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Inledning  

Trafikverkets arbete med vägkantsflora  

I december 1993 fick dåvarande Vägverket i uppdrag av regeringen att ta fram ett program för hur verket 
skulle arbeta för biologisk mångfald inom sitt verksamhetsområde. Uppdraget utmynnade bland annat i 
arbetet med skyddsvärd flora längs de allmänna vägarna. Projektet Artrika vägkanter drog igång 1995 
med enkäter och inventeringar för att hitta vägkanter med särskilt värdefull flora. Efter en uppföljning 
2001 av ett begränsat antal sträckor togs arbetet i Region Väst upp igen på allvar 2006 och sedan 2010 är 
här målet att alla statliga vägar i de aktuella driftområdena ska regelbundet inventeras och bedömas i fält. 
Andelen artrika vägkanter i regionen har sedan dess mångdubblats (Lindqvist och Karlsson, 2012, 
Lindqvist och Borlid, 2014) och vår kunskap om vägkanterna och de hotade arter som använder dem, blir 
allt bättre för varje år.  

Under 2016 fastställdes nya riktlinjer för sakområde Landskap (natur och kultur m.m.), som syftar till att 
tydliggöra vilka mål och rutiner som gäller kring Trafikverkets arbete med vägar, järnvägar och 
landskapets värden. De nya riktlinjerna ställer krav på hur Trafikverket ska bidra till att bibehålla och 
helst öka andelen naturvärden och kulturvärden inom infrastrukturen. Dessutom finns riktlinjer för hur 
påverkan på fauna ska regleras, t.ex. genom utformningen av faunapassager och genom att begränsa 
bullernivåerna i ekologiskt viktiga naturmiljöer.  

För vägkantsmiljöer innebär detta att artrika vägmiljöer ska utvecklas och skapas utefter befintlig 
infrastruktur. Dessutom ska alla sidoytor, vid nyanläggning av infrastruktur, utformas för att skapa så 
goda förutsättningar som möjligt för den naturliga vegetationen att etablera sig efter de ekologiska 
förutsättningar som gäller för just det området.  

Förutom att uppfylla Trafikverkets egna riktlinjer och mål måste också Miljöbalken efterlevas. Enligt 2 
kap. 2 § i Miljöbalken har alla som bedriver eller avser att bedriva verksamhet eller åtgärd, skyldighet att 
skaffa sig den kunskap som krävs för att förhindra att människor eller miljö tar skada. Lagen kräver alltså 
att man tar reda på vilka naturvärden som finns vid de vägar där Trafikverket ska utföra åtgärder. 
Upptäcker man att det finns skyddade områden, växter eller djur där man planerar sitt arbete så gäller 
Miljöbalkens 7:e och 8:e kapitel och det planerade arbetet kan då kräva tillstånd från Länsstyrelsen. Den 1 
maj 2011 trädde även landskapskonventionen i kraft i Sverige. Denna innebär att Trafikverket ska skydda, 
förvalta och planera landskapet i vägmiljöer i enlighet med konventionens intentioner. 

Inventeringsarbetet har bedrivits i enlighet med en metod som utarbetats i Trafikverket Region Väst 
under åren 2010-2015 (”Metod för översiktlig inventering och identifiering av artrika vägkanter”, rapport 
2012:149, Lindqvist et al, 2016). 

Alla identifierade objekt redovisas i en för Trafikverket gemensam databas, Miljöwebb Landskap. 
Databasen ska fungera som ett hjälpmedel vid arbeten längs väg och järnväg, där redovisas bl.a. artrika 
väg- och järnvägsmiljöer, vägträd och alléer, samt kulturminnen.  

Definitioner 

Artrika vägkanter 

En artrik vägkant är ett vägområde som innehåller skyddsvärda och/eller rödlistade eller hotade arter 
vilka kräver anpassad skötsel och hänsyn. Oftast innehåller en artrik vägkant ängs- och betesmarksflora 
som är beroende av slåtter eller blomrikedom typiska för störda öppna miljöer. I vissa vägkantsmiljöer 
trivs även insekter och andra djur, oftast i torra, sandiga slänter. Det som är skyddsvärt i en artrik vägkant 
kan både vara enskilda hotade arter eller den samlade artrikedomen. Rikblommande vägkanter med 
vanligare arter kan ha stor betydelse för t.ex. nektar- och pollensökande insekter, varför blomrikedom i 
sig kan vara ett kriterium för en artrik vägkant.  
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Hänsynsobjekt 

Under inventeringsarbetet har det framkommit vägkanter med intressant flora, vilka av olika anledningar 
inte har kunnat klassas som artrika vägkanter. Dessa sträckor har vi kallat för hänsynsobjekt. Sådana 
objekt kräver hänsyn, men behöver för närvarande ingen anpassad skötsel. I flera fall finns det även 
hänsynsobjekt som förmodligen kan klassificeras som artrik vägkant, men där noggrannare inventeringar 
behövs. Ett hänsynsobjekt kan t.ex. ha begränsade förekomster av en värdefull art. Det kan även handla 
om förekomster av en skyddsvärd art där andra omgivningsfaktorer än den årliga vägkantsskötseln har 
påverkat artens uppkomst i vägkanten, men där större ingrepp som dikning skulle påverka arten negativt. 
Hänsynsobjekt kan också vara vägkanter med förekomster av sällsynta arter som normalt inte är bofasta i 
Sverige.  

Invasiva växter 

Invasiva främmande växter är växter som på olika sätt är införda till Sverige, har etablerat sig och börjat 
sprida sig kraftigt. Invasiva arter är ett hot mot den biologiska mångfalden eftersom de tar över och kan 
slå ut den ursprungliga floran och faunan. En av de invasiva arterna som tas upp nedan är dessutom direkt 
skadlig för människan om den hanteras fel (jätteloka). Det finns således både ekologiska och hälsomässiga 
orsaker till att försöka begränsa och bekämpa dessa arters utbredning. Exempel på invasiva djurarter som 
påträffas i vägkanterna är den spanska skogssnigeln. 

Urval och bedömning 

Artrika vägkanter 

I det här arbetet har vi utgått från de objekt som utsetts under tidigare inventeringar av driftområdet. 

Utöver detta har nya objekt tillkommit vid egna inventeringar under senare år, framför allt under 
sommaren 2011 då i stort sett alla statliga vägar i driftområdet sågs över med avseende på intressanta 
miljöer. Dessutom har nya objekt bildats utifrån tips från Länsstyrelsen, kommuner, 
naturskyddsföreningar, botaniska föreningar, konsulter och privatpersoner.  

Samtliga objekt har inventerats i fält av Trafikverkets miljöspecialister. Vid inventeringen bedömdes 
objektets värden och utbredning. Även vägkantens skötselstatus bedömdes, som en sammanvägning av 
hur objektet har skötts och statusen för de biologiska värdena. För varje inventerat objekt har ett 
fältprotokoll upprättats. I protokollet finns mer detaljerad information än vad som redovisas i denna 
sammanställning.  

Invasiva växter 

I vägområdet bör fokus enligt vår nuvarande kunskap ligga på att analysera förekomst samt eventuell 
bekämpning av de fem invasiva arterna jätteloka, parkslide, jätteslide, vresros och blomsterlupin. 
Blomsterlupinen är dock redan så utbredd att alla förekomster inte aktivt noteras. Däremot bekämpas 
arten aktivt på vissa artrika vägkantsobjekt som är speciellt angripna.  

I Region Väst finns ännu ingen information om exakt utbredning av invasiva växter. Vid inventeringar av 
vägkanterna i driftområdet har påträffade förekomster av några av dessa fokusarter noterats, men det ger 
ingen heltäckande bild av invasiva arters utbredning längs vägarna. En masterfil över de noterade 
förekomster av invasiva arter som har noterats under fältarbetet finns dock.  

Skötselanvisning  
De konkreta kraven som ligger på entreprenören gällande skötsel av artrika vägkanter behandlas i 
Standardbeskrivning för Grundpaket Drift (SBD), under konto 84.153. Skötselkraven innebär att den 
biologiska mångfalden längs vägnätet bibehålls samt att de artrika vägkanterna i regionen finns kvar och 
har möjlighet att utveckla sig även i framtiden. Det finns en rad olika skötselalternativ i driftkontrakten, 
men oftast handlar det om någon form av senarelagd slåtter. Några skötselobjekt kan ha en särskild s.k. 
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skötselbeskrivning. Projektledaren för respektive driftområde har ett stort ansvar för att allt arbete utmed 
vägarna utförs så att Sveriges miljömål och Trafikverkets egna riktlinjer för naturmiljö kan uppfyllas. 

Hänsyn  

Arbeten som kan påverka artrika vägkanter eller hänsynsobjekt bör endast utföras efter samråd med 
ansvarig miljöspecialist. Det gäller t.ex. dikningsåtgärder, ledningsarbeten, beläggningsarbeten eller andra 
ombyggnadsåtgärder som kan påverka vägens sidoområde. Vid sådana arbeten ska ansvarig 
miljöspecialist/ekolog inom Underhåll på Trafikverkets Region Väst, kontaktas i ett tidigt skede för 
samråd kring lämplig utformning och hänsyn.  
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Bergslagen 

Landskap 

Driftområdet kan delas upp i två särpräglade områden, Klarälvsdalen och det egentliga Bergslagen. 

Klarälvsdalen är ett uppodlat område, men stora arealer nyttjas inte längre och håller på att växa igen. Det 
finns även stora höjdområden med vägar som går mellan dem. Hedtallskogar breder ut sig på sandiga 
marker på höjderna eller flack terräng som bildats som sedimentplan. Mindre byar och s.k. Finnbyar ligger 
på höjderna, avlägsna från de större odlingsområdena i Värmland och angränsande områden i Dalarna. 
Dessa små uppodlade byar har ibland en relativt intressant flora. 

Det egentliga Bergslagen, i de östra delarna av driftområdet, är storkuperat och har en speciell geologi. 
Långban är t.ex. välkänt med tanke på mineralogin. Från Filipstad och norrut finns ett tydligt kalkinslag i 
berg och mark. De större vägarna, 26:an och 62:an, har vägbanker som är uppbyggda med kalkrikt 
material och mer kalk har ibland tillförts kontinuerligt via stödremsan som fylls på med jämna mellanrum. 
Det finns även mindre grusvägar med kalkinslag, bl.a. väg 834 och 835. Vägområdet är begränsat på de 
senare och de är inte särskilt högt uppbyggda.  

Driftområdets mellersta delar utgörs till stora delar av vidsträckta skogar, uppbrutna av sjöar, myrar och 
mindre odlingslandskap. I sandigare partier är floran inte så utvecklad, men längs väg 63 vid 
Brattforsheden finns den rödlistade arten sandödla (VU) och arten kan potentiellt finnas på fler platser 
längs vägnätet.  

Flora 

Driftområdets artrika vägkanter utgörs främst av slåttermarksrester och torrbackar. De östra delarna av 
området har betydligt mer intressant flora tack vare kalkinslaget. Bitvis finns det rikligt med ormrot, 
slåtterblomma och kattfot i detta delområde liksom flera olika orkidéarter. Kattfoten tenderade att sprida 
sig och nykolonisera ombyggda och dikade vägslänter med grusigt material. Ormroten finns i hela 
driftområdet, men i mycket större mängd i de östra delarna, där det bitvis finns stora ormrotsängar. Även 
jungfru Marie nycklar och ängsklocka finns utspritt över hela driftområdet. I motsats till bl.a. Dalsland 
saknas dock större fält eller ängar med ängsklocka i närheten av vägnätet.  

Driftområdets östra delar är mer rikblommande än de västra med exempelvis mycket åkervädd och 
ängsvädd. Här finns också en större rikedom av dagfjärilar. I de norra delarna av driftområdet är floran 
mindre intressant över lag med färre och mer triviala arter. Det finns ett behov av att detaljinventera de 
ganska långa vägsträckorna med intressant vegetation och dagfjärilar som finns i områdets östra delar. 
Typiska inslag vid några av de kalkpåverkade vägarna är purpurknipprot, tvåblad, vildlin och darrgräs. 
Även ängsgentiana noterades på några kalkrika vägar, däribland på 26:an, som är en ganska ny och 
modern väg. 

Vi noterade att skogsklocka verkade saknas i denna del av länet, medan den finns på ett flertal platser i 
sydvästra Värmland. 

De olika karaktärerna på västra och östra delen av driftområdet gör det svårt att hitta en lämplig nivå för 
vad som är en artrik vägkant och vad som är hänsynsobjekt eller knappt det.  

Invasiva arter 

Blomsterlupin är mycket rikligt förekommande längs vägnätet i driftområde Bergslagen. Däremot finns 
det få exemplar av de andra invasiva arterna som nämnts tidigare. Under inventeringen sommaren 2011 
noterades endast ett bestånd av jätteslide (i en trädgård nära vägkanten) och bara ett bestånd av vresros 
(det är troligen dock en underskattning). Varken parkslide eller jätteloka upptäcktes under fältarbetet. 
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Översiktskarta – Artrika vägkanter, hänsynsobjekt 
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Objektförteckning – Artrika vägkanter 

26, Fallet, LÅNGBANSHYTTAN 

Motivering: Sällsynta, kalkgynnade arter. 

ID på översiktskarta  1 

Vägnummer  Rv 26 

Namn  Fallet, LÅNGBANSHYTTAN 

Gammalt namn  Långban 

Sida av vägen  Båda sidor (ursprungligen bara västra sidan) 

Längd sida 1  170 m 

Längd sida 2  170 m 

Meter vägsida totalt  340 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Ska flyttas, sträckan förlängs åt norr. 

Viktigaste florainslag  Darrgräs, tätört, vitpyrola, åkervädd, ängsvädd, borsttistel, bockrot, väddklint, 
knagglestarr, vildlin och klotpyrola. 

Kommentarer  Granskogen har växt upp sedan vägen byggdes och skuggar västra sidan. 
Fältvädden verkar ha försvunnit från platsen, eller så har den missats. Östra 
sidan är en vägbank ner mot sjön som har karaktären av en torrbacke och har 
därför tagits med. 
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26, Långskogen, YNGSHYTTAN 

Motivering: Artrik vägkant med hävdgynnad och sällsynt flora, bl.a. rikligt med ängsgentiana. 

ID på översiktskarta  2 

Vägnummer  Rv 26 

Namn  Långskogen, YNGSHYTTAN 

Gammalt namn  Långskogen 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  1 800 m 

Längd sida 2  1 800 m 

Meter vägsida totalt  3 600 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Ska flyttas, sträckan förlängs. 

Viktigaste florainslag  Ängsgentiana, jungfru Marie nycklar, tvåblad, purpurknipprot, slåtterblomma, 
åkervädd, ängsvädd, vildlin, ormrot, borsttistel, rödkämpar, vitpyrola, 
darrgräs och tätört. 

Kommentarer  Rikligt med hävdgynnad, sällsynt flora. Orkidéer. 
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62, Ransäter, SÖDRA ÅMBERG 

Motivering: Artrik vägkant med hävdgynnad flora. 

ID på översiktskarta  3 

Vägnummer  Rv 62 

Namn  Ransäter, SÖDRA ÅMBERG 

Gammalt namn  Ransäter 

Sida av vägen  Västra sidan 

Längd sida 1  100 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  100 m 

Skötselstatus  Dålig 

Skyltar  Gränser ska justeras och en skylt saknas. 

Viktigaste florainslag  Slåttergubbe (NT), åkervädd, ängsvädd, jungfru Marie nycklar, mattlummer 
och rödfibbla. 

Kommentarer  Insådda arter/försöksvägkant (tidigare). Ytterslänten behöver röjas för att få 
in mer ljus och koppla samman vägkanten med elljusspåret bakom. En 
granmatta börjar bildas i vägkanten och behöver röjas bort. Lupiner breder ut 
sig. 

 

 

Slåttergubbe, rödlistad (NT):   
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63, Steglen, BRATTFORSHYTTAN 

Motivering: Torrbacke med stort inslag av kattfot och slåtterfibbla. 

ID på översiktskarta  4 

Vägnummer  Rv 63 

Namn  Steglen, BRATTFORSHYTTAN 

Gammalt namn  Brattforsheden/Steglen 

Sida av vägen  Västra sidan 

Längd sida 1  100 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  100 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Finns redan och sitter rätt. Skylt i söder bör bytas ut (sliten). 

Viktigaste florainslag  Slåtterfibbla, kattfot, bockrot, ängsvädd, åkervädd och gulmåra. 

Kommentarer  Liten, men mycket fin torrbacke. 
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808, Gersbysäter, GERSBY 

Motivering: Förhållandevis rikblommande. 

ID på översiktskarta  5 

Vägnummer  S 808 

Namn  Gersbysäter, GERSBY 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  1 120 m 

Längd sida 2  1 120 m 

Meter vägsida totalt  2 240 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Ängsklocka, stor blåklocka, åkervädd och parksmultron (kulturspridd).  

Kommentarer  Insektsintressant lokal med mycket fjärilar. Enligt ortsbo är det många som 
plockar blommor till midsommar i området. Lupiner sprider sig. 
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824, Prästbol, RÅDA PRÄSTBOL 

Motivering: Torrbacke med ängsflora, bl.a. mycket backnejlika. 

ID på översiktskarta  6 

Vägnummer  S 824 

Namn  Prästbol, RÅDA PRÄSTBOL 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Östra sidan 

Längd sida 1  200 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  200 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Backnejlika, åkervädd, bockrot, fyrkantig johannesört, liten blåklocka, 
stormåra och prästkrage. 

Kommentarer  Väldigt mycket backnejlika. Många fjärilar, insektsintressant lokal. Lupiner 
breder ut sig. 
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834, Rämmen-Haget 

Motivering: Lång artrik vägkant med sällsynta, kalk- och hävdgynnade arter. 

ID på översiktskarta  7 

Vägnummer  S 834 

Namn  Rämmen-Haget 

Gammalt namn  Bron-Rämmen 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  22 800 m 

Längd sida 2  22 800 m 

Meter vägsida totalt  45 600 m 

Skötselstatus  Bra och medel 

Skyltar  Utökat objekt, skyltar ska flyttas i söder och fler ska upp längs med sträckan. 

Viktigaste florainslag  Låsbräken (NT), brudsporre, tvåblad, jungfru Marie nycklar, kärrspira, kattfot, 
åkervädd, ängsvädd, rödkämpar, ängsgentiana, klotpyrola, björkpyrola, 
vitpyrola, kummin, ormrot, höskallra, slåtterblomma, vildlin, ängsklocka, 
smörbollar, knölklocka, mattlummer och revlummer. 

Kommentarer  Längs hela vägen finns förhöjda floravärden i vägkanterna. Bitvis är floran 
mindre intressant, men finare vegetation kommer med jämna mellanrum. 
Stora delar av vägkanterna har nyligen dikats, främst i innerslänt. Lupiner 
finns på delar av sträckan. 

 

 

Låsbräken, rödlistad (NT):   



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Bergslagen 

19 
 

 

 

 



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Bergslagen 

20 
 

 

 

 

 



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Bergslagen 

21 
 

 

 

 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Bergslagen 

22 
 

835, Gäddstjärnsmossen, STJÄLPET 

Motivering: Ängsvägkant med slåtterblomma på en myr. 

ID på översiktskarta  8 

Vägnummer  S 835 

Namn  Gäddstjärnsmossen, STJÄLPET 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  250 m 

Längd sida 2  250 m 

Meter vägsida totalt  500 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Slåtterblomma, ormrot, tätört, klotpyrola, vitpyrola, jungfru Marie nycklar och 
åkervädd. 

Kommentarer  Mycket fjärilar i området. En del slyuppslag som behöver röjas. 
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835, Sandsjön, SANDSJÖN 

Motivering: Artrik vägkant med hävdgynnade och sällsynta arter. 

ID på översiktskarta  9 

Vägnummer  S 835 

Namn  Sandsjön, SANDSJÖN 

Gammalt namn  Ö Sandsjön 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  760 m 

Längd sida 2  760 m 

Meter vägsida totalt  1 520 m 

Skötselstatus  Dålig 

Skyltar  Byt ut de gamla blekta skyltarna och flytta gränsen i väster. 

Viktigaste florainslag  Vildlin, slåtterblomma, åkervädd, ormrot, darrgräs, jungfru Marie nycklar, 
rödkämpar, grönpyrola och höskallra. 

Kommentarer  Dikets norra del har dikats och innerslänten skrapats. Vildlinet har spridit sig 
jämfört med tidigare inventering 2007 och finns även på den nyskrapade 
vägkanten. Granspira, kärrspira och skogsnycklar hittades inte 2011. Lupiner 
breder ut sig. 
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847, Södra Laggen, ÄLVSJÖHYTTAN 

Motivering: Ovanligt mycket kattfot. 

ID på översiktskarta  10 

Vägnummer  S 847 

Namn  Södra Laggen, ÄLVSJÖHYTTAN 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Västra sidan 

Längd sida 1  210 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  210 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Kattfot, åkervädd, ormrot, liten blåklocka, bergsyra och smultron. 

Kommentarer  Omgjord väg med nya innerslänter och påverkade ytterslänter. Ett hygge går 
längs med en stor del av vägkanten och har troligen påverkat kattfoten 
positivt. 
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847/851, Gåsborn, GÅSBORN 

Motivering: Artrik vägkant med sällsynta, kalk- och hävdgynnade arter samt rikblommande. 

ID på översiktskarta  11 

Vägnummer  S 847, S 851 

Namn  Gåsborn, GÅSBORN 

Gammalt namn  Långban-Gåsborn 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  8 220 m 

Längd sida 2  8 220 m 

Meter vägsida totalt  16 440 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Gränserna utökas, skyltar ska flyttas och nya ska upp. 

Viktigaste florainslag  Brudsporre, purpurknipprot, tvåblad, jungfru Marie nycklar, tätört, åkervädd, 
ängsvädd, ängsgentiana, bockrot, borsttistel, vitpyrola, björkpyrola, vildlin, 
slåtterblomma, höskallra, ormrot, ängsklocka, darrgräs, snip och knagglestarr. 

Kommentarer  Delar av vägkanterna är skrapade, vilket verkar ha gynnat växterna. Mycket 
fjärilar. Avgränsningar i öster på väg 851 är osäker. 
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848, Käckens, LÅNGBANSÄNDE 

Motivering: Ängsgentiana 

ID på översiktskarta  12 

Vägnummer  S 848 

Namn  Käckens, LÅNGBANSÄNDE 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Östra sidan 

Längd sida 1  70 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  70 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Ängsgentiana 

Kommentarer  Kärr på insidan. Störd miljö med grusig skuldra. 
 
 

 
 



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Bergslagen 

31 
 

  
 
 

  
 
 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Bergslagen 

32 
 

849, Liljendal, RÄMMEN 

Motivering: Artrik och rikblommande vägkant med hävdgynnad flora och sällsynta arter. 

ID på översiktskarta  13 

Vägnummer  S 849 

Namn  Liljendal, RÄMMEN 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  290 m 

Längd sida 2  290 m 

Meter vägsida totalt  580 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Kattfot, slåtterblomma, klotpyrola, björkpyrola, ormrot, ängsvädd, åkervädd, 
borsttistel och tätört. 

Kommentarer  Troligen insektsrik vägkant. Kattfot och björkpyrola sprider sig på de nya 
innerslänterna. Gransly i diket kan bli ett problem. 
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852, Skäfthöjden, ÄLVSJÖHYTTAN 

Motivering: Sällsynta, kalkgynnade arter, bl.a. snip. 

ID på översiktskarta  14 

Vägnummer  S 852 

Namn  Skäfthöjden, ÄLVSJÖHYTTAN 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan 

Längd sida 1  180 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  180 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Snip, jungfru Marie nycklar, tätört, höskallra och åkervädd. 

Kommentarer  Vedväxter behöver röjas.  
 

 



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Bergslagen 

35 
 

 
 
 

 
 
 
 



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Bergslagen 

36 
 

903, Högheden, VÄSTRA SKYMNÄS 

Motivering: Ormrotsäng i relativt bra skick. 

ID på översiktskarta  15 

Vägnummer  S 903 

Namn  Högheden, VÄSTRA SKYMNÄS 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  380 m 

Längd sida 2  380 m 

Meter vägsida totalt  760 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Ormrot, ängsklocka, åkervädd och höskallra. 

Kommentarer  Slyridån bakom västra vägkanten och lupiner behöver hållas efter. 
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907, Dalåsen, ÅLEBY 

Motivering: Sällsynta arter och massförekomst av jungfru Marie nycklar. 

ID på översiktskarta  16 

Vägnummer  S 907 

Namn  Dalåsen, ÅLEBY 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Östra sidan 

Längd sida 1  360 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  360 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Knagglestarr, jungfru Marie nycklar, ängsklocka, ormrot, kärrfibbla och 
åkervädd. 

Kommentarer  Vägkantens innerslänt är omgjord/dikad relativt nyligen. Lupiner etablerar 
sig. 
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Objektförteckning – Hänsynsobjekt  

26, Långban, LÅNGBANSHYTTAN 

Motivering: Flera exemplar av färgkulla. 

ID på översiktskarta  17 

Vägnummer  Rv 26 

Namn  Långban, LÅNGBANSHYTTAN 

Gammalt namn  Långban 

Sida av vägen  Västra sidan 

Längd sida 1  70 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  70 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Ska tas bort, inte längre artrik vägkant. 

Viktigaste florainslag  Färgkulla 

Kommentarer  Det fanns mest kvävegynnad flora vid den gamla artrika vägkanten. Endast 
den mindre delsträckan med färgkulla behålls som hänsynsobjekt.  
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26/63, 63, Filipstad-Saxen 

Motivering: Lång sträcka med inslag av intressant flora. 

ID på översiktskarta  18 

Vägnummer  Rv 26/63, 63 

Namn  Filipstad-Saxen 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  19 000 m 

Längd sida 2  19 000 m 

Meter vägsida totalt  38 000 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Ängsgentiana, tvåblad, purpurknipprot, vanlig nattviol, jungfru Marie nycklar, 
vildlin, slåtterblomma, åkervädd, bockrot, jungfrulin, klotpyrola och 
knagglestarr. 

Kommentarer  Många intressanta arter längs sträckan, men glesa bestånd. En fördjupad 
inventering behövs. Ev finns intressanta lavar i flera mineralrika 
bergskärningar. Lupiner finns längs delar av sträckan. 
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63, Brattforsheden, BRATTFORSHYTTAN 

Motivering: Vägkant intill sandödlepopulation (VU). 

ID på översiktskarta  19 

Vägnummer  Rv 63 

Namn  Brattforsheden, BRATTFORSHYTTAN 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan 

Längd sida 1  160 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  160 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  Skyltar med kompletterad information kan behövas för att uppmärksamma 
att trädridån ska stå kvar. 

Viktigaste inslag  Sandödla (VU) 

Kommentarer  Vägen går genom naturreservatet Brattforsheden. En trädridå har sparats 
längs vägkanten för att hålla sandödlorna i ett restaurerat område norrut, 
borta från vägkanten.  Istället har ett linräcke satts upp för trafiksäkerheten. 
Kontaktperson på Länsstyrelsen är Sven-Åke Berglind.  

 

 

Sandödla, rödlistad (VU):  
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733, Västanå, MUNKFORS 

Motivering: Torr vägkant med ängsflora. 

ID på översiktskarta  20 

Vägnummer  S 733 

Namn  Västanå, MUNKFORS 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Östra sidan 

Längd sida 1  50 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  50 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Slåtterfibbla, ängsvädd och åkervädd. 

Kommentarer  Tips om hällebräcka (VU), men arten hittades inte. Vägkanten har nyligen 
bränts. Lupiner etablerar sig. 
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805, 808, Ransberg, SÖDRA ÅMBERG 

Motivering: Vägkant med nätsnärja. 

ID på översiktskarta  21 

Vägnummer  S 805, 808 

Namn  Ransberg, SÖDRA ÅMBERG 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Hela korsningen 

Längd sida 1 (805) 40 + 20 + 10 m 

Längd sida 2 (808) 2 x 20 m 

Meter vägsida totalt  110 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Nätsnärja (tips), borsttistel och vitmåra. 

Kommentarer  Nätsnärjan hittades inte vid fältbesöket. Lupiner sprider sig. 
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808, Kalvbergsåsen, MUNKERUD 

Motivering: Rikligt med kattfot. 

ID på översiktskarta  22 

Vägnummer  S 808 

Namn  Kalvbergsåsen, MUNKERUD 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan 

Längd sida 1  60 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  60 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Kattfot, ängsklocka, liten blåklocka och ängskovall. 

Kommentarer  Ett nyupptaget hygge finns på norra sidan vilket bör gynna kattfoten. Dock 
finns en del grenrester etc i vägområdet. Lupiner etablerar sig. 
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826, Boställe, BJÖRKIL 

Motivering: Ängsvägkant 

ID på översiktskarta  23 

Vägnummer  S 826 

Namn  Boställe, BJÖRKIL 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Östra sidan 

Längd sida 1  60 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  60 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Ängsklocka, åkervädd och gråfibbla. 

Kommentarer  Mycket ängsklocka på mitten. Fastighetsägaren slår/klipper vägkanten i 
samband med ängen ovanför. Enstaka lupiner i vägkanten. 
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835, OL-Lars Tithöjden, LESJÖFORS 

Motivering: Vägkant med hävdgynnad flora och kalkinslag 

ID på översiktskarta  24 

Vägnummer  S 835 

Namn  OL-Lars Tithöjden, LESJÖFORS 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  1 100 m 

Längd sida 2  1 100 m 

Meter vägsida totalt  2 200 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Ormrot, slåtterblomma, tätört, höskallra, ängsvädd, åkervädd, jungfru Marie 
nycklar, tvåblad och knagglestarr. 

Kommentarer  Vägkanten klassas som hänsynsobjekt eftersom det finns finare, liknande 
sträckor i närheten. Asfalt i början av vägen i norr. Lupiner finns på delar av 
sträckan. 
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903, Sörby, LAKENE SÖRBY 

Motivering: Artrik vägkant med hävdgynnad flora. 

ID på översiktskarta  25 

Vägnummer  S 903 

Namn  Sörby, LAKENE SÖRBY 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  560 m 

Längd sida 2  560 m 

Meter vägsida totalt  1120 m 

Skötselstatus  Bra, men gräsklippning i vissa delar ett problem. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Slåtterfibbla, åkervädd, bockrot, ängsklocka, nattviol, revfibbla och höskallra. 
Ganska rikt på dagfjärilar. 

Kommentarer  Ny stödremsa utlagd och nyligen dikat. Vissa trädgårdsavsnitt klipps av 
tomtägare. Lupiner finns på delar av sträckan. 
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928, Basterudstorp, BASTERUDSTORP 

Motivering: Rikligt med ormrot. 

ID på översiktskarta  26 

Vägnummer  S 928 

Namn  Basterudstorp, BASTERUDSTORP 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Västra sidan 

Längd sida 1  30 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  30 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Ormrot, ängsklocka och ängsskallra. 

Kommentarer  Mycket ormrot, men begränsad sträcka. Lupiner finns. 
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933, Näsberget, NÄSBERGET 

Motivering: Mycket blomning i förhållande till läget i skogsmark. 

ID på översiktskarta  27 

Vägnummer  S 933 

Namn  Näsberget, NÄSBERGET 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  350 m 

Längd sida 2  350 m 

Meter vägsida totalt  700 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Ormrot, revfibbla, styvfibbla, kvastfibbla, gråfibbla och hagfibbla. 

Kommentarer  Mycket fibblor. Lupiner finns på delar av vägkanten. 
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Objektförteckning – Övriga objekt  

Borttagna objekt  

Vägnr. Namn Motivering Skyltar Kommentarer 
Rv 26 Långban Kvävegynnad flora, 

bara färgkullan är 
intressant. 

Skyltar ska tas bort. Objektet har kortats 
ner och klassats om 
till hänsynsobjekt 
(se objekt 18). 
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Översiktskarta – Invasiva växter 

 



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Invasiva växter 
invasiva växter – Driftområde Bergslagen 

65 
 

Objektförteckning – Invasiva växter 
 

ID på 
karta 

Vägnr. SWEREF99 N SWEREF99 E Art Kommentarer 

A 929 6663493 416715 Jätteslide I trädgård 

B 814 6627422 413403 Vresros  
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