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Integrering av gräsmarksbevarande i vägkantsskötsel: Fröbankens roll i bevarandet av 
ängs-och hagmarksarter 

 
Sylvía Thórarinsdóttir 

Abstract 
 
Regular ditching of roadsides is a necessary treatment in order to keep roads drained of water. 
Many viable seeds that ensure long-term survival of vegetation are lost when soil is removed 
during ditching, which is especially harmful for grassland species. Grassland habitats are 
highly reduced and fragmented, making re-colonization of roadsides from natural habitats 
difficult and highly unlikely. However, if the top soil (ca 5 – 10 cm) is scraped off and 
returned after ditching, the original vegetation can be restored since viable seeds and plant 
parts are still available. This treatment would salvage valuable flora such as grassland species 
and could even improve the diversity of roadside vegetation by bringing deep-buried seeds to 
the surface where sufficient light is available for seed germination.  
The aim of my project is to assess if there is a sufficient amount of grassland species and 
seeds from grassland species to support such a costly treatment as top-soil removal and return. 
The number of species and amount of germinated seeds per species were determined from soil 
samples taken from three roads outside of Knivsta, Uppland.  
A significant amount of grassland species (48 % of all species) was found along the verges of 
all three roads. A tendency to a difference in the number of germinated seeds per category 
between the roads was also found, showing that the most even distribution between categories 
and highest number of seeds from specialized grassland species occurred on the road 
surrounded by the least amount of arable land, both historically and presently.   
In conclusion, top soil removal and return can be recommended for one, possibly two of the 
studied roadside verges based on present day and historical land use. Together with the right 
mowing regime, top soil removal could change the structure of the vegetation and increase 
biodiversity. Research on land use history could be a method to target road verges with high 
potential for housing grassland species.  
 
  
Inledning 
 
I det äldre jordbruket sågs vägkantsvegetation som en resurs. Man slog vägkanterna för att 
förse boskap med extra vinterfoder och lät dem beta längs vägkanten. Jordbrukets 
modernisering medförde att denna resurs blev onödig och nyttjandet upphörde. Dagens 
skötsel av vägkanter, som omfattar slåtter samt röjning, går främst ut på att hålla vegetationen 
låg för att ge fri sikt för bilförare samt minska olycksrisk genom att hindra att vilt betar intill 
vägen. Högväxta örter och gräs slås 1-2 gånger per år och då lämnas slåttermaterialet oftast 
kvar på marken. Röjning sker vid behov, ungefär vart tredje år, vilket håller vägkanten fri från 
buskar och träd (Hammarqvist et al. 1994).  
 
Sveriges sammanlagda vägkantsareal uppskattas till ca 200 000 ha (Hammarqvist et al. 1994).  
Denna areal hålls fri från hög vegetation, är ogödslad (förutom det kväve som kommer från 
biltrafik och närliggande näringsrik jordbruks- eller skogsmark) och ca 30 000 hektar slås 
regelbundet (Bernes 2001). Vägkantens mikrohabitat (ljusinstrålning, temperatur, lutning, 
fuktighet osv.) varierar mycket, vilket gör detta till en miljö som kan hysa växter som är 
anpassade till en mängd olika förhållanden (Persson 1990). Dessa egenskaper tillsammans 
med rätt hävd ger goda förutsättningar för att vägkanter skulle kunna vara ett refugium för 
hotade ängs- och hagmarksväxter.  
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På grund av ett mycket fragmenterat landskap och stora ingrepp under dikning är det 
osannolikt att ängs- och hagmarksväxter själva kan sprida sig till vägkanter och etablera sig. 
Det finns flera alternativa sätt att hjälpa ängs-och hagmarksväxternas etablering på traven. 
Bland dessa är att skrapa av det översta jordskiktet och återföra det efter dikningen. Denna 
störning skulle aktivera fröbanken genom den ökade ljusinstrålningen (Bakker & Berendse 
1999). På det här viset har man möjlighet att ta tillvara de frön som redan finns i jorden och 
förhoppningsvis slippa ytterliggare kostnader som t.ex. insåning av ängsväxter skulle 
innebära.  
 
Fröbankens livslängd är avgörande för att skrapning och återföring av översta jordlagret ska 
vara ett lyckat sätt att bevara ängs-och hagmarksarter längs vägkanten. Ett flertal studier 
(Donelan & Thompson 1980, Touzard et al. 2002, Bakker & Berendse 1999) hävdar att ängs- 
och hagmarksarters fröbank är för kortlivad för att kolonisera en misskött gräsmark. Andra 
studier (Jonsson 1995, Persson 1995) hävdar att kolonisering från fröbanken är möjlig, men 
endast en viss tid efter avbruten skötsel eller  påbörjad konstgödsling i området. Jonsson 
(1995) drog slutsatsen att fröbanken kan ge upphov till ny ängs-och hagmarksvegetation om 
området inte varit eftersatt i mer än 60 år, medan Persson (1995), som undersökte 
kolonisering av vägkanter från fröbanken, kom fram till att kolonisering endast är möjlig 
några år efter avbruten skötsel.  
 
En förklaring till de olika resultaten i studierna som nämns ovan kan vara att man inte har 
undersökt den historiska konnektiviten av ängs-och hagmarker som omger det undersökta 
området. Lindborg (2004) visar att det finns ett samband mellan nutida artdiversitet och 
landskapets historiska konnektivitet. Ett område som har haft en hög konnektivitet förväntas 
ha en hög mångfald beroende på att risken för en art att dö ut minskas av en möjlig 
återkolonisering, s.k. ”rescue effect”. Om markstrukturen och användningen av ett område 
med hög konnektivitet ändras, t ex genom att hävden i form av bete eller slåtter av gräsmarker 
upphör, finns det en chans att lokala populationer trots den stora förändringen kvarstår. Detta 
skapar en tidsförskjutning i responsen av områdets lokala artdiversitet som resulterar i att 
området under en tid kan behålla en hög diversitet trots en markant lanskapsförändring. 
Vidare kan man resonera att om skyddsvärda arter upprätthåller sina populationer en tid efter 
det att markanvändningen upphört, finns det en möjlighet att hitta yngre, livsdugliga frön.  
 
Det är svårt att dra några slutsater på hur länge frön kan överleva. I Milbergs (1990) 
sammanställning av olika frögroningsförsök ser man att livslängden på frön av olika arter och 
inom samma art kan variera mycket. Det finns till exempel väldigt varierande uppgifter om 
grobarheten hos Chenopodium album. Denna vanliga art har inkluderats i flera 
frögroningsförsök och åldern hos grobara frön har varierat från 2 år till 250 år. Så stora 
skillnader i ålder har få av de arter i sammanställningen, men en variation förekommer. Det är 
möjligt att variationen i frönas ålder vid grobarhet kan förklaras av att de utsatts för olika 
behandlingar. Vissa frögroningsförsök har utförts i jord och andra i vatten, samt att 
förvaringen av fröna fram tills groningstidpunkten har varit olika från försök till försök. I ett 
av de försök som granskades av Milberg (1990) förvaras insamlade frön i vakuum. Det är 
tänkt att syrebristen ska förhala respirationsprocesserna i fröna och därmed öka grobarheten 
vid hög ålder. Grobarheten av de frön som förvarades i vakuum var klart högre än hos frön av 
samma arter som förvarades i rumsluft. Dessa hade nästan helt förlorat grobarheten.  
 
Huvudsyftet med min undersökning är att fastställa om det finns ett tillräckligt antal ängs- och 
hagmarksarter och ett tillräckligt stort antal frön från ängs- och hagmarksarter i 
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vägkantsjorden för att stödja en så kostsam behandling som skrapning och återförande av 
översta jordskiktet vid dikning. Även frönas grobarhet med avseende på avstånd till vägen ska  
undersökas, då det är känt att grobarheten kan påverkas negativt av ämnen i avgaser från bilar 
och damm som uppkommer vid nötning av asfalt (Persson 1990). 
 
Material och metoder 
 
Ängs- och hagmarksarter 
Enligt Ekstam et al. (1988) har växterna i ängs– och hagmarker sitt ursprung i en rad olika 
biotoper som skogsmark, stränder, bergmarker, kärr– och myrkanter samt gräsmarker i norr. 
Bete (Emanuelsson et al. 2002), väder, vind och naturkatastrofer som laviner och bränder har 
skapat öppna områden där ängsväxterna kunnat etablera sig.  Därifrån har växterna spridit sig 
till odlings– och kulturlanskapet, där de kunnat etablera sig i områden som hållits fria från 
hög vegetation genom regelbunden slåtter och/eller bete.  
 
Provtagning 
Tre vägar valdes ut tillsammans med Vägverket för försöket: väg 1051, 1052 och 1053 i 
Knivsta kommun, Uppland. (Figur 1). Tillsammans har vägarna en längd på ca 10 km, där 
1053 är den längsta vägen. Väg 1051 är främst omgiven av åker, och innehåller minst inslag 
av skog. Väg 1052 präglas främst av villor längs bägge sidor vägen och mindre partier av 
skog. Väg 1053 är främst omgiven av barrskog, men präglas även av åkermark, betesmark 
samt energiskog i form av Salix-planteringar. Vägarna har tidigare inte utsatts för ingrepp i 
form av dikning. 
 

 
Figur 1. Knivsta med omnejd med de vägar som ingick i försöket utmärkta.  

 
Fältarbetet utfördes april-maj 2005. Prover togs var trettionde meter med en 10 cm lång 
jordprovscylinder med en diameter på 7,5 cm.  Två prover togs per provområde; det första ca 
1 m från vägkanten (A-prover) och det andra ytterliggare 1 m bort (B-prover). Efter 
provtagningen lades jordproverna i plastkrukor i ett växthus. Temperaturen i växthuset 
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varierade dagtid och sjönk aldrig under 17°C under natten. Alla prover täcktes till en början 
med väv för att behålla fukten i proverna samt hindra andra frön som tar sig in i växthuset 
från att etablera sig i krukorna.  
 
Efter ca 6 veckor påbörjades identifieringen av de växter som grott. Gräs och halvgräs uteslöts 
ur artbestämningen då tiden inte hade räckt till att identifiera alla växter. Dessa har sparats i 
krukorna för senare identifiering. Artbestämningen gjordes med hjälp av Mossberg & 
Stenberg (2003) samt Krok & Almquist (1994). 
 
Kategorisering 
Växterna klassificerades genom att sammanföra information om hävdstatus och 
successionsfas (Ekstam & Forshed 1992), etablerad strategi (Grime et al. 1988) och 
beskrivningar av förekomst och växtstorlek (Mossberg & Stenberg 2003, Krok & Almquist 
1994), (Tabell 1). 
 
Tabell 1. Beskrivning av karaktärer för kategoriindelningen av de växter som identifierades 
till art.   
 
Kategori Benämning Karaktärer 

1 Specialiserade 
ängs-och  
hagmarksarter 

Växter som haft sin historiska populationstyngpunkt i äldre 
fodermarker. Oftast lågväxta stress- och störningståliga, 
gynnas av hävd och minskar i mängd under en tidig 
successionsfas. 

2 Mindre krävande 
ängs-och 
hagmarksarter 

Växter som haft sin historiska populationstyngdpunkt i 
äldre fodermarker, men som idag är vanliga eller vanligare 
i andra typer av marker. Lågväxta till mellanstora, tål stress 
och störning i olika grad, kan förekomma i                     
näringsfattiga förhållanden men tål viss konkurrens. 
Minskar i mängd under en mellanfas eller sen fas i 
successionen. 

3 Konkurrensarter Växter som gynnas av utebliven hävd. Lågväxta till stora 
konkurrensstrateger som trivs i näringsrika miljöer. 

 
Historisk markanvändning 
En häradsekonomisk karta över området som de undersökta vägkanterna befinner sig i togs 
fram för att kunna förklara förekomsten av ängs- och hagmarksarter. Kartan är från åren 
1859-1863 (Bilaga 1).  
 
Statistiska Analyser 
Minitab (Release 13.20) samt nedan angivna formler användes för statistiska analyser av data. 
 
Skillnad inom vägarna 
För att undersöka om det finns en signifikant skillnad mellan antal ängs-och hagmarksarter 
och arter i övriga kategorier för var och en av de tre vägarna använde jag  χ2-test enligt 
följande formel (Fowler et al. 1998): 
 
χ 2 = ∑((O – E)2/E), där 

 
O = observerade frekvenser och 
E = förväntade frekvenser. 
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I de fall då det endast finns en frihetsgrad, dvs två kategorier i en fördelning, måste en 
korrektion göras eftersom χ 2-värdet blir för högt. När man tillämpar ”Yates correction for 
continuity” dras 0,5 från täljarens absoluta värde i ekvationen: 
 
χ 2 : ∑((|O – E| - 0,5)2/E). 
 
Skillnader mellan vägarna 
Friedmans test användes för att undersöka om antal arter per kategori skiljer sig mellan 
vägarna och för att testa om fördelningen av antalet grodda frön per kategori skiljer sig mellan 
vägarna. Oidentifierade växter (Appendix 2) uteslöts från testet då de inte kunde 
kategoriseras. 
 
Skillnader mellan  A- och B-prover 
För att testa om det finns någon skillnad i förekomsten av arter eller antalet grodda frön 
beroende på var i vägkanten provet togs användes Wilcoxons test. Eftersom detta test 
förutsätter att datat är parat uteslöts data där det inte var möjligt att ta två jordprover per 
provområde.  
 
Resultat 
 
Totalt 138 olika växter identifierades och 109 av dessa identifierades till art (Appendix 1). 24 
av dessa arter kategoriserades som specialiserade ängs- och hagmarksarter (kategori 1), 28 
som mindre krävande  ängs- och hagmarksarter (kategori 2)  och 57 som kvävegynnade arter 
(kategori 3) (Tabell 2).  
 
Tabell 2. Summering av antal arter per kategori samt antal grodda frön per kategori för 
vägkanterna vid vägarna 1051, 1052 och 1053 i Knivsta. Kategori 1 = specialiserade ängs- 
och hagmarksarter, Kategori 2 = mindre krävande ängs- och hagmarksarter, Kategori 3 = 
kvävegynnade arter (Tabell 1). 
 

Väg Kategori Antal arter Antal frön 
 

1051 
1 
2 
3 

12 
14 
31 

52 
142 
716 

 
1052 

1 
2 
3 

15 
21 
38 

129 
189 
426 

 
1053 

1 
2 
3 

22 
22 
40 

286 
408 
395 

 
 
Skillnad inom vägarna 
För samtliga vägar visade det sig att det fanns en skillnad i förekomsten av arter per kategori 
vilket man ser i testvärdena ”1 mot 2 mot 3” (Tabell 3). Vidare testning för att avgöra vari 
skillnaden ligger visade att skillnaden främst ligger i kategori 1 jämfört med 2 och 3.  
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Jämförelsen av kategori 3 med det summerade värdet av kategorierna 1 och 2 (testvärdena 1& 
2 mot 3) visade sig inte vara signifikant. Det finns alltså ingen skillnad i förekomsten av ängs-
och hagmarksarter som en helhet jämfört med kvävegynnade arter.  
 
 
Tabell 3.Skillnader mellan kategorier för vägkanterna vid vägarna 1051, 1052 och 1053. 
Kategori 1 = specialiserade ängs- och hagmarksarter, Kategori 2 = mindre krävande ängs- och 
hagmarksarter, Kategori 3 = kvävegynnade arter (Tabell 1). ** = p<0,01, * = p<0,05, n.s = 
p>0,05   
 

Väg Kategorier som 
testas 

χ 2 –värde Frihetsgrader p 

 
 

1051 

1 mot 2 mot 3 
∑(1&2) mot 3 
∑(1&3) mot 2 
∑(2&3) mot 1 

11,5 
0,45 
14,8 
19,1 

2 
1 
1 
1 

** 
n.s 
** 
** 

 
 

1052 

1 mot 2 mot 3 
∑(1&2) mot 3 
∑(1&3) mot 2 
∑(2&3) mot 1 

11,5 
0,07 
13,9 
26,2 

2 
1 
1 
1 

** 
n.s 
** 
** 

 
 

1053 

1 mot 2 mot 3 
∑(1&2) mot 3 
∑(1&3) mot 2 
∑(2&3) mot 1 

7,7 
0,20 
19,1 
19,1 

2 
1 
1 
1 

* 
n.s 
** 
** 

 
 
Skillnader mellan vägarna 
Friedmans testet visar att det fanns en tendens till skillnad av antal frön per kategori mellan 
vägarna. Däremot fanns det ingen skillnad mellan antal arter per kategori mellan vägarna 
(Tabell 4).  
 
Tabell 4. Skillnader i antal grodda frön samt antal arter mellan vägkanterna vid vägarna 1051, 
1052 och 1053.  
 

 Testvärde (S) Frihetsgrader p 
Antal frön 
Antal arter 

6,00 
5,17 

2 
2 

0,050 
0,076 

 
 
Fördelningen av grodda frön per kategori är jämnast för väg 1053 och att den största 
skillnaden ligger i väg 1051, där kategori 3 har en klar dominans (Figur 2). 
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Figur 2. Fördelningen av antal frön per kategori för vägkanter vid vägarna 1051, 1052 och 
1053. Kategori 1 = specialiserade ängs- och hagmarksarter, Kategori 2 = mindre krävande 
ängs- och hagmarksarter, Kategori 3 = Kvävegynnade arter (Tabell 1). 
 
Skillnader  mellan A- och B-prover 
 
Wilcoxon testet visar att det inte finns någon skillnad  mellan A-prover, som togs 1 meter från 
vägen, och B-prover, som togs 2 meter från vägen (Tabell 5).  
 
 
Tabell 5. Wilcoxon test för skillnad mellan A- och B-prover. Jordproverna tog längs 
vägkanten vid vägarna 1051, 1052 och 1053. A-prover togs en meter från vägen och B-prover 
togs 2 meter från vägen.  
 

Väg Testvärde(T) p 
1051 
1052 
1053 

527 
541 
262 

0,887 
0,795 
0,336 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Väg 1051

Kategori 1
6%

Kategori 2
16%

Kategori 3
78%

Väg 1052

Kategori 1
17%

Kategori 2
25%

Kategori 3
58%

 
 

                                     

Väg 1053

Kategori 1
26%

Kategori 2
38%

Kategori 3
36%
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Diskussion 
 
Förekomsten av ängs- och hagmarksarter och ängs- och hagmarksfrön 
Alla tre vägkanter uppvisar en skillnad i antal arter per kategori. Kvävegynnade arter har den 
högsta representationen i samtliga vägkanter medan specialiserade ängs- och hagmarksarter 
utgör minoriteten.  
 
Specialiserade ängs- och hagmarksarter har alltså inte ett särskilt starkt fäste i de undersökta 
vägarna. Tittar man däremot på ängs- och hagmarksarter som en helhet utan hänsyn till deras 
habitatkrav, förekommer dock dessa i lika stort antal som arter som gynnas av utebliven hävd.  
 
Att ängs- och hagmarksväxter över huvud taget förekommer längs vägarna kan förklaras av 
historisk markanvändning. En studie av Lindborg (2004) visar att historisk markkonnektivitet 
påverkar nutidens artdensitet och artdiversitet. Detta betyder att nutidens artsammansättning 
är resultatet av markanvändning och markförhållanden som existerade för 50 – 100 år sedan. 
Häradskartan som finns över området (Bilaga 1) visar att det fanns ett antal ängs- och 
hagmarker i närheten av vägarna, och skogsbete kan ha förekommit i de skogar som omger 
vägarna.  
 
Hur ängs- och hagmarksväxter sedan lyckats etablera sig och överleva skiljer sig mellan 
vägarna, och även detta kan förklaras av markernas nutida och historiska användning. 
 
Häradskartan över vägarna (Bilaga 1) visar att vägarnas omgivning präglades av samma sorts 
marker under den tidsperioden som de gör idag. Väg 1051 har alltså sedan minst 150 år 
tillbaka varit omgiven av åkermark och väg 1053 av skog. Studier har visat att det är svårt att 
få ängs- och hagmarksarter att frodas på marker som gödslats under en längre tid (Bakker & 
Berendse 1999) vilket ger ytterliggare en förklaring till varför väg 1051 har så lång andel 
ängs- och hagmarksväxter jämfört med väg 1053. Även väg 1052 var i stort sett omgiven av 
åkermark för 150 år sedan. När området omkring denna väg slutade brukas är inte känt, men 
att den inte varit åkermark lika länge som området omkring väg 1051 kan förklara den 
jämnare fördelningen mellan kategorierna.   
 
Att det inte finns någon skillnad i antal arter per kategori mellan vägarna kan bero på att 
successionen som påverkat antal frön mellan vägarna inte haft någon påverkan på antal arter.  
Troligtvis kommer antalet ängs-och hagmarksarter så småningom minska längs vägarna 1051 
och 1052, i takt med att antalet och mängden kvävegynnade arter ökar.  
 
Avståndet från vägen till vägkant 
Under fältarbetet togs 2 jordprover per provområde för att undersöka om antal frön skilde sig 
vid olika avstånd från vägen. Detta visade sig inte vara fallet här, men resultatet bör inte 
tolkas som att ämnen från bilarnas avgaser och/eller asfalten inte påverkar fröna. Det är känt 
att många ämnen har en negativ påverkan på frön och vegetation, bl a att bly försämrar 
frögroning (Persson 1990). Att man inte ser någon skillnad i antal frön som grott mellan A- 
och B-prover beror troligtvis på att ett avstånd på 1 meter mellan proverna inte är tillräckligt 
stort.  
 
Slutsatsen man kan dra av detta resultat är att den dåliga effekten av föroreningar från 
bilavgaser och asfalt påverkar alla frön som finns i vägkantens fröbank, oavsett avstånd från 
vägen. Om man skulle tillämpa skrapning och återförsel av översta jordlagret är det av liten 
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betydelse var jorden tas från vägkanten eftersom alla frön är utsatta för föroreningar, oavsett 
placering i vägkanten. 
  
Skötselrekommendationer för vägarna 
Persson (1995) visade att det är möjligt att på bara några år ändra en vägs vegetationsstrukter 
genom rätt hävd. Biodiversiteten ökade, lågväxande arter gynnades och flertalet dominanta 
arter minskade. En undersökning i Jämtland (Eriksson 2003) visade att artdiversitet höjdes vid 
skrapning och återförsel av översta jordskiktet, och att man med denna metod kunde bevara 
alla skyddsvärda arter. Det är redan känt att vägkanter har de rätta förutsättningar för att hysa 
ängs- och hagmarksväxter. Tillsammans med rätt hävd skulle man kunna ändra lämpliga 
vägkanters vegetationssammansättning och näringstillgång för att lyfta fram den värdefulla 
floran den redan hyser och skapa en miljö som underlättar etablering för hävdgynnade växter.  
 
Att studera både ett områdes markanvändningshistoria och dess nutida markanvändning kan 
vara ett bra sätt att få upp ögonen för vägar med en stor potential i att hysa ängs- och 
hagmarksväxter. Dessa vägar ska ha haft en hög förbindelse till närliggande ängs-och 
hagmarker, vilket kan ge en ökad biodiversitet och öka chansen att hitta kvarvarande 
populationer av ängs-och hagmarksarter och/eller livsdugliga frön från dessa arter. Detta ska 
dock inte ersätta inventering då ett flertal undersökningar visar att endast 50 – 60 % av de 
arter som hittas i vegetation även återfinns i fröbanken (Bakker & Berendse 1999; Touzard et 
al. 2002). 
 
Teorin om historisk markanvändning visar också vikten i konnektivitet i landskapet för att 
upprätthålla livskraftiga populationer. Det kan därför även vara viktigt att planera var man ska 
lägga insatser på en landskapsskala och inte lokalt. Detta skulle inte enbart gynna floran utan 
även de organismer som är knutna till den. 
 
För de vägar som undersöktes hittades en tendens till en skillnad i antalet grodda ängs-och 
hagmarksfrön mellan vägarna. Denna information tillsammans med kännedom om den nutida 
användningen av markerna som omger vägarna samt vägarnas historiska markanvändning 
visar att endast väg 1053 skulle vara en klar kandidat för skrapning och återförsel av översta 
jordskiktet. Väg 1051 har troligen för hög näringstillgång i marken för att de specialiserade 
ängs- och hagmarksväxterna skulle kunna konkurrera med kvävegynnade arter, och det är 
troligt att även de mindre krävande ängs- och hagmarksarter kommer konkurreras ut så 
småningom. Det är möjligt att väg 1052 skulle gynnas av hänsyn vid dikning då markerna 
omkring denna väg inte utsatts för gödsling lika länge som väg 1051.  
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Bilaga 1. Härardekonomisk karta (1859-63) över de undersökta vägarna med 
ängs-och hagmarker utmärkta (ÄH) samt en teckenförklaring för olika 
landskapstyper. 
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Appendix 1. Artlista, förekomst och kategoriindelning av arter längs vägkanten vid 
vägarna 1051, 1052 och 1053.  Kategori 1 = specialiserade ängs- och hagmarksarter, 
Kategori 2 = mindre krävande ängs-och hagmarksarter, Kategori 3 = kvävegynnade 
arter. Ett asterix (*) brevid det artnamnet indikerar att arten klassas som sällsynt.  
 
1051 1052 1053 Kategori Vetenskapligt artnamn Svenskt artnamn 

  X 2 Aquilegia vulgaris Akleja 
X X  2 Trifolium hybridum Alsikeklöver 
X X X 3 Epilobium adenocaulon Amerikansk dunört 
 X  3 Epilobium collinium Backdunört 

X  X 1 Myosotis ramosissima Backförgätmigej 
X X X 1 Trifolium montanum Backklöver 
X   3 Tripleurospermum perforatum Baldersbrå 
 X  2 Thlaspi caerulescens Backskärvfrö 
 X  3 Epilobium montanum Bergdunört 
 X X 3 Senecio sylvaticus Bergkorsört 

X X X 3 Betula ssp Björk 
  X 2 Fumaria vaillantaii* Blek jordrök* 

X X X 1 Potentilla erecta Blodrot 
 X X 2 Hepatica nobilis Blåsippa 
 X  1 Myosotis discolor Brokförgätmigej 
  X 1 Prunella vulgaris Brunört 

X X  3 Urtica dioica Brännässla 
  X 3 Sambucus racemosa Druvfläder 

X   3 Vicia hirsuta Duvvicker 
 X X 2 Maianthemum bifolium Ekorrbär 
 X X 1 Potentilla argentea Femfingerört 
 X X 3 Chenopodium polyspermum Fiskmålla 

X X X 3 Scrophularia nodosa Flenört 
 X  2 Hypericum maculatum Fyrkantig johannesört 
  X 3 Veronica arvensis Fältveronika 
  X 3 Anthemis tinctoria Färgkulla 

X X  2 Matricaria matricarioides Gatkamomill 
 X  3 Picea abies Gran 

X X X 2 Plantago major Groblad 
  X 1 Euphrasia stricta Grå ögontröst 

X X X 3 Artemisia vulgaris Gråbo 
X X X 1 Stellaria graminea Grässtjärnblomma 
  X 2 Solidago virgaurea Gullris 

X X X 1 Galium verum Gulmåra 
X  X 3 Linaria vulgaris Gulsporre 
X X X 2 Lathyrus pratensis Gulvial 
X   1 Potentilla anserina Gåsört 
X X X 1 Lathyrus linifolius Gökärt 
X X X 3 Rubus idaeus Hallon 
X   3 Lapsana communis Harkål 
 X X 2 Oxalis acetosella Harsyra 
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1051 1052 1053 Kategori Vetenskapligt artnamn Svenskt artnamn 
X X X 1 Medicago lupulina Humlelusern 
X X X 3 Vicia sepium Häckvicker 
X X X 2 Cerastium fontanum Hönsarv 
  X 1 Polygala vulgaris Jungfrulin 
 X X 1 Sagina procumbens Krypnarv 
  X 3 Vicea cracca Kråkvicker 

X X X 3 Verbascum thapsus Kungsljus 
X X X 1 Lotus corniculatus Käringtand 
  X 2 Convallaria majalis Liljekonvaj 
 X X 1 Campanula rotundifolia Liten blåklocka 

X X X 2 Veronica serpyllifolia Majveronika 
X X  3 Lamium amplexicaule Mjukplister 
  X 3 Epilobium lactiflorum Mjölkdunört 
 X  3 Epilobium angustifolium Mjölkört 

X   3 Geum urbanum Nejlikrot 
X   2 Nonnea versicolor* Nonnea* 
 X  2 Achillea ptarmica Nysört 
 X  3 Cicerbita macrophylla Parksallat 

X X X 3 Thlaspi arvense Penningört 
X X X 2 Potentilla repens Revfingerört 
  X 3 Euphorbia helioscopia Revormstörel 

X X X 2 Ranunculus repens Revsmörblomma 
X X X 2 Trifolium pratense Rödklöver 
 X X 3 Lamium purpureum Rödplister 

X X X 2 Achillea millefolium Röllika 
  X 2 Arenaria serpyllifolia Sandnarv 
 X  3 Chelidonium majus Skelört 
 X X 3 Hieracium sect. Hieracium Skogsfibbla 

X X  3 Myosotis sylvatica Skogsförgätmigej 
X X X 2 Trifolium medium Skogsklöver 
  X 2 Geranium sylvaticum Skogsnäva 
  X 3 Stellaria longifolia Skogsstjärnblomma 
 X X 3 Viola riviniana Skogsviol 
 X X 2 Fragaria vesca Smultron 
  X 3 Galium aparine Snärjmåra 

X  X 2 Vicia tetrasperma Sparvvicker 
X X X 3 Galium album Stormåra 
X X X 3 Gnaphalium uliginosum Sumpnoppa 
  X 1 Plantago lanceolata Svartkämpar 

X X X 3 Chenopodium suecicum Svenskmålla 
X X X 3 Chenopodium album Svinmålla 
X  X 3 Lactuca serriola Taggsallat 
X X X 1 Veronica chaemaedrys Teveronika 
  X 1 Lychnis viscaria Tjärblomster 
 X X 2 Lysimachia thyrsiflora Topplösa 
  X 1 Polygonum aviculare Trampört 
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1051 1052 1053 Kategori Vetenskapligt artnamn Svenskt artnamn 
X X X 2 Bellis perennis Tusensköna 
 X X 3 Tussilago farfara Tussilago 

X  X 3 Fumaria officinalis Vanlig Jordrök 
X X X 3 Daucus carota Vildmorot 
  X 3 Melilotus albus Vit sötväppling 

X X X 1 Trifolium repens Vitklöver 
X X X 2 Galium boreale Vitmåra 
  X 3 Anemone nemorosa Vitsippa 

X X X 3 Stellaria media Våtarv 
X  X 3 Atriplex patula Vägmålla 
X X X 3 Fallopia convolvulus Åkerbinda 
  X 3 Equisetum arvense Åkerfräken 

X X X 3 Myosotis arvense Åkerförgätmigej 
X X  3 Erysimum cheiranthoides Åkerkårel 
X X X 3 Cirsium arvense Åkertistel 
X X X 3 Veronica agrestis Åkerveronika 
X X X 3 Viola arvensis Åkerviol 
X X X 1 Hypericum perforatum Äkta johannesört 
 X X 3 Filipendula ulmaria Älggräs 
 X  3 Equisetum pratense Ängsfräken 
  X 1 Rumex acetosa Ängssyra 

X  X 1 Veronica officinalis Ärenpris 
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Appendix 2. Förekomst och benämning för för de arter som inte bestämdes till art. 
  
1051 1052 1053 Benämning 

X   Art 1 
 X  Art 2 

X   Art 3 
X   Art 4 
  X Art 5 

X  X Art 6 
 X  Art 7 
  X Art 8 

X   Art 9 
 X  Art 10 
 X  Art 11 
  X Art 12 

X   Art 13 
X   Art 14 
  X Art 15 
  X Art 16 
  X Art 17 
  X Art 18 
  X Asteraceae 
 X  Brassicaceae 
  X Caryophyllaceae 
 X X Daggkåpa  

X X X Maskros 
  X Pilosella 
  X Ranunkel 

X  X Tistel 1 
  X Tistel 2 
  X Viola 
  X Ögontröst 
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