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Sammanfattning 

Mösseberg är ett platåberg med intressant natur med en stor variation av biotoper och 

växtarter. I det här projektet har inventeringar utförts i bland annat slåttermarker, torrbackar, 

raviner, rasbranter, extremrikkärr och ädellövskog. Projektets syfte är att inventera 25 hotade 

eller sällsynta växtarter i Falköpings kommun, efter ett delmål i Falköpings 

naturvårdsprogram. Det är också en uppföljning av ett examensarbete som utfördes 2008 

inom samma område. I projektet undersöktes hur arternas status har förändrats sedan tidigare 

år, vad anledningen till förändringen är samt vilka skötselåtgärder som kan förbättra arternas 

status i framtiden. Av de 25 fokusarter som ingick i inventeringen 2011 hittades 22 arter. Mest 

artrik var lokal D, Bestorpskärret, med rikliga mängder av de fem fokusarter som växer här. 

Resultatet 2011 är både positivt och negativt. De flesta inventeringsarterna hittades, några 

arter har ökat i antal och ett fåtal hittades inte alls. Några arter förekommer i väldigt litet antal.  

Enligt Västergötlands Flora (Bertilsson et al 2002) är de största hoten mot en artrik flora 

igenväxning, övergödning, bekämpningsmedel, utdikning och försurning. Exempel på detta 

har setts under inventeringen, främst igenväxning till följd av ohävd och övergödning. Flera 

av växtpopulationerna som har inventerats är även ganska små. Det finns en rad problem med 

små populationer, så som minskad anpassnings- och överlevnadsförmåga.  

Hur framtiden ser ut för hotade kärlväxtarter i Falköpings kommun varierar från lokal till 

lokal. En del områden prioriteras och sköts mycket bra medan andra områden växer igen. Om 

skötselrekommendationerna följs är sannolikheten för en positiv utveckling ganska stor för 

flera av arterna.  En del växtpopulationer är dock så små att framtiden för dessa är kritisk även 

om skötselrekommendationer följs. I Falköpings kommun är ekonomin eller 

resursfördelningen till viss del begränsande för naturvårdsarbetet. Skötselåtgärderna skulle bli 

bättre om de arbetslag som utför arbetet har mer kunskap om naturvård och specifika arters 

behov. 



 

Abstract 

Mösseberg is a plateau mountain with an interesting nature and with a great variety of habitats 

and plant species. In this project the inventory has been performed in meadows, dry 

grasslands, gullies, scree slopes, wetlands and broad-leaved deciduous forests. This project 

aims to perform an inventory of 25 threatened and rare plant species in the municipality of 

Falköping, because of a sub target in the conservation program of Falköping. It is also a 

follow-up of an honours thesis performed in 2008. The project also surveyed how the plant 

species status had changed from previous years, what the reason to the changes are and what 

management actions that can improve the species’ status in the future. Of the 25 focal species 

that were included in the inventory of 2011, 22 species were found. The highest species 

richness was found in habitat D, Bestorpskärret, with large amounts of the five focal species 

that grow here. The results of the inventory in 2011 are both positive and negative. Most focal 

species were found, some species have increased in number and a small number was not 

found at all. Some species occur in very small numbers.  

According to Västergötlands Flora (Bertilsson et al 2002) the greatest threats today are 

overgrowth, eutrophication, pesticides, draining and acidification. Examples of these have 

been seen during the inventory, especially over-growth due to un-managed meadows and 

eutrophication. Also, some of the populations are quite small. There are a number of problems 

with small populations, like decreased adaptability and survivability.  

The future of threatened vascular plant species in Falköping vary from habitat to habitat. 

Some areas are prioritized and managed very well while others are threatened by overgrowth. 

If management recommendations are followed, the probability for a positive change is quite 

high for several species. But some plant populations are so small that the future of these is 

critical even if management recommendations are followed. In Falköping, the economy and 

the distribution of resources is limiting for conservation and management actions. 



 

Management actions would also be better if the team carrying out the work had more 

knowledge about the nature and specific needs of the species.   
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Uppföljning av hotade och sällsynta växtarter på kommunägd 

mark på Mösseberg och Dotorp 

 

1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Falbygden och Mösseberg 

Falbygden har en 5000 år gammal kulturhistoria, Sveriges kanske äldsta odlingslandskap och 

många fornlämningar. Områdets geologi utmärks av platåberg som består av bergarterna 

urberg, sandsten, alunskiffer, kalksten, lerskiffer och överst diabas (som även kallas trapp). 

De sedimentära bergarterna (sandsten, alunskiffer, kalksten, lerskiffer) ger upphov till 

kalkrika och näringsrika jordar i området trots att slätterna kring platåbergen ofta ligger på ett 

underlag av gnejser. Falbygdens klimat kännetecknas av ganska varma somrar och hög 

nederbörd (Falköpings kommun 2011). Årsmedeltemperaturen de senaste 10 åren är +5-7°C 

och årsmedelnederbörden är 700-900 mm. Månadsmedeltemperaturen är i juli +15°C (SMHI 

2011). Platåbergen, som är ca 100 m högre än det omgivande slättlandskapet, har en något 

högre nederbörd och lägre medeltemperatur än området i övrigt. Diabasplatåerna har ofta en 

artfattig barrskogsvegetation medan sluttningarna, som består av sedimentbergarter, ofta täcks 

av ädellövskog och andra artrika vegetationstyper på kalkhaltiga marker. Falbygdens kalkrika 

jordmån tillsammans med de gamla odlingslandskapen och de många kärren är faktorer som 

skapar förutsättningar för en mycket varierad flora och lokaler med sällsynta växtarter. Det 

finns bland annat många extremrikkärr med ett stort antal orkidéarter (Falköpings kommun 

2011).  

I Falköpings kommun finns ca 50 rödlistade kärlväxtarter (Falköpings kommun 2011) samt 

ytterligare ett antal fridlysta eller sällsynta arter. Många av dessa finns kring Mösseberg. Detta 
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arbete utgör en uppföljning av tidigare inventeringar av hotade och sällsynta växtarter i 

Falköpings kommun som ett underlag och verktyg för det kommunala naturvårdsarbetet. 

Projektet har koncentrerats till kommunägd mark på Mösseberg och Dotorp. Mösseberg är ett 

platåberg i Falköpings omedelbara närhet med intressant natur, som på 1800-talet till största 

delen var ett skoglöst berg och en hårt betad utmark med stora arealer ljunghed. 

Ljunghedsrester är nu mycket sällsynta. Den nu utbredda granskogen började planteras på 

1930-talet. På sluttningarna av berget finns relativt stora områden ädellövskog bevarad. 

Mösseberg tillsammans med området kring ån Slafsan omfattas av riksintresse för 

naturvården (Falköpings kommun 2011). Mössebergs höga natur- och bevarandevärden 

utgörs av platåbergslandskapet, ädellövskogar med lång kontinuitet, rik kryptogamflora, flera 

extremrikkärr med botaniska värden, ett näringsfattigt våtmarkskomplex, omgivande odlings- 

och betesmarker och dessutom är området ett mycket viktigt och stadsnära friluftsområde. 

Åkerholmen vid Dotorp är ett Natura 2000-område. Den ligger inte på Mösseberg, men i 

utkanten av Falköpings bebyggelse, mellan ett industriområde, en stor bilväg och en järnväg.  

 

1.2 Falköpings naturvårdsprogram 

Naturvårdens grundsyfte är att bevara och utveckla den biologiska mångfalden och 

naturvårdsprogrammet i Falköpings kommun är en långsiktig plan för bevarandet av 

kommunens naturvärden.  

Sverige har 16 nationella miljömål (Miljömål 2011) som syftar till en ekologiskt hållbar 

utveckling. Miljömålen kan endast nås genom samarbete mellan olika myndigheter och på 

olika nivåer. Det krävs medverkan från både kommuner, näringsliv och ideella föreningar. De 

nationella miljömål som berörs i Falköpings Naturvårdsprogram är Levande sjöar och 
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vattendrag, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, God bebyggd 

miljö och Ett rikt växt- och djurliv (Falköpings kommun 2011). 

I förslag till naturvårdsprogram för Falköpings kommun finns ett delmål att samtliga 

rödlistade och regionalt sällsynta arter på kommunägd mark ska ha långsiktigt livskraftiga 

populationer senast 2010 (Falköpings kommun 2011). Våren och sommaren 2008 utfördes en 

inventering på Mösseberg (Thorén 2009) som ett underlag för naturvårdsarbetet. Detta projekt 

är en uppföljning av den inventeringen. Uppdragsgivare är Falköpings kommunekolog Carin 

Franson. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att inventera och följa upp statusen för 25 prioriterade växtarter och 

ta reda på hur statusen för arterna har förändrats sedan 2008 eller senaste inventeringstillfälle. 

Syftet är också att diskutera anledningen till att statusen för arterna har förändrats samt genom 

vilka skötselåtgärder bevarandestatusen för arterna kan säkras eller förbättras framöver. 

Genom att funna förekomster detaljpositioneras med hjälp av GPS skapas dessutom ett 

underlag för framtida uppföljningar. 

 

2. Metod 

2.1 Lokaler och arter 

De flesta lokaler som har inventerats i det här projektet finns längs Mössebergs syd- och 

östsluttning (Figur 1, Tabell 1 och Appendix 3 och 4). Det finns även intressanta lokaler inne i 

Falköping nedom berget (Abrahamsson et al 2008). I det här arbetet finns en av dessa lokaler 

med (en åkerholme vid Dotorp). De biotoper som finns med i det här projektet är torrbacke, 

hagmark, slåtteräng, ravin, rasbrant, extremrikkärr och ädellövskog. De lokaler som 
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inventerades i projektet (Tabell 2) var kända sedan innan för förekomsten av olika hotade och 

sällsynta växtarter. I första hand jämfördes 2011 års resultat med inventeringen från 2008 

(Thorén 2009).  

Växtarterna i det här projektet (Tabell 2) är inte exakt de samma som vid inventeringen 2008 

(Thorén 2009). Därför jämförs en del av resultaten med uppgifter från andra inventeringar 

(Appendix 1 och 2).  

 
Figur 1. Översiktskarta över den del av Mösseberg som gränsar till Falköpings tätort med position  för 
samtliga inventerade lokaler (Franson 2011). 
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Tabell 1. Följande lokaler inventerades 2011. Informationen om lokalerna är hämtad från Bertilsson et 
al 2002, Falköpings kommun 2011 samt efter samtal med Carin Franson 2011.  

Lokal-

kod 
Lokalnamn Area 

(ha) 
Lokalbeskrivning Inventerings-

arter¹ 
Övriga viktiga 

arter² 
Skyddsform 

A Betesmark 

400m V om 

Liagården 

>0,5 Betesmark med 

torrbacke 
trollsmultron (VU), 

backsippa (VU), 

solvända, 

backklöver (NT), 

klasefibbla (NT) 
 

gullviva Ingår i 

Bestorps 

naturreservat 

B Slåttermark 

vid Liagården 
0,07 Slänt med 

slåttermark 
klasefibbla (NT) blodnäva, 

mörkt kungsljus 
Ingår i 

Bestorps 

naturreservat 
C Gamla 

Slalombacken 
2,45 Torrbacke samt 

ljunghedsrester 
 

fältgentiana (EN), 

backsippa (VU),  
spåtistel 

 

ljung, 
fingersvampar, 

ögontröstarter 
(Euphrasia sp.), 

jungfrulinarter 

(Polygala sp.) 

Ingen. 

D Bestorpskärret 
(Gläntankärret) 

0,95 Extremrikkärr och 

kalkfuktäng 
kärrknipprot, 

ängsnycklar, 

blodnycklar, 

majviva, 

flugblomster 

gräsull, 
slåtterblomma, 

darrgräs, 

honungs- 
blomster (VU),  

källblekvide (VU), 

klasefibbla (NT) 

Natura 2000 

E Rasbrant norr 

om 

slalombacken 

<0,5 Ravin/rasbrant 
 

purpurknipprot 
 

- Ingen. 

F Gamla folkets 

park 700 m 

NO om 

Skogssjön 

2,0 Gräsmarksrest, 

tidigare slåtteräng 

 

vingvial tibast Ängsmarken 

– ingen. 

Lövskogs-

branten 

ovanför är 

Natura 2000-

område. 
G Mössebergs-

parken 
16,8 Frodig parkmiljö, 

ängsmark och 

igenväxande 

gräsmark 
 

tistelsnyltrot (EN), 

vingvial, gulsippa 
- Ingen. 

H Diabasbrant 

ovan 

Mössebergs-

parken 

4,3 Diabasbrant och 

ädellövskog 
tibast, gulplister, 

vildkaprifol, humle 
stenfrö (EN), 

rutlåsbräken (EN) 
Natura 2000 

I Mössebergs 

östsluttning 

ovan 

Falbygdens 

sjukhus 

(guckusko-

lokal och 

spenört) 

0,25 Ädellövskog guckusko, spenört, 

tibast 
trolldruva Natura 2000 
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J Extremrikkärr 

och 

guckuskolokal 

ovan 

Näregården 

0,45 Extremrikkärr guckusko, 

skogsnycklar 
speciell mossflora Natura 2000 

K Åkerholme vid 

Dotorp 
0,1 Torrbacke på 

åkerholme 
 

backsippa (VU), 

fältvädd, 

backklöver (NT) 

gullviva Natura 2000 

L Mösseberg vid 

campingen 
0,06 Björkdunge med 

stenblock ovan 

rasbrant 
 

vildkaprifol - Ingen 

M Bergssluttning

en 20m NO 

om trapporna 

<0,05 Bergssluttning med 

yngre lövskog och 

buskvegetation 

luktsmåborre - Ingen 

¹Arter som enligt tidigare uppgift har funnits på lokalen. 

² Intressanta arter som enligt uppgift ska finnas på lokalen. 

 

Tabell 2. Följande växtarter ingick i inventeringen 2011. Informationen om arterna är hämtad från 
Bertilsson et al 2002, samt efter samtal med Carin Franson 2011.  

Art Vetenskapligt namn Hotstatus³ Blomningstid Inventerings-

datum 

backklöver Trifolium montanum Rödlistad (NT) mitten av juni 1/6, 22/6, 6/7, 

7/7, 13/7, 14/7, 

28/7 

backsippa Pulsatilla vulgaris Rödlistad (VU) 

Totalt fridlyst 
slutet av april - 

början av maj 
29/4, 6/5, 11/5 

blodnycklar Dactylorhiza incarnata  

ssp. cruenta 

Regionalt 

sällsynt 

Totalt fridlyst 

mitten av juni 25/5, 1/6 

flugblomster Ophrys insectifera Regionalt 

sällsynt 

Totalt fridlyst 

mitten av juni 1/6, 5/6 

fältgentiana Gentianella campestris Rödlistad (EN) 
Totalt fridlyst 

slutet av augusti 10/8, 16/8, 26/8, 

29/8, 31/8 

fältvädd Scabiosa columbaria Regionalt 

sällsynt 
juli - augusti 6/7, 13/7, 31/8 

guckusko Cypripedium calceolus Natura 2000-art 

Totalt fridlyst 
början - mitten 

av juni 
3/6, 15/6 

gulplister Lamiastrum galeobdolon Lokalt sällsynt maj - juni 18/5, 3/6, 20/6, 

21/6, 8/7, 22/7, 

28/7, 16/8 

gulsippa Anemone ranunculoides Lokalt sällsynt 

Totalt fridlyst 
maj 29/4, 4/5 
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humle Humulus lupulus Lokalt sällsynt juni - juli 20/6, 21/6, 22/7, 

28/7, 26/8, 31/8 

klasefibbla Crepis praemorsa Rödlistad (NT) mitten av juni 1/6, 22/6 

kärrknipprot Epipactis palustris Regionalt 

sällsynt 

Totalt fridlyst 

mitten av juli 6/7 

luktsmåborre Agrimonia procera 

 
Regionalt 

sällsynt 
juli-augusti 29/8 

majviva Primula farinosa Regionalt 

sällsynt 
mitten - slutet av 

maj 
18/5, 25/5 

purpurknipprot Epipactis atrorubens Regionalt 

sällsynt 

Totalt fridlyst 

mitten - slutet av 

juli 
14/7, 28/7, 10/8, 

26/8, 29/8 

skogsnycklar Dactylorhiza maculata  

ssp. fuchsii 

Lokalt sällsynt 

Totalt fridlyst 
mitten av juni 3/6, 15/6 

solvända Helianthemum 

nummularium 
Regionalt 

sällsynt 
mitten av juni – 

mitten av juli 
1/6, 22/6, 7/7 

spenört Laserpitium latifolium Regionalt 

sällsynt 
juli - augusti 28/7, 10/8 

spåtistel Carlina vulgaris  

ssp. vulgaris 

Regionalt 

sällsynt 
juli - augusti 7/7, 14/7, 28/7, 

9/8, 10/8, 16/8 

tibast Daphne mezereum Regionalt 

sällsynt 

Fridlyst 

april 29/4, 4/5, 18/5, 

3/6, 20/6, 21/6, 

8/7, 22/7, 28/7, 

10/8, 16/8, 26/8, 

31/8 

tistelsnyltrot Orobanche reticulata Rödlistad (EN) 

Totalt fridlyst 
mitten - slutet av 

juli 
8/7, 22/7 

trollsmultron Drymocallis rupestris Rödlistad (VU) början av juni 26/5, 1/6, 22/6 

vildkaprifol Lonicera periclymenum Lokalt sällsynt juli 20/6, 15/7, 22/7 

vingvial Lathyrus heterophyllus Regionalt 

sällsynt 
juli - augusti 8/7, 15/7, 26/8 

ängsnycklar Dactylorhiza incarnata  

ssp. incarnata 

Totalt fridlyst mitten av juni 25/5, 1/6 

³Hotkategorierna definieras i avsnitt 2.3.  
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2.2 Inventering och bearbetning 

Inventeringar genomfördes ett par gånger per vecka från slutet av april till början av 

september (Tabell 2) på 13 olika lokaler. Närmare 30 ha mark har inventerats. Vid varje 

inventeringstillfälle gicks varje aktuell lokal systematiskt igenom till fots för att finna någon 

av inventeringsarterna. När en inventeringsart hittades så räknades eller uppskattades antalet 

stänglar av arten. Antalet stänglar räknades om vid varje nytt inventeringstillfälle för att se när 

de nådde sin topp (när antalet stänglar var som störst). En del arter som förekom i något större 

antal har räknats genom att dela in lokalen i sektioner med hjälp av rep och räkna varje 

sektion för sig (t ex backsippa i lokal C). Arter som var svåra att se på håll (flugblomster och 

spåtistel) markerades ut med hjälp av träpinnar för att sedan räknas. För arter som förekom i 

så stort antal att en räkning av individer var omöjlig (kärrknipprot) gjordes en uppskattning av 

antalet individer till närmaste 100-tal. 

Antalet funna individer jämfördes med tidigare års noteringar av antal individer för att se om 

det skett någon ökning eller minskning. Om en minskning hade skett gjordes en bedömning 

av vad som kan ha orsakat detta. Miljön på lokalerna noterades och jämfördes med tidigare 

uppgifter om vegetation, krontäckning, hävd, och dylikt. Dessa uppgifter kom främst från 

personliga kontakter (Carin Franson, Lennart Sundh och Jonas Grahn). Arterna och lokalerna 

dokumenterades också genom fotografering. Koordinater för de platser där arterna förekom 

markerades i GPS:en. Dessutom diskuterades skötselråd för bevarande av växtarterna, främst 

för de rödlistade arterna samt översiktliga skötselråd för varje lokal.  

2.3 Hotkategorier 

De svenska rödlistningskategorierna baseras på de internationella kriterierna från IUCN 

(International Union for Conservation of Nature) (Artdatabanken 2011). Rödlistans syfte är 

att utifrån objektiva kriterier bedöma utdöenderisken för enskilda arter. Det finns tre 
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rödlistningskategorier för hotade arter – sårbar, starkt hotad och akut hotad (Tabell 3). Tillhör 

arten kategorin missgynnad räknas den inte som hotad, men riskerar av någon anledning att 

bli det (Artdatabanken 2011). Det finns också andra typer av kategorier för sällsynta arter. 

Dessa är lokalt sällsynt (sällsynt i kommunen och dess närområde), regionalt sällsynt (sällsynt 

i hela länet), fridlyst (förbud mot uppgrävning och försäljning) och totalt fridlyst (förbud att 

skada växten) (Bertilsson et al 2002 och enligt samtal med Carin Franson 2011).  

 
Tabell 3. Rödlistnings- och fridlysningskategorier (Artdatabanken 2011). 

NT Missgynnad (Near Threatened) 

VU Sårbar (Vulnerable) 

EN Starkt hotad (Endangered) 

CR Akut hotad (Critically endangered) 

 

2.4 Beräkningar 

Förutom den absoluta differensen mellan 2008 och 2011 har jag också beräknat den relativa 

förändringen. Resultatet redovisas i tabell 4 samt figur 4 och 5.  

Absolut differens (D) 

D = X_2011 – X_2008 där X_2008 och X_2011 är förekomsterna (uppskattat antal individer 

av respektive art) år 2008 respektive 2011. 

Relativ förändring (F) 

F = (X_2011 – X_2008) / X_2008 

 

3. Resultat 

Av de 25 fokusarter som ingick i inventeringen 2011 hittades 22 arter (Tabell 4). Tre 

fokusarter hittades inte alls under inventeringen (gulplister, purpurknipprot och spenört). En 

del arter (backklöver, tibast och vingvial) har tidigare år noterats på flera olika lokaler men 

hittades 2011 bara vid den ena av dessa. Mest artrik, sett till de arter som ingick i 

inventeringen (Tabell 2), var lokal D, Bestorpskärret, med rikliga mängder av de fem 
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fokusarter som växer här. I lokal F skulle det finnas tibast enligt tidigare uppgifter (Thorén 

2009). Arten noterades 2011, men ingick ej i inventeringen. I tre lokaler hittades fokusarter 

som inte förväntades finnas där. Det var tibast i lokal I, backklöver i lokal K och vildkaprifol 

(förvildad) i lokal L (Tabell 4).   

 

3.1 Jämförelse med inventeringen 2008 

En jämförelse har gjorts mellan inventeringsresultaten från 2008 och 2011. Från 2008 finns 

resultat för drygt hälften av arterna, övriga ingick inte i den inventeringen. Den största relativa 

ökningen hade skett för tistelsnyltrot på lokal G. Även antalet blommor på guckuskon i lokal J 

hade ökat kraftigt. En viss ökning hade också skett för tre arter på lokal D (ängsnycklar, 

blodnycklar och majviva). Tibast och gulplister på lokal H hade minskat mest, då de inte 

hittades alls 2011. Av fältgentiana på lokal C, som inte alls hittades 2008, sågs två plantor 

2011. Samtliga resultat redovisas i Tabell 4 och Figur 4 nedan.   

 
Tabell 4. Inventeringsresultat 2011 samt jämförelse med inventeringen 2008. Antal ”ex” avser antal 

stänglar av arten, om inget annat anges. Bokstavsbeteckningar anger lokalkoder.  

Art 2008 
(i.u. = ingen uppgift) 

2011 Absolut differens 

backklöver i.u. A: 0 ex 

K: 27 ex 
--- 

backsippa A: i.u. 

C: 811 ex 

K: i.u. 

A: 17 ex 

C: 618 ex 

K: ca 90 ex 

A: --- 

C: -193 ex 

K: --- 

blodnycklar 45 ex 57 ex +12 ex 

flugblomster i.u. 137 ex --- 

fältgentiana 0 ex 2 plantor +2 plantor 

fältvädd i.u. 27 ex --- 

guckusko I: 1 ex 

J: 187 ex  

J: 55 blommor 

I: 1 ex 

J: 196 ex  

J: 144 blommor 

I: +/- 0 ex 

J: +9 ex  

J: +89 blommor 

gulplister Ca 500 ex 0 ex -500 ex 
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gulsippa Ca 100 ex 64 ex -36 ex 

humle 10 ex 10 ex +/- 0 ex 

klasefibbla i.u. A: 24 ex 

B: 12 ex 
--- 

kärrknipprot* > 50 000 > 8 000 - 42 000 ex 

luktsmåborre i.u. 5 plantor --- 

majviva 142 ex 158 ex +16 ex 

purpurknipprot** 2 ex 0 ex -2 ex 

skogsnycklar 6 ex 3 ex -3 ex 

solvända i.u. 76 ex --- 

spenört i.u. 0 ex --- 

spåtistel 52 ex 49 ex -5 ex 

tibast H: 2 ex 

I: i.u. 
H: 0 ex  

I: 3 ex 
H: -2 ex 

I: --- 

tistelsnyltrot 6 ex 140 ex +134 ex 

trollsmultron i.u. 37 ex --- 

vildkaprifol*** H: 2 ex 

L: i.u. 
H: 4 ex 

L: ett område på ca 

25x25m täckt av 

vildkaprifol 

H: +2 ex 

L: --- 

vingvial i.u. F: 0 ex 

G: 14 ex 
--- 

ängsnycklar 105 ex 174 ex +69 ex 

*differensen för kärrknipproten är inte relevant då inventeringsuppgiften från 2008 anses vara  

felaktig (se avsnitt 4.2) 

** differensen för purpurknipproten stämmer, men är egentligen inte relevant då båda inventeringsuppgifterna är 

felaktiga (se avsnitt 3.2) 

***i lokal H är det förvildad kaprifol, ej vildkaprifol 
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Figur 4. Relativ förändring, för arter med tillgänglig inventeringsdata från 2008. För tistelsnyltroten är 
angivet en annan skala enligt den högra y-axeln.

  

3.2 Lokalernas och växtarternas status 2011 

Exempel på flera av de faktorer som utgör hot mot växtarter har setts under inventeringen, 

främst igenväxning till följd av ohävd och övergödning. Flera av växtpopulationerna som har 

inventerats är dessutom ganska små. Lokalernas och växtarternas status 2011 samt 

förändringar redovisas i Tabell 5 och Tabell 6 nedan.  

Tabell 5. Växtarternas status 2011 samt förändringar sedan tidigare år.  

Art Förändring och status 2011 

Backklöver (NT) 

 

 

Tidigare uppgifter (Jannert 2003 och samtal med Carin Franson 2011) anger 

att backklöver funnits på lokal A. Enligt Mössebergs Flora (Jannert 2003) så 

ska det under många år ha funnits något enstaka exemplar och 2011 gick den 

ej att återfinna (Tabell 4). Däremot hittades arten på lokal K där den 

blommade i måttliga mängder (Tabell 4). Det finns inga tidigare 

inventeringsuppgifter om arten från denna lokal. 

Backsippa (VU) 

 

Backsippa blommade rikligt på lokal C och K och i mindre mängd på lokal A 

(Tabell 4). Generellt sett verkar en minskning ha skett för arten jämfört med 

2008. Äldre uppgifter anger 78 ex på lokal A år 1994 (Jannert 2003) och 165 

ex på lokal C 1996 (Jannert 2003) så den långsiktiga trenden är oklar. 
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Blodnycklar Blodnycklar blommade rikligt på lokal D och en liten ökning har skett sedan 

2008 (Tabell 4). Enligt äldre uppgifter fanns 15 ex 1980 och 45 ex 1995 

(Jannert 2003). Förekomsten har inte minskat. 

Flugblomster 

 

Flugblomster blommade rikligt på lokal D (Tabell 4). Någon uppgift från 

2008 finns inte att jämföra med. Äldre uppgifter anger 60 ex 1980, 147 ex 

1983, 73 ex 1996 (Jannert 2003). 

Fältgentiana (EN) 

 

Arten blommade mycket sparsamt på lokal C (Tabell 4) och var svår att 

upptäcka. 2008 upptäcktes den inte alls. Tidigare uppgifter anger 18 ex 1986 

(Jannert 2003), 16 ex 2001, 18 ex 2002 och 7 ex 2005 (enligt personlig 

kontakt Lennart Sundh 2011). 

Fältvädd Arten blommade måttligt på lokal K (Tabell 4). Det finns inga tidigare 

inventeringsuppgifter. 

Guckusko 

 

Arten blommade rikligt på lokal J med några fler stänglar än 2008 (Tabell 4). 

Antalet blommor hade dock nästan tredubblats sedan 2008. Tidigare uppgifter 

anger 87 ex med 101 blommor 1997 och 101 ex med 121 blommor 2007 

(Appendix 1). Arten visar generellt sett på en uppåtgående trend. På lokal I 

fanns liksom 2008 endast ett infertilt ex (icke-blommande). Tidigare uppgifter 

anger 30 ex 1980-talet, 14 ex 2003, 2 ex 2006 och 7 ex 2007. Sedan 2008 har 

det varje år varit ett infertilt ex. 

Gulplister 

 

Gulplister hittades inte 2011 men 2008 blommade den rikligt. Därför är det 

mest troligt att den har missats under 2011 års inventering. Tidigare uppgifter 

anger inte lokal H som växtplats, dock två närliggande platser (enligt Jonas 

Grahn augusti 2011). 

Gulsippa 

 

Arten blommade måttligt i lokal G på en liten yta. Antalet hade minskat sedan 

2008. 

Humle 

 

Ett mindre antal hittades 2011, ingen förändring hade skett sedan 2008. Enligt 

Mössebergs Flora fanns det mycket humle längs med rasbranten i alla fall 

under 1990-talet (Jannert 2003). Förekomsten har troligen minskat sedan 

dess. 

Klasefibbla (NT) Arten blommade måttligt på lokal A och sparsamt på lokal B. Äldre 

noteringar finns för klasefibbla på de här lokalerna men inga uppgifter om 

antal (Artportalen 2011). 

Kärrknipprot Arten blommade mycket rikligt på lokal D, men var ändå långt färre till 

antalet än 2008 (Tabell 4). Om uppgifterna stämmer skulle arten ha minskat 

med 84%. Anledningen till den stora differensen mellan 2008 och 2011 beror 

sannolikt på de olika inventeringsmetoderna. 2011 räknades alla exemplar i 

lokalen och avrundades till närmaste 100-tal. Eftersom det var ett så stort 

antal är siffran ungefärlig, men bör ändå stämma ganska bra. 2008 gjordes en 

täthetsuppskattning för arten genom ett antal provrutor. Det totala antalet 

räknades fram genom medelvärdet av antal ex per provruta gånger lokalens 

yta. Tidigare uppgifter anger 100 ex 1979 och 2500-3000 ex 1981 (Jannert 

2003). Arten har troligen en ökande trend. 

Luktsmåborre Arten växte med få, men rikligt blommande, plantor på lokal M (Tabell 4). 

Den har noterats tidigare på den här lokalen men några uppgifter om antal 

finns inte. 

Majviva 

 

 

Arten blommade rikligt på lokal D med ett något större antal än 2008. 

Purpurknipprot Purpurknipproten sågs inte under inventeringen 2011. Arten har dock inte 

försvunnit från lokal E då ett antal ex hittades av en annan inventerare 
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(Appendix 1) detta år. Arten är troligen svår att upptäcka då samma sak 

skedde 2008. Två icke-fertila exemplar rapporterades under inventeringen 

2008 (Thorén 2009) men ett högre antal, även blommande, enligt en annan 

inventerare (Appendix 1). Äldre uppgifter anger ett fåtal 1974, 250 fertila ex 

1979, 139 ex 1984, 7 fertila ex 1996, 5 fertila ex 2002, 12 fertila ex 2008, 1 

fertilt ex 2010 (Appendix 1). Artens trend sedan 1980-talet är nedåtgående, 

även om avvikelser förekommer vissa år. 

Skogsnycklar Ett fåtal ex blommade på lokal J (Tabell 4). Antalet har minskat till hälften 

sedan 2008. Andra uppgifter anger 0 ex 2009 och 10 ex 2010 (Appendix 1) så 

trenden är oklar.  

Solvända Arten blommade måttligt på en mycket begränsad yta på lokal A (Tabell 4). 

Inga tidigare mängduppgifter finns. Efter samtal med C. Franson i juli 2011 

ska solvändan förr ha täckt större markpartier. Den har sannolikt minskat i 

utbredning och antal. 

Spenört Arten återfanns inte på lokal I under inventeringen (Tabell 4). Arten 

inventerades inte 2008. Tidigare uppgifter anger ett 15-tal ex 1995 och 0 ex i 

början på 2000-talet (Jannert 2003). 

Spåtistel Arten blommade ganska rikligt på lokal C (Tabell 4). Den hade minskat med 

ett fåtal ex sedan 2008. Arten omnämns i tidigare inventeringar (Jannert 

2003) men några mängduppgifter finns inte. 

Tibast Arten hittades inte på lokal H under inventeringen. År 2008 fanns det 2 ex. På 

lokal I påträffades dock 3 ex. Inga tidigare inventeringsuppgifter finns för den 

lokalen. På lokal F påträffades 18 ex år 2008 (Thorén 2009). Även 2011 

noterades ett flertal tibastbuskar här men någon räkning har inte genomförts 

då det inte ingick i uppdraget. 

Tistelsnyltrot (EN) 

 

Tistelsnyltroten blommade rikligt på lokal G (Tabell 4). Den visar på en 

kraftig ökning sedan 2008 (Figur 5). Tidigare uppgifter anger 18 ex 1980, 743 

ex 1986, 96 ex 1993, 181 ex 2000 (Appendix 2) samt 453 ex 2004, 159 ex 

2005, 219 ex 2006, 257 ex 2007 och 34 ex 2008 (Mattiasson 2008). 

Trollsmultron (VU) 

 

Arten blommade måttligt på lokal A, spridd över en ganska stor yta. Den 

inventerades inte 2008. Lokalen omnämns i Mössebergs flora (Jannert 2003) 

samt på Artportalen (Artportalen 2011) men inga mängduppgifter finns. 

Vildkaprifol På den angivna platsen i lokal H visade det sig vara kaprifol som blommade, 

ej vildkaprifol. Kaprifolen blommade sparsamt på en mindre yta, men hade 

ökat sedan 2008. Enligt uppgift finns vildkaprifol på andra platser i lokal H 

(samtal med Carin Franson 2011). Vildkaprifol, (men troligen odlad, spridd 

och förvildad) upptäcktes dock på lokal L där den blommade mycket rikligt. 

Vingvial Arten blommade måttligt i två bestånd på lokal G (Tabell 4). Arten 

inventerades inte 2008. Lokalen i Mössebergsparken omnämns i Mössebergs 

Flora, men inte lokalen i Gamla Folkets park (Jannert 2003). Inga tidigare 

mängduppgifter finns. 

Ängsnycklar Arten blommade rikligt på lokal C (Tabell 4). Den hade ökat med mer än 50% 

sedan 2008 (Figur 4). Tidigare uppgifter anger 25 ex 1980, 34 ex 1981 och 

138 ex 1995. Arten verkar på lång sikt ha en ökande trend, men med årsvisa 

variationer. 
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Tabell 6. Lokalernas status 2011 samt förändringar i status jämfört med tidigare uppgifter.  

Lokal Status 2011 

A Betesmarken har under sommaren 2011 varit mycket sparsamt betad och växtligheten är 

ganska hög. Detta missgynnar t ex solvända som kräver kort vegetation för att trivas. Förr 

var marken hårdare betad och till exempel solvända och backklöver hade en större 

utbredning än i dagsläget (enligt personlig kontakt Lennart Sundh 2011 & Carin Franson 

2011).  

B Lokalen är välskött och slåttras varje år (enligt personlig kontakt Carin Franson 2011).  

C Förr betades området, men det har det inte gjorts i år. De öppna gräsytorna slås av med 

slåttermaskin (enligt personlig kontakt Carin Franson 2011). Lokalen ser allt mer 

kvävepåverkad ut (enligt samtal med Lennart Sundh augusti 2011). 

D Bestorpskärret tillhörde förut samma betesmark som Gamla Slalombacken. Nu sköts den 

genom årlig slåtter (enligt personlig kontakt Carin Franson 2011). Gräs- och 

fräkenvegetationen är låg till måttlig och det finns bara ett fåtal buskar. Solexponeringen är 

därför hög.   

E Området har högre krontäckning och är alltså mindre solexponerat idag än förut (enligt 

personlig kontakt Jonas Grahn 2011). Röjning sker i vissa områden för att hålla det något 

sånär öppet (enligt personlig kontakt Carin Franson 2011).  

F Gamla folkets park sköttes förr genom slåtter, men är nu lämnat för fri utveckling (enligt 

personlig kontakt Carin Franson 2011). Området blir allt mer igenväxt. Ängsmarkens 

vegetation är idag till största delen hög och snårig. Ljusinsläppet är fortfarande ganska bra 

till ängsmarken, då det är en stor öppen yta mellan skogspartierna. 

G Mössebergsparken består dels av ängsmark och öppna gräsytor som sköts väl genom 

slåtter. Här finns också många gamla träd, bland annat ekar. Några partier av gräsytorna 

har mer högväxt vegetation. Stora områden består också av lövdungar med både äldre och 

yngre träd. En del av de trädklädda partierna, exempelvis hasseldungar med unga träd har 

tätnat på senare tid (enligt personlig kontakt Jonas Grahn 2011).  

H Enligt uppgift (personlig kontakt Jonas Grahn 2011) har lokalen tätnat avsevärt sedan 

mitten av 1980-talet. Ädellövskogens ytterkanter är på sina ställen snåriga och 

svårframkomliga. Längre in är markvegetationen sparsam på grund av den höga 

krontäckningen som ger skugga.  

I Förr bestod området av lövängar och gles skog men de senaste 50 åren har krontäckningen 

ökat markant. Viss avverkning har skett på senare tid för att öka ljusinsläppet. 

Krontäckningen är fortfarande närmare 100 % (enligt personlig kontakt Jonas Grahn 

augusti 2011). 

J Träd har tagits ner på senare tid för att öka ljusinsläppet. I dagsläget är delar av lokalen 

solexponerade. Kärret i lokal J har ändrat karaktär på senare tid. Förr fanns en rikare 

orkidéflora här med bland annat flugblomster (enligt Carin Franson 2011), men nu 

domineras det av vass.  

K Lokalen finns i utkanten av Falköpings tätort på en åkermark mellan ett industriområde, en 

järnväg och en större bilväg. Åkermarken ligger i träda och brukas inte längre (enligt 

personlig kontakt Carin Franson 2011). Vegetationen är torrbacksdominerad.  

L Området kalhöggs för ca 10-15 år sedan. Vildkaprifolen växer över klippblock i en öppen 

björkdunge. Området har ganska hög solexponering.  

M Platsen börjar bli snårig och igenvuxen jämfört med vad den har varit tidigare.  
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4. Diskussion 

 

4.1 Inventeringsresultatet 2011 

Att resultatet 2011 både är positivt och negativt kan bero på att arter och lokaler har olika 

prioriteringsgrad i skötselarbetet. Många lokaler sköts och ses över av kommunen men några 

hotas av igenväxning. Lokal D är ett exempel på en av kommunens prioriterade lokaler och 

här visar inventeringen 2011 på en positiv utveckling. Ett varierande resultat kan också bero 

på naturliga årsvisa variationer, till exempel skillnad i nederbördsmängd.  

 

Vilka faktorer som utgör ett hot mot arterna beror på i vilket habitat de växer. Enligt 

Bertilsson et al 2002 är de största hoten mot en artrik flora igenväxning, övergödning, 

bekämpningsmedel, utdikning och försurning. Under inventeringen konstateras att många 

växtpopulationer av fokusarterna är små. Det finns en rad problem med små populationer, 

bland annat en ökad risk för utdöende till följd av stokastiska faktorer (både miljömässig och 

demografisk slumpmässighet (Primack 2010)). Problemen är dessutom minskande genetisk 

variation som kan leda till minskad förmåga att anpassa sig till förändringar i miljön eller till 

inavel. En liten isolerad population har små chanser till fortlevnad. Chanserna ökar om 

genetiskt material (pollen eller fröer) kan spridas till platsen från andra lokaler (Primack 

2010).  

 

4.2 Skötselråd 

 

Backklöver (NT) 

Backklöver är en perenn, kalkgynnad art som trivs med måttlig hävd på torra marker. Den 

gynnas av oregelbunden slåtter eller bete, men missgynnas av allt för hårt bete. Några stora 

hot mot arten är att vägkanter och åkerholmar växer igen eller blir kväveskadade (Bertilsson 
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et al 2002).  Enligt en studie som gjorts i Tyskland är det största hotet konkurrensen om ljus. 

På ohävdade platser minskar populationen av backklöver snabbt. Bete och slåtter sker inte i 

samma utsträckning idag som tidigare, vilket är ett problem för arten. Fragmentering är ett 

annat hot, men de negativa effekterna är inte lika omedelbara som vid igenväxning 

(Schleuning et al 2009). 

 

Orsaken till att arten minskat på lokal A kan vara minskad hävd jämfört med tidigare då 

marken slåttrades. Hårt bete kan missgynna backklöver, men bete är viktigt för att 

ängsmarken inte ska bli igenväxt. Att arten finns i ett relativt stort antal på lokal K kan bero 

på att den slåttras och att övrig vegetation inte är lika frodig här som i lokal A.    

Backsippa (VU) 

Backsippan trivs på torr gräsmark i backar, betesmarker och på åkerholmar. Det är en 

ljuskrävande art som ofta klarar sig utan hävd, dock gynnas den av bete då den är giftig och 

därmed ratas av betesdjur. Det främsta hotet mot arten är igenväxta betesmarker (Bertilsson et 

al 2002). En studie som gjorts i England visar att några stora hot mot backsippor generellt är 

förändrad markanvändning som t ex plöjning av marken, stenbrytning och byggnationer. 

Faktorer som hårt bete, eldning, tramp och tillväxt av grövre gräsarter har inte i något fall 

orsakat ett lokalt utdöende av backsippa enligt studien, även om det kan missgynna deras 

tillväxt. En detaljstudie visade att när bete av får upphör så ökar antalet plantor till en början 

genom vegetativ tillväxt. Men fem år efter att betet upphört hade antalet blommande plantor 

minskat kraftigt (Wells 1968). En annan studie som gjorts på backsippor i Tyskland visar att 

de mindre populationerna har en lägre genetisk diversitet. Det gör populationen mer utsatt för 

förändringar i omgivningen då de inte kan anpassa sig lika lätt som populationer med en 

större genetisk diversitet. Landskapets fragmentering till följd av förändrad markanvändning 

är också ett problem då populationer blir isolerade och det genetiska utbytet minskar eller 
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upphör. När populationens storlek och den genetiska diversiteten minskar är populationen 

knappast långsiktigt livskraftig. Backsippor är också mycket ljuskrävande. Den ökade 

mängden kvävenedfall från atmosfären, som orsakar eutrofiering, hotar backsippornas 

fortlevnad eftersom snabbväxande arter gynnas och då påskyndas igenväxningen (Hensen et 

al 2005). Lokalen vid slalombacken är ett exempel på mark som ser allt mer kvävepåverkad 

ut. Lokalen är högt belägen och påverkas knappast av läckage från jordbruksmark utan mest 

troligt av atmosfäriskt kvävenedfall, vilket är mycket svårt att göra något åt. Det vill till 

globala förändringar för att bromsa en sådan utveckling.  

 

Troligen har lokal C skötts bättre på senare tid vilket kan vara anledningen till att backsippor 

förekommer i större antal på 2000-talet jämfört med 1990-talet. Att torrbacken i lokal C där 

backsippan växer hävdas vissa år är viktigt. Det gäller även lokal K och i synnerhet lokal A 

där förekomsten har minskat sedan 1990-talet. 

 

Blodnycklar 

Arten är kalkgynnad och trivs på fuktig mark i rikkärr och kalkfuktängar. De främsta hoten 

mot arten är igenväxning, utdikning och ibland hårt bete vid fel årstid (Bertilsson et al 2002). 

För att artantalet ska bibehållas eller öka är det viktigt med fortsatt hävd i lokal D och att 

kärret inte påverkas hydrologiskt. Om bete skulle återupptas på lokalen bör det vara sent på 

säsongen.  

Flugblomster 

Trivs på fuktig mark i rikkärr och på kalkfuktängar. Den gynnas av kalk och hävd men 

missgynnas av hårt bete. Arten har minskat i Västergötland på grund av igenväxning 

(Bertilsson et al 2002). Slåtter bör ske efter att fröspridningen är klar, i slutet av augusti – 

början av september (enligt Carin Franson 2011). Det är viktigt med kontinuerlig hävd, att ta 
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bort höet efter slåttern och att hålla efter träd och buskar. Vid återintroduktion av slåtter på en 

ohävdad plats med flugblomster börjar arten öka i antal inom några år (Koch et al 2011).       

 

Förekomsten på lokal D verkar variera mellan olika år. Fortsatt hävd är viktigt för arten. Om 

bete skulle återupptas på lokalen bör det vara sent på säsongen.  

Fältgentiana (EN) 

Fältgentiana växer på torr till frisk mark på betesmarker och slåtterängar. Den tål ingen 

igenväxning eller ansamling av förna då den får svårt att gro. Den är mycket hävdberoende. 

Hoten mot arten är alltså igenväxning, gödsling och minskat slåtter (Bertilsson et al 2002). Få 

av fältgentianans frön är livsdugliga efter 21 månader i jorden, och arten har därför bara en 

kortsiktig fröbank. Därför är fältgentianan beroende av årlig fröproduktion för att 

populationen ska vara långsiktigt livskraftig (Milberg 1994).  

Orsakerna till fältgentianans nedåtgående trend på lokal C är troligen en kombination av 

minskad hävd och en allt mer kvävepåverkad mark med frodigare vegetation. Eftersom 

populationen är så liten är chansen för fortlevnad liten (Primack 2010). Ingen annan lokal med 

fältgentiana finns i närheten. Chanserna minskar ytterligare eftersom arten är beroende av 

årlig fröproduktion (Milberg 1994). Slåtter av de öppna gräsytorna bör ske i mitten till slutet 

av juli (enligt personlig kontakt Lennart Sundh 2011) innan fältgentianans blomningsperiod. 

Det får inte ske i mitten av augusti – mitten av september då man riskerar att klippa av 

plantorna. Mycket viktigt är att samla upp och forsla bort hö för att inte tillföra marken mer 

kväve. 2011 framfördes fordon över en av fältgentianans växtplatser mitt under 

blomningstiden, detta måste förhindras genom att fordon hänvisas till grusvägen.  
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Fältvädd 

Arten växer på torr, naturlig, ogödslad gräsmark på åkerholmar, åkerrenar och i 

naturbetesmarker på backar och åsar. Den är kalkgynnad och mycket känslig mot gödsel. Den 

är ljuskrävande men missgynnas av hårt bete. Hoten mot arten är igenväxning och 

kvävepåverkan (Bertilsson et al 2002).  Den gynnas av kort vegetation och störningar genom 

tramp (enligt personlig kontakt Jonas Grahn augusti 2011). Fältvädden är en perenn art och 

kan bli upp till 10 år. Den är mellan 20 och 80 cm hög. I ett försök i Tyskland har man 

simulerat bete och slåtter och jämfört hur det påverkar arten. Slåtter gynnar fältvädden något 

mer än bete, då det vid slåtter produceras fler frökapslar. Bete gynnar främst mindre växtarter, 

därför är det naturligt att fältvädden, som växer sig ganska hög, missgynnas (Reisch & 

Poschlod 2011). 

Viktigt är att lokal K fortsätter hävdas och skyddas från gödsling och bekämpningsmedel från 

den omgivande åkermarken.  

Guckusko  

Arten är kalkgynnad och trivs på fuktig eller frisk mark i slåtterängsrester i lövskog och i gles 

ädellövskog. Hoten är stora avverkningar och granplantering, igenväxning med gran, 

uppgrävning och tramp av turister. Arten har varit rödlistad tidigare men anses nu vara 

livskraftig (Bertilsson et al 2002).  

 

Orsaken till ökningen på lokal J är med stor sannolikhet de ökade skötselåtgärder som satts in. 

Kommunen sköter lokalen. Avverkning av träd och vasslåtter gör att mer ljus tillförs 

guckuskolokalen. Krontäckningen bör inte vara för stor vid guckuskolokaler (Sundh 2010). 

Fortsatt underhåll av lokalen är viktigt. Orsaken till minskningen i lokal I beror troligen först 

på en ökad krontäckning samt de sista åren på att guckuskons rotsystem har förstörts, 

möjligen av en gnagare. Jorden var helt uppluckrad 2008 och efter det har arten ännu inte 
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återhämtat sig (enligt samtal med Carin Franson 2010). Guckuskon på lokal I är inhägnad för 

att skyddas samt en del träd har tagits ner för att minska krontäckningen. En stegvis 

avverkning bör fortsätta för att minska krontäckningen ytterligare, dock med hänsyn till de 

många askar på lokalen som kan komma att dö de närmsta åren (av askskottsjukan) och 

därigenom minska krontäckningen (enligt Jonas Grahn 2011).  

Gulplister 

Arten har odlats som prydnadsväxt och är inte ursprunglig i Västergötland. Den är ofta spridd 

från trädgårdar och har ibland etablerat sig i lövskogar och bäckraviner (Bertilsson et al 

2002). Arten är sällsynt, den växer i lövskogar, främst under bok (Naturhistoriska Riksmuséet 

2011).  

 

Arten är mycket svår att se när den inte blommar. Inventeringen 2011 utfördes över ett stort 

område och rätt växtplats missades troligen under dess blomningstid. Om arten ändå har 

minskat eller försvunnit från lokal H skulle det kunna bero på att vegetationen har tätnat 

avsevärt på senare tid i utkanterna av lövskogen och rasbranten. Viss röjning av sly i 

ytterkanterna skulle vara gynnsamt, inte minst för andra rödlistade arter på lokalen (Tabell 5).  

 

Gulsippa  

Gulsippan trivs i lundar och öppna ädellövskogar med frisk och mullrik mark och är något 

kalkgynnad. Vanligast är att den är odlad eller spridd från parker och trädgårdar (Bertilsson et 

al 2002). Så är troligen också fallet med gulsippan i Mössebergsparken (enligt Jonas Grahn 

augusti 2011).  
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Orsaken till minskningen på lokal G skulle kunna vara minskat ljusinsläpp då det är stora 

mängder sly och yngre vegetation i den här delen av lokal G. Därför skulle en gallring vara 

gynnsam, säkert också för fler arter (Tabell 5).  

 

Humle  

Trivs på mullrik mark i bergbranter, bäckraviner, alskogar och alkärr. Ofta spridd från 

trädgårdar. Vild humle i Mössebergsparken nämndes dock redan av Linné 1747 (Bertilsson et 

al 2002).  

 

Humlens förutsättningar har troligen inte förändrats nämnvärt sedan 2008. Vad den 

långsiktiga minskningen av humle på lokal H beror på är dock oklart.  

Klasefibbla (NT)  

Arten trivs på fuktig till torr ogödslad mark, på betesmarker och slåtterängsrester. Den gynnas 

av slåtter och måttligt bete samt är kalkgynnad. Den är mycket känslig mot gödsling och hotas 

också av igenväxning eller ohävdade marker. Den gynnas av brist på fosfor i utarmade marker 

(Bertilsson et al 2002). 

 

För att arten ska fortsätta trivas i lokal A bör marken hävdas något mer. Eftersom arten är 

mycket känslig för gödsel samt slåttergynnad skulle slåtter med uppsamling och bortforsling 

av hö vissa år vara ett bra komplement till enbart bete som det är idag. Lokal B sköts enbart 

genom slåtter idag, vilket bör vara gynnsamt för arten. 
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Kärrknipprot 

Arten är kalkgynnad och växer i rikkärr och på kalkfuktängar. Den tål måttlig igenväxning 

men hotas av dikning och för hårt bete (Bertilsson et al 2002). Måttligt bete eller slåtter och 

oförändrad hydrologi är nyckelfaktorer för artens trivsel (enligt Jonas Grahn augusti 2011).  

Orsaken till att arten trivs väl i lokal D är troligen att artens habitatkrav uppfylls genom de 

skötselåtgärder som utförs; förr bete och nu slåtter. Eftersom arten tål viss igenväxning klarar 

den viss variation i hävden mellan olika år. För artens långsiktiga fortlevnad är det viktigt att 

slåttern fortsätter samt att kärret inte påverkas hydrologiskt.  

Luktsmåborre 

Arten trivs på torr gräsmark i klippterräng, ängsmark, skogsbryn och vägkanter och är något 

kalkgynnad. Den hotas främst av igenväxning (Bertilsson et al 2002 & Naturhistoriska 

riksmuséet 2011).  

Det är viktigt att området längs gångstigen i lokal M röjs regelbundet om arten ska fortsätta 

trivas här.  

Majviva 

Växer på fuktig mark, gärna störd eller trampad, i kalkfuktängar, rikkärr, naturbetesmarker 

och ibland dikeskanter. Majvivan gynnas av kalk och är ljuskrävande. Den missgynnas av 

igenväxning och ohävd, men vid röjningar har den ganska lätt att återhämta sig (Bertilsson et 

al 2002).  

Lokal D är en prioriterad lokal i kommunens naturvårdsarbete. Skötseln tycks gynna lokalen 

då fler arter har ökat i antal. Variationen mellan olika år kan också bero på skillnader i 

klimatet. 
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Purpurknipprot 

Trivs på kalkrik, torr, öppen mark med gles vegetation i blockmarker, bergbranter, skiffer- 

och kalkbrott, strandklippor och vägkanter. Arten är ljuskrävande samt gynnas av måttliga 

markstörningar (Bertilsson et al 2002). 

Artens minskande trend beror troligen på ett förändrat habitat. Ravinen var troligen mer 

solexponerad förr och har till största delen blivit relativt igenväxt med högre krontäckning. 

Kommunen sköter lokal E genom röjningar högst upp i ravinen där purpurknipproten växer. 

Arten är inte ljuskrävande på kort sikt, men gynnas dock av solexponering på längre sikt 

(enligt samtal med Carin Franson augusti 2011). Åtgärder bör vara att undersöka lokalen och 

dess historia; hur lokalen såg ut förr, om det finns fler skyddsvärda kärlväxter, lavar eller 

mossor samt vilka habitatkrav de har och utreda om det går att återställa lokalen till mer 

ursprungligt skick. Gallring av yngre träd och sly i en större del av lokalen kan vara 

nödvändigt.  

Skogsnycklar 

Arten trivs på frisk eller fuktig mark i kärrkanter, bryn, naturlig gräsmark och 

slåtterängsrester. Den gynnas något av kalk (Bertilsson et al 2002). I Finland har det gjorts en 

studie på Dactylorhiza maculata, Jungfru Marie nycklar. Skogsnycklar är en underart till 

denna. Studien visar att det viktigaste för den pågående fröproduktionen är det lager av 

stärkelse som finns i dess rotknölar under marken. De klarar av att producera mycket 

frökapslar även om fotosyntesen är låg just det året, till exempel genom ökad skuggning av 

plantorna. Dock är det på längre sikt negativt för plantorna med en låg fotosyntes, eftersom 

reserverna inte fylls på ordentligt, plantorna minskar i storlek och med mindre blad så minskar 

fotosyntesen ännu mer. Men på kort sikt är de inte ljuskrävande (Vallius 2001).  

Orsaken till artens minskning på lokal J är troligen igenväxning med vass. Lokalen har de 

senaste åren skötts av kommunen sedan 2006, genom LONA-bidrag (Lokala 
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Naturvårdssatsningen) (Länsstyrelsen 2011)). Avverkning av träd samt årlig vasslåtter sker på 

lokalen. Dessa skötselåtgärder bör ha en positiv effekt för kärret på lång sikt.  

Solvända 

Solvändan växer på torr, naturlig gräsmark samt på åkerholmar och renar som inte gödslas 

(Bertilsson et al 2002). Arten är betesgynnad (enligt personlig kontakt Lennart Sundh 2011). 

Den tål en kortare tids ohävd men kräver mycket ljus. Igenväxning med träd och buskar är 

starkt missgynnande. De största hoten idag är igenväxning och gödsling (Bertilsson et al 

2002).  

Orsaken till minskningen beror troligen på en måttlig igenväxning med gräs på lokalen under 

en längre tid. Det är bra om betet är måttligt under försommaren men sedan behöver marken 

betas ordentligt under sensommaren, alternativt komplettera betet med slåtter.  

Spenört 

Växer på frisk, naturlig gräsmark i skogsbryn, gles lövskog samt i snår på betesmarker. Den 

gynnas något av kalk, missgynnas av bete men tål heller inte total igenväxning (Bertilsson et 

al 2002). 

Orsaken till minskningen är troligen igenväxning och ökad krontäckning. Området vid lokal I 

var förr gles lövskog eller lövängar, men det är nu ett Natura 2000-område för ädellövskog 

varför området lämnas för fri utveckling (enligt Carin Franson 2011). Dock har mindre 

gallring gjorts kring guckuskon på samma lokal. Även om fler stegvisa gallringar i det här 

området skulle förbättra förutsättningarna för spenörten är det inte aktuellt. Det är 

ädellövskogens naturvärden som prioriteras och då tillåts inte några gallringar (mer än 

undantagsvis i mycket begränsad skala kring t ex guckuskon (enligt Carin Franson 2011)).  
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Spåtistel 

Spåtisteln trivs på frisk till torr gräsmark i ogödslade betesmarker och ibland längs vägkanter. 

Arten gynnas av brist på fosfor samt gynnas starkt av bete. Hoten är främst gödsling, ohävd 

och igenväxning (Bertilsson et al 2002).  

Förutsättningarna för arten är i dagsläget ganska goda då det inte har skett någon tydlig 

minskning de senaste åren. Arten skulle dock gynnas av att slänten i lokal C slåttrades vissa 

år.   

Tibast 

Trivs på fuktig till frisk mark i lövskog nedom bergsbranter, i raviner och sluttningar vid 

platåberg. Tibast är en ökande art som främst sprids genom fåglar och odling (Bertilsson et al 

2002).  

Varför arten har försvunnit från lokal H är oklart. Den kan möjligen finnas i något av de yttre 

skogspartierna intill gångvägen, men vara svår att se, då delar av området blivit mycket 

igenväxt och svårframkomligt. Viss gallring av sly och ung vegetation kan vara nödvändigt. 

Lokal F och lokal I kan, med hänsyn till tibasten, lämnas för fri utveckling.  

Tistelsnyltrot (EN)  

Trivs på fuktig till frisk naturlig gräsmark i slåtter- och gräsmarksrester som börjat växa igen 

(Bertilsson et al 2002). Tistelsnyltroten parasiterar vanligtvis på brudborste (Cirsium 

helenioides, även kallad borsttistel) eller kåltistel (Cirsium oleraceum). Den är känslig mot 

bete, dränering och igenväxning med buskar och sly (Mattiasson 2008). 

Artens ökning sedan 2008 kan bero på att inte alla växtplatser kändes till då. Antalet verkar 

även variera kraftigt mellan olika år. Orsaken till att arten inte har någon generellt stabil trend 

är oklar. Det extremt låga antalet 2008 berodde dock även på en alltför tidig slåtter året innan 
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(enligt Carin Franson 2011). För att undvika att det händer igen måste arbetslagen få tillstånd 

av kommunekologen innan de utför slåtter. Förutom skillnader i när slåttern utförts kan 

variationerna i antal bero på skillnader i nederbörd eller andra klimatförhållanden. Arten är ju 

också beroende av hur rikligt dess värdväxt (brudborste) blommar. Skötselåtgärderna på lokal 

G bör alltså vara röjning av buskar och sly samt slåtter i augusti efter tillstånd från 

kommunekologen, med hänsyn till tistelsnyltrotens och brudborstens blomningstid (enligt 

Carin Franson 2011). Tistelsnyltroten ska ha hunnit sprida sina frön och brudborsten ska ha 

hunnit lagra näring i rotsystemen inför kommande år (Mattiasson 2008).  

Trollsmultron (VU) 

Trollsmultron växer på torr, naturlig gräsmark, bland buskar och stenar i sydsluttningar, på 

betade marker och åsar, åkerholmar, ogödslade åkerrenar. Arten gynnas av kalk och är 

ljuskrävande. Arten missgynnas av hårt bete och tål en tids ohävd, men inte skugga.  Hoten 

idag är igenväxning, bortodling och gödsling av åkerholmar och renar (Bertilsson et al 2002).  

Eftersom arten är högväxt och tål viss ohävd klarar den sig bra trots att lokal A har en ganska 

hög gräsvegetation i dagsläget. Den skulle dock gynnas av kraftigare sensommarbete eller 

slåtter.  

Vildkaprifol  

Trivs på torr till frisk mark i dungar och lövskogar i bergbranter, även barrskogsbryn 

(Bertilsson et al 2002). 

 

Mer omfattande inventeringar behövs för att kartlägga var äkta vildkaprifol finns i lokal H. 

Inventering vid rätt tidpunkt är också viktigt då man endast säkert kan skilja kaprifol från 

vildkaprifol då arterna blommar. Kaprifol har ett sammanväxt skålformat översta bladpar 

under blomman och blommar tidigare än vildkaprifol (Naturhistoriska Riksmuséet 2011). 
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Förekomsten på lokal L har inte något högt skyddsvärde eftersom den inte är ursprunglig 

(enligt samtal med Jonas Grahn 2011). För att gynna vildkaprifolen på lokal H behövs 

troligen viss gallring i de yttre skogspartierna, längs med gångvägen. Om man vill bevara 

arten på lokal L bör området hindras från igenväxning. 

 

Vingvial 

Växer på torr, naturlig, ogödslad gräsmark på åkerholmar, i åssluttningar, åkerrenar och 

gräsmarksrester. Gynnas av kalk och missgynnas av kraftigt bete och slåtter. Den kräver 

mycket ljus, men klarar viss ohävd. Hoten är främst hårt bete och igenväxning med träd och 

buskar (Bertilsson et al 2002).  

Att arten försvunnit från lokal F beror troligen på upphörd slåtter och igenväxning. 

Återupptagen slåtter är här viktigt för att bevara de naturvärden som eventuellt finns kvar. På 

lokal G är det också viktigt med fortsatt slåtter samt uppsamling och bortforsling av hö.  

Ängsnycklar  

Ängsnycklar är en kalk- och hävdgynnad art som trivs på fuktig mark i rikkärr, medelrika kärr 

och kalkfuktängar. Den missgynnas av allt för hårt bete och hotas av igenväxning och dikning 

(Bertilsson et al 2002).  Vid igenväxning kan ängsnycklar till en början skydda sig från 

skuggning genom att öka den vertikala tillväxten. Men fortsätter igenväxningen minskar 

populationen snabbt i antal. Enligt en studie som gjorts i Tyskland verkar det finnas en kritisk 

nivå då den omgivande växtligheten når ca 150 cm, då har inte ängsnycklarna någon chans att 

klara sig längre. De studerade också återintroduktion av slåtter vid flera lokaler, vilket 

resulterade i att arten ökade snabbt i antal igen (Schrautzer 2011).  
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Artens årsvisa variationer kan bero på olika gynnsamma klimatförhållanden. Att arten håller 

ett ganska högt antal beror troligen på att lokalen sköts genom slåtter och hindras från 

igenväxning. Skötseln av lokal D bör fortsätta så som den gör idag. Om bete skulle återupptas 

i lokalen är det viktigt att betet är sparsamt under försommar och högsommar (Jannert 2003).    

 

Skötselråd lokalvis 

I Tabell 7 sammanställs de olika skötselrekommendationerna lokal för lokal. 

Tabell 7. Skötselrekommendationer och kommentarer för respektive lokal.  

Lokal-

kod 

Skötselrekommendationer och kommentarer 

A Betesmark 400m V om Liagården 

Hårdare bete på sensommar och höst. Måttligt bete tidigare på säsongen, dock hårdare bete 

än vad som skett 2011.  

 

Viktigt är att betestrycket inte är allt för hårt tidigt på säsongen eftersom det kan missgynna 

samtliga arter (backklöver, klasefibbla, solvända och trollsmultron). Risken är dock större 

för att betestrycket är för lågt – vegetationen måste hållas kort (enligt personlig kontakt 

Lennart Sundh 2011). Särskilt klasefibbla och backklöver skulle gynnas av en återupptagen 

slåtter (enligt personlig kontakt Jonas Grahn augusti 2011) men bete bör prioriteras då det 

inte är lika resurskrävande.  

B Slåttermark vid Liagården 

Slåtter på sensommaren, årligen. Uppsamling och bortforsling av hö. Så som lokalen sköts i 

dagsläget.  

C Gamla Slalombacken 

Slåtter i mitten till slutet av juli innan fältgentianan blommar (enligt personlig kontakt 

Lennart Sundh 2011), förutom den artrika slänten. Sent slåtter bör ske vissa år i slänten 

(enligt kontakt Lennart Sundh augusti 2011). Hö samlas upp och forslas bort. Viss 

markstörning är positivt för fröspridningen. Slåtter bör ej ske vid fältgentianans lokaler 

under dess blomningstid; mitten på augusti till mitten på september. Förhindra att fordon 

framförs på gräsytorna under blomningssäsongen, hänvisa dessa till grusvägen.  

Man kommer troligen inte att återuppta betet på lokalen igen med anledning av klagomål 

från närboende då området ligger nära bebyggelsen samt genomkorsas av gång- och 

cykelleder. Lokalen är högt belägen så att den ser mer och mer kvävepåverkad ut beror 

mest troligt på kvävenedfall från atmosfär och nederbörd (samtal med Lennart Sundh 

2011). Detta problem är något man måste jobba regionalt och globalt med (miljöpolitik och 

regler på nationell och internationell nivå) för att vända utvecklingen, och det är en 

långsiktig process.  
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D Bestorpskärret 

Slåtter på sensommar eller höst, så som sker i dagsläget. Bete vissa år eller annan måttlig 

markstörning (t ex räfsning) skulle vara gynnsamt för fröspridningen (enligt personlig 

kontakt Jonas Grahn augusti 2011).  

Bete kommer troligen inte att återupptas på lokal D av samma anledning som för lokal C, se 

ovan (Carin Franson 2011).  
E Rasbrant norr om slalombacken 

Området sköts idag genom viss röjning av sly och yngre vegetation medan äldre träd 

bevaras. Purpurknipproten som växer här gynnas på längre sikt av ett högre ljusinsläpp 

(enligt personlig kontakt Jonas Grahn augusti 2011).  

 
F Gamla Folkets park 700 m NO om Skogssjön 

Återupptagen slåtter för ängsmarken är nödvändigt om dess naturvärden skall bevaras. 

Vilka arter som har möjlighet att återhämta sig eller återetablera sig i lokalen är svårt att 

säga. Röjning av sly i dess utkanter samt viss gallring av hasselskogen nedanför behövs. 

Ädellövskogen ovan ängsmarken är Natura 2000-område och lämnas för fri utveckling.    

Ängsmarken slåttras inte då det råder brist på resurser. Det finns också praktiska problem 

kring slåttern. Stora slåttermaskiner kan inte ta sig till lokalen på grund av omgivande 

branter. Lieslåtter är ett alternativ, men då krävs stora insatser av frivilliga, t ex att någon 

förening anordnar lieslåtter. Att arten solvända skall ha funnits här (Jannert 2003) är ett 

tecken på att lokalen förr hyste naturvärden och att den hindrades från att växa igen, då 

solvända är en växt som kräver regelbundet bete eller slåtter för att trivas (efter samtal med 

Lennart Sundh 2011). 
G Mössebergsparken 

Årlig slåtter i mitten av augusti av de öppna gräsytorna. Större delen av höet samlas upp 

och forslas bort. Viss gallring av hassel och yngre träd i parkens mindre öppna delar. 

Hamling av en del lövträd vore positivt, både estetiskt, traditionsenligt och för den 

biologiska mångfalden. Målbilden för parken bör vara en slåtteräng snarare än en öppen 

gräsyta (i enlighet med miljömålet ”Ett rikt odlingslandskap” där ett delmål är att arealen 

slåttermark ska öka) (Carin Franson augusti 2011).  

H Diabasbrant ovan Mössebergparken 

Gallring av ädellövskogens och rasbrantens ytterkanter är troligen nödvändig, i övrigt 

lämnas området för fri utveckling.  

Eftersom området ingår i ett Natura 2000-område för ädellövskog vill inte Länsstyrelsen att 

man utför röjningar. Det kan dock bli nödvändigt om man vill bevara de rödlistade arterna 

stenfrö (EN) och rutlåsbräken (EN) som växer i rasbranten (enligt personlig kontakt Jonas 

Grahn augusti 2011). En inventering av mossfloran vore intressant. Under inventeringen 

sågs en art av baronmossa (Anomodon sp.).  
I Mössebergs östsluttning ovan Falbygdens sjukhus 

Krontäckningen bör minskas ytterligare genom stegvisa avverkningar. Viss markstörning i 

samband med avverkning är positivt. Det finns mycket ask i den här lokalen. Det bör tas 

med i beräkningen att de kan dö av askskottsjukan vilket skulle medföra att krontäckningen 

minskar på naturlig väg (enligt personlig kontakt Jonas Grahn augusti 2011).  

Lokaler med livskraftiga bestånd av guckusko har ofta en krontäckning på omkring 50% 

(Sundh 2010). Krontäckningen är i dagsläget närmare 100%, varför den bör minskas. 

Falköpings kommun har tilldelats LONA-bidrag (Länsstyrelsen 2011) för guckuskolokalen. 

Den är idag inhägnad för att skydda det enda guckuskoexemplaret. Spenörten har inte setts 

till på senare tid, inte heller 2011. Liksom guckuskon skulle den gynnas av röjningar (enligt 

personlig kontakt Jonas Grahn augusti 2011). Eftersom lokalen är ett Natura 2000-område 
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för ädellövskog är det svårt att få tillåtelse till avverkningar.  

J Extremrikkärr och guckuskolokal ovan Näregården 
Fortsatt vasslåtter årligen samt viss stegvis gallring av träd, så som lokalen sköts i 

dagsläget, men med intensifierade åtgärder i våtmarken.  

Kommunen utför skötselåtgärder på lokal J och får LONA-bidrag från Länsstyrelsen för 

detta. Guckuskon har varit stabil eller ökande i antal de senaste åren vilket år ett bra tecken. 

Skogsnycklarna minskar däremot i antal varför mer åtgärder i kärret är nödvändigt. Man 

bör försöka ta reda på vad som har förändrats i kärret på lokalen och återställa till mer 

ursprungligt skick (efter samtal med Carin Franson 2011 & Jonas Grahn augusti 2011). En 

inventering av mossfloran vore intressant.   

K Åkerholme vid Dotorp 
Lokalen bör slåttras sent åtminstone vartannat år. Uppsamling och bortforsling av hö. 

Lokalen måste skyddas från omkringliggande verksamhet så som besprutning, gödsling och 

nybyggnation. 

Att åkermarken nu ligger i träda är positivt då man slipper problemen med gödsel och 

bekämpningsmedel. Kommunen har beslutat att utföra slåtter på åkerholmen endast 

vartannat år för att det inte finns tillräckligt med resurser för allt naturvårdsarbete. Marken 

är så pass torr så vartannat bör vara tillräckligt. Man skulle också kunna bränna marken på 

våren vissa år.  Bekämpningsmedel har skadat kanterna av åkerholmen vid minst ett tillfälle 

de senaste 10 åren (enligt Jonas Grahn, Lennart Sundh och Carin Franson 2011). Att 

lokalen finns i ett industriområde utgör ingen risk då den omfattas av skyddsformen Natura 

2000. Kommunen har tillsammans med länsstyrelsen diskuterat att schakta bort matjord 

från åkermarken för att göra den mer näringsfattig och gynna torrbacksfloran att sprida sig 

till ett större område (enligt Carin Franson 2011).  
L Mösseberg vid campingen 

Lokalen har lågt skyddsvärde, men vill man ändå bevara vildkaprifolen så bör lokalen 

genom gallring hindras från att växa igen.  

Förekomsten är troligen en förvildad vildkaprifol som odlats i närheten (efter samtal med 

Tomas Jonsson, september 2011). Därför har inte lokalen så högt skyddsvärde (enligt 

personlig kontakt Jonas Grahn augusti 2011). 

M Bergssluttningen 20m NO om trapporna 

Lokalen behöver röjas regelbundet för att hindras från igenväxning.  

Luktsmåborren växer vid sidan av gångstigen. Ytterligare en anledning att röja längs stigen 

är att den används som gångstig upp och ner från berget.  

 

 

 

4.3 Slutsatser  
 

Hur framtiden ser ut för de hotade kärlväxtarterna i de undersökta lokalerna varierar. En del 

områden prioriteras och sköts mycket bra medan andra växer igen. Om 

skötselrekommendationer i tabell 5 ovan följs är sannolikheten för en positiv utveckling stor 

för de flesta arter.  En del växtpopulationer är dock så små att framtiden för dessa är kritisk 

även om skötselrekommendationer följs. Detta gäller i första hand fältgentiana som inte heller 
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har någon långsiktig fröbank i jorden (se avsnitt 4.2). Några växtpopulationer har minskat 

eller försvunnit. I lokal A skulle till exempel solvända och backklöver troligen kunna 

återhämta sig genom skötsel enligt Tabell 5. Det skulle också vara gynnsamt för klasefibbla 

och trollsmultron. Lokal A bör man fortsatt prioritera då det finns minst tre rödlistade 

kärlväxtarter här.   

 

Naturvårdsarbete, främst slåtter, är resurskrävande och ibland svårt. Vilka lokaler som kan 

skötas beror på prioriteringar i kommunens budget. I dagsläget prioriteras redan de viktigaste 

områdena, där det finns rödlistade arter, medan andra områden inte sköts. Några lokaler 

riskerar igenväxning (till exempel lokal F, L och M). Dessa har dock inte samma naturvärden 

och prioriteringsordningen anses rimlig med de förutsättningar som finns. Önskvärt vore att 

alla lokaler kunde skötas på bästa sätt, men då krävs en omfördelning i kommunens budget 

eller naturvårdsbidrag från Länsstyrelsen, till exempel LONA-bidrag (Länsstyrelsen 2011). 

Det hade utförts skötselåtgärder i fler lokaler och i större skala om resurser hade funnits. 

Skötselåtgärder skulle bli än bättre om de arbetslag som utför arbetet hade mer kunskap om 

naturvård och specifika arters behov. Ibland har rishögar lämnats kvar på ställen där de inte 

borde, gräsmarker har slåtts för tidigt och röjningar utförts utan särskild hänsyn till sällsynta 

arter. Kommunen arbetar för att minska risken att det händer igen.  
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Appendix 1. Inventeringsprotokoll för 4 arter 

 

Lokal 1: Guckusko ovan Näregården (tre bestånd). Lokal 1a: längst ned i sluttningen, lokal 1b: längst 

upp i sluttningen, lokal 1c: vid stenmuren.  

Lokal 1 
Lokal 

1a Lokal 1a Lokal 1b Lokal 1b 
Lokal 

1c 
Lokal 

1c 
Lokal 1  

Tot. antal 
Lokal 1 

Tot. antal  

År 

Tot. 

antal 

stänglar 

Tot.  

antal 

blommor Tot. antal st. 

Tot.  

antal 

blommor 

Tot. 

antal 

st. 

Totalt 

antal 

blom-

mor 

Totala 

antalet 

stänglar 

Totala 

antalet 

blommor Inventerare 

1997       87 101 
Kurt-Anders 

Johansson 

2004        125 
Åke 

Abrahamsson 

2005          

2006        137 
Åke 

Abrahamsson 

2007       121 101 Lennart Sundh 

2008       187 55 Maria Thorén 

2009 50 12 72 27 70 38 192 77 Carin Franson 

2010 51 22 87 40 72 46 210 108 Carin Franson 

 

 
 
Lokal 2: Skogsnycklar i Näregårdskärret. 

Lokal 2: 

Näregårdskärret      

Datum 

Skogs-

nycklar    Inventerare 

2008-06-08 6    Maria Thorén 

2009 0    Carin Franson 

2010-06-01 10    Carin Franson 
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Lokal 3: Guckusko ovan Falbygdens sjukhus 

Lokal 3 (känd 

lokal) Guckusko Guckusko  Inventerare 

Datum Antal stänglar 

Antal 

blommor   

1980-talet 26+4    

1997  6  Kurt-Anders Johansson 

1999     

2001-06-28  1  Jonas Grahn 

2003-05-28 11+3   Jonas Grahn 

2004     

2005-06-06  12  Jonas Grahn 

2006-06-13 2 0  Åke Abrahamsson 

2007-05-30 7 6  Lennart Sundh 

2008-06-04 1 0  Carin Franson 

2009-05-29 1 0 Carin Franson 

2010-06-09 1 0 Carin Franson 

 

 

Lokal 4: Purpurknipprot rasbrant norr om gamla slalombacken.  

Lokal 4: 

Purpurknipprot     

Datum 

Totalt 

antal 

Antal 

stänglar 

Antal 

blommor Inventerare 

1979   250 Lennart Sundh 

1980 300-400 200-300 100 Lennart Sundh 

1981 300-400 200-300 100 Lennart Sundh 

1982 300-400 200-300 139 Lennart Sundh 

1996   7 Lennart Sundh 

2000   5 Lennart Sundh 



44 

 

2002-06-22 14 9 5 Lennart Sundh 

2004-07-07 6   Carin Franson 

2005 5 4 1 Åke Abrahamsson 

2006 0   Åke Abrahamsson 

2007-07-00 32 31 1 Lennart Sundh 

2008-08-00 26 14 12 Åke Abrahamsson 

2009-07-18 9 7 2 Åke Abrahamsson 

2010-07-25 7 7 1 Åke Abrahamsson 

2011 12 7 5 Åke Abrahamsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

Appendix 2. Inventeringsuppgifter ur Mössebergs Flora (Jannert 2003) 

Art Tidigare uppgifter om fynd 

backklöver Äng 400m V om Liagården: ett ex under flera år, nu 

ev. utgången.  

Har tidigare även funnits vid Liagården samt i 

slalombacken.  

backsippa Äng 400m V om Liagården: 78 ex 1994 

Betesmark V om Liagården: 7 ex 1992 

Gamla slalombacken: 165 ex 1996 

blodnycklar 15 ex 1980, 12 ex 1981, 45 ex 1995 

flugblomster 60 ex 1979, 60 ex 1980, 147 ex 1983, 73 ex 1996,  

fältgentiana  18 ex 1986, 6 ex på ljungheden samt 12 ex på 

torrängen sept. 2002 

fältvädd Ej funnen på Mösseberg.  

guckusko De två lokalerna vid Näregårdskärret nämns.  

gulplister Mössebergsparken omnämns inte som gulplisterlokal, 

dock två närliggande platser nämns.  

gulsippa Lokalen i Mössebergsparken nämns.  

humle  Många längs med sluttningen från Mössebergsgården 

till bäcken ovan Falbygdens sjukhus (början av 2000-

talet).  

klasefibbla Omnämns vid många lokaler på Mösseberg.  

kärrknipprot 100 ex 1979, 2500-3000 ex 1981 

majviva   Bestorpskärret samt fler lokaler nämns.  

purpurknipprot Ett fåtal 1974, 139 ex 1984, 16 ex varav 7 fertila 

1996, 14 ex varav 5 fertila 2002 

skogsnycklar Tämligen allmän på Mösseberg, mest på 

nordsluttningen.  

solvända Äng 400m V om Liagården samt i gamla folkets 

park.  

spenört  15-tal ex 1995, ej funnen under början av 2000-talet 

spåtistel Lokalen Gamla slalombacken nämns.  

tibast En lokal ovan kurorten nämns, samt flera närliggande 

lokaler.  
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tistelsnyltrot 8 ex 1978, ca 20 ex 1979, 18 ex 1980, 105 ex 1981, 

233 ex 1984, 743 ex 1986, 275 ex 1991, 157 ex 1992, 

354 ex 1994, 96 ex 1993, 181 ex 2000 

trollsmultron Lokalen 400m V om Liagården omnämns.  

vildkaprifol  Omnämns ej.  

vingvial Mössebergsparken omnämns, dock inte lokalen i 

gamla Folkets Park.  

ängsnycklar 25 ex 1980, 34 ex 1981, 138 ex 1995 
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Appendix 3. Detaljkartor över lokaler 
Samtliga kartor har utformats av Carin Franson, Falköpings kommun, 2011.  

 
Figur 1. Lokal A och B (kartunderlag från Falköpings kommun 2011). 
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Figur 2. Lokal C och D (kartunderlag från Falköpings kommun 2011).  
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Figur 3. Karta över lokal L, M och F (kartunderlag från Falköpings kommun 2011).  
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Figur 4. Lokal G, H, I och J (kartunderlag från Falköpings kommun 2011). 
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Figur 5. Karta över lokal K (kartunderlag från Falköpings kommun 2011). 
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Appendix 4. Fotodokumentation av lokalerna  

Lokal A. 

 Lokal B.  

Lokal D. Maj 2011.  

 Lokal E.

Lokal C. Maj 2011. 
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Lokal F.  

Lokal G. Maj 2011, med blommande vitsippor.  
 

Lokal H. Juli 2011, gångstig nedanför 
rasbranten.  

Lokal I. Inhägnad kring guckuskon.  

Lokal J. Näregårdskärret i juni 2011.  
 

Lokal K. Åkerholme vid Dotorp.  
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Lokal L. Björkdunge vid campingen.  

 

 
Lokal M. Oktober 2011.  

 


