 
krissla  Inula salicina    3 %   
krustistel Carduus crispus  4 %     
kruståtel Deschampsia flexuosa 4 %   4 % 
krypnarv Sagina procumbens     4 % 
kråkvicker Vicia cracca 8 % 3 % 24 % 
kummin Carum carvi   3 %   
kvickrot Elytrigia repens 32 %   20 % 
käringtand Lotus corniculatus   3 % 8 % 
kärleksört Hylotelephium telephium 4 % 3 %   
körvel Myrrhis odorata 4 %     
liljekonvalj Convallaria majalis   10 % 4 % 
luddhavre Helictotrichon pubescens 4 %     
lönn Acer platanoides   7 %   
maskros Taraxacum sp. 48 % 27 % 56 % 
midsommarblomster Geranium sylvaticum   7 %   
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mjölkört Epilobium angustifolium     4 % 
natt och dag Melampyrum nemorosum   7 %   
oxtunga Anchusa officinalis 4 %     
prästkrage Leucanthemum vulgare 16 % 27 % 4 % 
renfana  Tanacetum vulgare     12 % 
revfingerört Potentilla reptans 8 % 3 % 4 % 
revsmörblomma Ranunculus repens 16 % 7 %   
rosettjungfrulin Polygala amarella 4 % 33 %   
rödklint Centaurea jacea 4 %   4 % 
rödklöver Trifolium pratense 28 % 40 % 16 % 
rödsvingel Festuca rubra 52 % 20 % 16 % 
rödven Agrostis capillaris 8 % 10 % 8 % 
röllika Achillea millefolium 68 % 43 % 72 % 
sandvita Berteroa incana   3 %   
skogsklöver  Trifolium medium   17 % 16 % 
skogsnycklar Dactylorhiza fuchsii   3 %   
skogsnäva  Geranium sylvaticum   10 % 12 % 
skogssallat Mycelis muralis   3 %   
skogsvicker Vicia sylvatica   3 %   
skogsviol Viola riviniana    7 %   
smultron Fragaria vesca 8 % 50 %   
smörblomma Ranunculus acris 28 % 10 % 40 % 
stenbär Rubus saxatilis 4 % 30 %   
storven Agrostis gigantea 12 %   20 % 
styvmorsviol Viola tricolor     4 % 
svartkämpar Plantago lanceolata     4 % 
svartvide Salix myrsinifolia    3 %   
sälg Salix caprea   3 %   
tall  Pinus sylvestris   7 % 4 % 
teveronika  Veronica chamaedrys     12 % 
timotej Phleum pratense 28 %   4 % 
tuvtåtel Deschampsia cespitosa 24 % 3 %   
vass Phragmites australis   3 %   
vitklöver Trifolium repens 4 %   8 % 
vitmåra Galium boreale   10 % 20 % 
vitpyrola  Pyrola rotundifolia    3 %   
vitsippa  Anemone nemorosa   10 %   
vårtbjörk Betula pendula    17 % 16 % 
vägtistel Cirsium vulgare 4 %     
vänderot  Valeriana sambucifolia 4 %     
åkerfräken Equisetum telmateia 44 % 3 % 28 % 
åkerförgätmigej Myosotis arvensis     4 % 
åkertistel Cirsium arvense 20 %   20 % 
åkervädd Knautia arvensis   3 %   
älggräs Filipendula ulmaria     8 % 
älväxing Sesleria caerulea   3 %   
ängsdaggkåpa Alchemilla subcrenata 8 % 3 %   
ängsgröe Poa pratensis 24 % 13 % 28 % 
ängsklocka  Campanula patula      4 % 
ängssvingel Festuca pratensis 36 %   28 % 
ängstoppklocka Campanula glomerata 8 % 7 % 12 % 
ängsvädd Succisa pratensis   7 %   
antal arter   46 67 53 
Totalt antal arter 101  
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