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Inledning  

Trafikverkets arbete med vägkanternas naturvärden 

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

Under sommaren 2014 kunde dessa objekt kompletteras då alla statliga vägar i driftområdet inventerades 
med avseende på intressanta miljöer. En del av de nya objekten kan ha bildats utifrån tips från 
Länsstyrelsen, kommuner, naturskyddsföreningar, botaniska föreningar, konsulter och privatpersoner.  

Samtliga objekt har inventerats i fält av Trafikverkets miljöspecialister och konsulter. 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 Basunderhåll Väg (SBV), under konto 84.153 och 84.154. 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. 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. 
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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.  

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,   
invasiva växter – Driftområde Arvika 
  

4 
 

Arvika 

Landskap 

Landskapet varierar i driftområdet mellan stora skogsområden och äldre kulturmiljöer med åker- och 
ängsmark. Sprickdalar skapar höjdvariationer i landskapet. Området är mer tätbefolkat längs med riksväg 
61 som går i sydöstlig- nordvästlig riktning genom området, längs vilken de större orterna Arvika och 
Charlottenberg ligger. Utanför detta stråk förekommer främst mindre byar med småskaliga åker- och 
ängsmarker.  

Området är rikt på sjöar och vattensystem. Skogsmark utgör en stor del av omgivningen längs 
vägkanterna. Vissa vägkanter visar på kalkgynnad flora. Våtmarker är inte ovanliga i området, vilket 
påverkar floran till viss del. Orkidén Jungfru Marie nycklar hittas i större bestånd nära dessa marker, ofta i 
samband med ormrot.   

Flora och fauna 

Den sällsynta och rödlistade skogsklockan förekommer spritt i området, med en huvudsaklig nordvästlig-
sydöstlig utbredning centralt genom driftområdet. Inga nya fynd gjordes i den nordöstra eller västra delen 
av området. På de flesta lokaler kämpar skogsklockan mot stora bestånd av blomsterlupin och annan 
kvävegynnad, högväxt vegetation.  

De artrika objekten i området är generellt rikblommande. Vanliga arter är borsttistel, flockfibbla, 
ängsvädd och Jungfru Marie nycklar. Den vanligast förekommande habitattypen är friskängen, men flera 
av de utpekade objekten består också av sandiga slänter med typiska torrängsarter. Bland rödlistade arter 
återfinns skogsklocka (NT), beskriven ovan, samt enstaka fynd av brun gräsfjäril (NT) och violettkantad 
guldvinge (NT). Majoriteten av de artrika vägkanterna kan antas vara insektsintressanta, på grund av 
vägkanternas rikblommande karaktär. De artrika torrängsobjekten kan vara viktiga för insekter som är 
knutna till blottad sand.  

Invasiva arter 

Av de fem ovan beskrivna invasiva arter som ofta påträffas i vägkanter kan framförallt blomsterlupin av 
dessa betraktas som det största problemet i driftområdet. Denna trädgårdsväxt är generellt en svår 
invasiv art i regionen. För många vägkanter i Värmland är växtligheten så gott som helt dominerad av 
blomsterlupin. I Arvika är vägkanter utan lupinförekomst relativt sällsynta. Framförallt är driftområdets 
nordöstra del värst drabbad där långa vägavsnitt helt domineras av blomsterlupin 

I övrigt hittades även parkslide och vresros i området. Dessa återfanns alltid i närheten av bebyggelse.  
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Översiktstabell – Artrika vägkanter och hänsynsobjekt 
 

Driftområde Arvika 
Km väg 802 

Km vägkant 1604 

 

   
 

  

Artrika vägkanter  
Antal 35 

Km väg 20,1 

Km vägkant 37,64 

Andel väg (%) 2,5 

Andel vägkant (%) 2,3 

 

Hänsynsobjekt 

Antal 23 

Km väg 8,7 

Km vägkant 15,3 

Andel väg (%) 1,1 

Andel vägkant (%) 0,95 

  

Skötselstatus 

Bra 21 av 58 

Medel 25 av 58 

Dålig 12 av 58 

Okänd 0 av 58 
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Översiktskarta – Artrika vägkanter, hänsynsobjekt 
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Översiktstabell – Artrika vägkanter, slåttertider 
 Kategori 1: 1/8 – 15/9 – sen slåtter. 

 Kategori 2: 25/8 – 15/9 – extra sen slåtter.   

  

ID Väg Plats/Delsträcka 
Meter 

väg 
Meter 

vägkant  
Slåtter 

(kategori) 

1 Rv 61 Klätten, BJÖRKENÄS  60 2 

2 Rv 61 Lundsholm-Östra Speke, HÖGVALTA  100 1 

3 Rv 61 Brunskogsnäs, BRUNSKOGS-NÄS  130 2 

4 Rv 61 Kalleviken, KALLEVIKEN  300 2 

5 S 172 Gränssjön, ÄLGÅ GRÄNSSJÖN 120 240 2 

6 S 175 Näbbol, NÄBBOL  35 2 

7 S 238 Skog, SKOG 95 190 2 

8 S 611 Norr om Bottner, BOTTNER 180 360 2 

9 S 611 Granliden, JÄRNSKOGS-FJÄLL  230 1 

10 S 611 Sågesätern-Kärltjärnet, RÄMJÄNG 2 465 4 930 2 

11 S 622 Påterud, PÅTERUD 1 330 2 660 2 

12 S 630 Klevene, KLEVENE 260 (260+105=) 365 1 

13 S 631 Söder om Högssäter, HÅNGSTAD 470 940 2 

14 S 647 Gränsjön, GLAVA-GRÄNSJÖN 335 670 1 

15 S 648 Sölje, SÖLJE 80 160 1 

16 S 668 Björndalen, VÄRMSKOGS-STRAND  940 2 

17 S 668 Värmskogs kyrka, VÄRMSKOGS PRÄSTBOL  45 1 

18 S 671 Hammar, STAVNÄS-SPÄSSERUD  125 2 

19 S 672 Skjutsbol, SKJUTSBOL 665 1 330 2 

20 S 673 Boda, SVANNIKEBODA 195 390 2 

21 S 673 Svannikeboda, SVANNIKEBODA 400 800 2 

22 S 675 Södra hög, SÖDRA HÖG 190 380 1 

23 S 859 Torpet, EDA-FJÄLL 480 960 1 

24 S 859 Timmersåsen, EDA-FJÄLL 2 290 4 580 2 

25 S 861 
Väster om norra Ämterud, NORRA 
ÄMTERUD 325 650 2 

26 S 864 Svartetjärnet, HÄLJEBODA 1 450 2 900 2 

27 S 864 Hagen – Åsen, BORTAN 1 240 2 480 2 

28 S 873 Balleberget, GUNNARSKOGS-BYN  155 2 

29 S 873 Racken, STÅLSBERGA  190 2 

30 S 875 Byn-Mölnerud, MÖLNERUD 3 380 6 760 1 

31 S 877 Trehörningen, TREHÖRNINGEN 400 800 1 

32 S 877 Ängbråtarna, SALUNGEN 200 400 1 

33 S 878 Norr om Forsen, HUMSJÖN 250 500 1 

34 S 878 Nedre Flytjärnen, TOBYN  820 1 640 2 

35 S 878 Nedre Åstenäsängen, ÅSTENÄS  180 360 1 
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Objektförteckning – Artrika vägkanter 

Rv 61, Klätten, BJÖRKENÄS 

Motivering: Vägkant med skogsbryn med skogsklocka (NT).  

ID på översiktskarta  1  

Vägnummer  Riksväg 61 

Namn  Klätten, BJÖRKENÄS 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Östra sidan. 

Längd sida 1  60 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  60 m. 

Skötselstatus  Dålig.  

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Skogsklocka (NT), ängsvädd och flockfibbla. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Vid inventeringen hittades 19 stycken skogsklockor i ytterslänten. En del 
flockfibbla växer längs sträckan samt enstaka fynd av ängsvädd.  

Mycket blomsterlupin och älgört finns längs sträckan. Lupinerna bör åtgärdas 
genom restaurering. Foton på objektet saknas. 
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Rv 61, Lundsholm-Östra Speke, HÖGVALTA  

Motivering: Ytterslänt med fint bestånd av natt och dag, säfferot samt stor blåklocka 

ID på översiktskarta  2  

Vägnummer  Riksväg 61 

Namn  Lundsholm-Östraspeke, HÖGVALTA 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Östra sidan. 

Längd sida 1  100 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  100 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Natt och dag, säfferot, gökärt, stor blåklocka och flockfibbla. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Riklig förekomst av natt och dag samt den kalkgynnade arten säfferot.  

Det växer mycket blomsterlupin längs sträckan. Ytterslänten är relativt 
kvävepåverkad, förutom lupiner växte också mycket älgört här. Grenar från 
skogen bakom kommer in och skuggar vägkanten, dessa behöver tas ned.  
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Natt och dag  
(Melampyrum nemorosum) 
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Rv 61, Brunskogsnäs, BRUNSKOGS-NÄS  

Motivering: Rikligt fynd av den hotade skogsklockan (NT) samt enstaka hävdgynnade arter. 

ID på översiktskarta  3  

Vägnummer  Riksväg 61 

Namn  Brunskogsnäs, BRUNSKOGS-NÄS 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  130 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  130 m. 

Skötselstatus  Dålig. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Skogsklocka (NT), ängsvädd, stor blåklocka, rödklint, gökärt, bockrot och 
revfibbla. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Enstaka- allmän förekomst av den rödlistade skogsklockan. Flera 
hävdgynnade arter förekommer på objektet men i relativt låg frekvens.  

Blomsterlupin hotar att ta över och konkurrera ut den övriga floran helt.   
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Rv 61, Kalleviken, KALLEVIKEN  

Motivering: Vägkant med fynd av skogsklocka (NT).   

ID på översiktskarta  4  

Vägnummer  Riksväg 61 

Namn  Kalleviken, KALLEVIKEN 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan.  

Längd sida 1  300 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  300 m. 

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Skogsklocka (NT), borsttistel, käringtand och skogsklöver.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  11 exemplar av den rödlistade skogsklockan noterades vid inventeringen 
samt enstaka fynd av borsttistel. Vägkanten är tämligen blomrik på triviala 
arter. 

Objektet är relativt kvävepåverkat med bl.a. brännässla samt de fuktgynnade 
arterna älgört och bredkaveldun. 
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172, Gränssjön, ÄLGÅ GRÄNSSJÖN 

Motivering: Vägkanter med slåttermarksarter.  

ID på översiktskarta   5  

Vägnummer  S 172 

Namn  Gränssjön, ÄLGÅ GRÄNSSJÖN 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Västra sidan. 

Längd sida 1  120 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  120 m. 

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Skogsklocka (NT), ängsvädd, jungfrulin, darrgräs, vildlin, borttistel, 
kvastfibbla, ormrot, skogsfibbla, gökärt, vanlig nattviol, rödklint, hirsstarr, 
Jungfru Marie nycklar, flockfibbla och liten blåklocka.  

Viktigaste faunainslag Silverblåvinge samt obestämd fjäril.  

Kommentarer  Objektet ligger längs med en slåtteräng med rikligt med slåtterängsarter. Den 
rödlistade fältgentianan finns noterad i området enligt Artportalen, men 
återfanns inte vid besöket.  

Dikeskanten var nyligen påverkad vid besöket, till följd av dikesrensning 
och/eller kantskärning. Åtgärderna kan förhoppningsvis vara positivt för 
återetableringen av ängsväxterna, speciellt då blomsterlupin börjar ta sig in i 
området norrifrån.  
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175, Näbbol, NÄBBOL 

Motivering: Friskäng med fynd av skogsklocka (NT) samt gott bestånd av ängsvädd. 

ID på översiktskarta   6  

Vägnummer  S 175 

Namn  Näbbol, NÄBBOL 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Västra sidan. 

Längd sida 1  35 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  35 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Skogsklocka (NT), ängsvädd, liten blåklocka, vitmåra och skogsklocka. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Ett kort objekt men med 55 räknade exemplar av skogsklocka vid fältbesöket. 
Ängsvädd växte också allmänt längs hela vägkanten.  

En del löv- och gransly är på väg upp, objektet är i behov av röjning för att 
förhindra att dessa skuggar ut den övriga växtligheten.  

 
  



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

18 
 

  



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

19 
 

238, Skog, SKOG 

Motivering: Vägkant i öppet landskap med hävdgynnad flora.  

ID på översiktskarta  7  

Vägnummer  S 238 

Namn  Skog, SKOG 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda.  

Längd sida 1  95 m.  

Längd sida 2  95 m. 

Meter vägsida totalt  190 m.  

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  Ja, alla rätt.  

Viktigaste florainslag  Ängsvädd, brunklöver, borsttistel, gökärt, bockrot, flockfibbla, blekstarr, 
ängsklocka, gråfibbla och skogsklöver. 

Viktigaste faunainslag Puktörneblåvinge.  

Kommentarer  En sandig/grusig vägkant intill ängsmark och kohage. Flera ängsväxter 
förekommer allmänt längs vägkanten. En hel del fjärilar kunde observeras vid 
ett uppföljande besök, lokalen kan vara insektsintressant.  
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611, Norr om Bottner, BOTTNER  

Motivering: Artrik vägkant med slåtterängsflora.  

ID på översiktskarta  8  

Vägnummer  S 611 

Namn  Norr om Bottner, BOTTNER 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  180 m. 

Längd sida 2  180 m. 

Meter vägsida totalt  360 m. 

Skötselstatus  Bra.  

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Ängsvädd, åkervädd, brudsporre, borsttistel, stor blåklocka, ormrot, höskallra 
gökärt, flockfibbla, liten blåklocka och ängsskallra. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Rikblommande vägkant med flera typiska ängsväxter. Borsttistel förekommer 
längs hela sträckan medan ängsvädd, höskallra och stor blåklocka dominerar 
var sitt parti utmed vägkanten.  
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611, Granliden, JÄRNSKOGS-FJÄLL  

Motivering: Skogsbryn med skogsvicker.  

ID på översiktskarta  9  

Vägnummer  S 611 

Namn  Granliden, JÄRNSKOGS-FJÄLL 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Södra sidan. 

Längd sida 1  230 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  230 m. 

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Skogsvicker, ängsvädd, åkervädd, ormrot, borsttistel, flockfibbla och gökärt.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Artrik vägkant i skogsmiljö med förekomst av den för vägkanter ovanliga 
skogsvickern. Även ängsvädd och borsttistel är relativt allmänna på objektet.  

Bitvis blir det frodigare och även fuktigt. Inslag av sly bör åtgärdas.  
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611, Sågesätern - Kärltjärnet, RÄMJÄNG 

Motivering: Fina skogsvägkanter med slåtterängsflora och orkidéer.  

ID på översiktskarta  10  

Vägnummer  S 611 

Namn  Sågesätern - Kärltjärnet, RÄMJÄNG 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor.   

Längd sida 1  2465 m. 

Längd sida 2  2465 m. 

Meter vägsida totalt  4930 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Ängsvädd, ormrot, tätört, borsttistel, ängsskallra, liten blåklocka, klotpyrola 
och Jungfru Marie nycklar och styvfibbla.  

Viktigaste faunainslag Huggorm, blåvinge sp., cf pärlemorfjäril, cf svavelgul höfjäril och 
skogsnätfjäril. 

Kommentarer  Ett längre objekt med bitvis riklig blomning av Jungfru Marie Nycklar. Den 
västra delen av sträckan är mest värdefull med mycket ormrot och orkidéer. 
Flera fjärilar och andra insekter noterades, lokalen är mycket 
insektsintressant.  
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622, Påterud, PÅTERUD  

Motivering: Rik lommande vägkanter med massblomning av flockfibbla och grönvit nattviol i 
brynmiljöer.   

ID på översiktskarta  11  

Vägnummer  S 622 

Namn  Påvelund, PÅTERUD 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  1330 m. 

Längd sida 2  1330 m. 

Meter vägsida totalt  2660 m. 

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Grönvit nattviol, borstistel, åkervädd, stor blåklocka, gökärt, flockfibbla, liten 
blåklocka, bockrot, ängsskallra och hagfibbla.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Ett längre objekt med fina brynmiljöer. Riklig förekomst av grönvit nattviol 
längs större delen av sträckan, både i inner- och ytterslänt. Objektet har 
förlängts efter fältinventeringen och omfattar nu även en sträcka i söder med 
nattvioler, flockfibbla och borsttistel.  

Vissa partier har ganska mycket fräken- och ormbunksväxter. Blomsterlupin 
förekommer också längs sträckan, denna bör hållas under uppsikt så att den 
inte konkurrerar ut den övriga floran.  
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630, Klevene, KLEVENE 

Motivering: Blommande vägkant med hävdgynnade arter.  

ID på översiktskarta  12  

Vägnummer  S 630 

Namn  Klevene, KLEVENE 

Gammalt namn  Klevans Kyrkplats 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  260 m. 

Längd sida 2  105 m. 

Meter vägsida totalt  365 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  Ny avgränsning, den nordvästra skylten ska flyttas längre västerut. 

Viktigaste florainslag  Ängsvädd, åkervädd, kvastfibbla, stor blåklocka, borttistel, bockrot, gökärt, 
liten blåklocka, flockfibbla och gullris. 

Viktigaste faunainslag Silverblåvinge. 

Kommentarer  Lokalen är ett äldre objekt som ligger intill en gammal kyrkplats. Kyrkplatsen 
slås enligt uppgift av naturskyddsföreningen.  En backe leder ner till objektet 
västerifrån, den norra vägkanten längs denna har inkluderats i objektet. 
Dikena har troligen rensats nyligen, vilket troligen gett upphov till den rikliga 
blomningen.   

Trots en bra skötsel finns en del blomsterlupin på sträckan.  
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631, Söder om Högssäter, HÅNGSTAD  

Motivering: Vägkanter med skogsklockor (NT) men i övrigt inte särskilt iögonfallande slänter. 

ID på översiktskarta  13  

Vägnummer  S 631 

Namn  Söder om Högssäter, HÅNGSTAD 

Gammalt namn  Nordsjön 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  470 m. 

Längd sida 2  470 m. 

Meter vägsida totalt  940 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  Ja, men skylt/skyltar saknas på den östra sidan. 

Viktigaste florainslag  Skogsklocka (NT), ängsvädd, åkervädd, borttistel, stor blåklocka, gökärt, 
vitmåra, flockfibbla, bockrot, bergslok och smultron. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Ett äldre objekt med skogsklockor med en i övrigt sparsam ängsflora. Totalt 
räknas 82 exemplar av skogsklocka vid besöket. Trots den sparsamma floran i 
övrigt noterades många arter.  

Det växer mycket örnbräken och lupiner längs sträckan. Innerslänten och 
dikesbotten har åtgärdats.  
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647, Gränsjön, GLAVA-GRÄNSJÖN  

Motivering: Vägkant med slåttermarkskaraktär, goda bestånd av höskallra och ängsvädd, samt en rad 
hävdgynnade arter. 

ID på översiktskarta  14  

Vägnummer  S 647 

Namn  Gränsjön, GLAVA-GRÄNSJÖN 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  335 m. 

Längd sida 2  335 m. 

Meter vägsida totalt  670 m. 

Skötselstatus  Dålig. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Höskallra, ängsvädd, kattfot, stor blåklocka, ängsklocka, gökärt, flockfibbla, 
Jungfru Marie nycklar, vanlig nattviol, rödklint, bockrot och liten blåklocka.  

Viktigaste faunainslag Brunfläckig pärlemorfjäril, silverblåvinge, hedblåvinge och luktgräsfjäril  

Kommentarer  Artrik vägkant med speciellt rik blomning av ängsvädd men även höskallra.  

Vägen har nyligen justerats och asfalterats. Det växer mycket blomsterlupin 
längs sträckan, vilket bör åtgärdas för att bevara och utveckla den övriga 
floran. Det förekommer även en del lövsly i diket, vilket bör röjas bort. 
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648, Sölje, SÖLJE 

Motivering: Ytterslänter med torrängskaraktär, förekomst av den hotade skogsklockan (NT) och mycket 
skogsfibbla.  

ID på översiktskarta  15  

Vägnummer  S 648 

Namn  Sölje, SÖLJE 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  80 m. 

Längd sida 2  80 m. 

Meter vägsida totalt  160 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Skogsklocka (NT), ängsvädd, skogsfibbla, stor blåklocka, säfferot, gökärt, 
rödklint, och bockrot. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Ytterslänter med torrängskaraktär och förekomst av skogsklocka. 
Skogsklockorna finns på både ytter- och innerslänten nära diket på östra 
slänten. Goda bestånd av gråfibbla och stor blåklocka samt rikligt med 
skogsfibbla, i synnerhet på den östra sidan av vägen. Säfferot finns i huvudsak 
på innerslänten.  

Vägen skär genom en grusavlagring, vilket är ovanligt för området. 

Lupiner har etablerat sig på västra slänten och bör tas bort. Ganska mycket 
lövsly (salix) i ytterslänt och dike. 
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668, Björndalen, VÄRMSKOGS-STRAND 

Motivering: Vägkant med förekomst av den hotade skogsklockan (NT) samt enstaka hävdgynnade arter. 

ID på översiktskarta  16  

Vägnummer  S 668 

Namn  Björndalen, VÄRMSKOGS-STRAND 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  940 m.  

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  940 m. 

Skötselstatus  Dålig. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Skogsklocka (NT), färgkulla, skogsfibbla, flockfibbla, ängsskallra, rödklint och 
hagfibbla. 

Viktigaste faunainslag Mindre tåtelsmygare och ängsblombock 

Kommentarer  Längs sträckan hittades 165 stycken skogsklockor, de förekommer främst på 
ytterslänten och i diket, samt ca 25 klockor utanför vägområdet. Mycket 
lupiner på och omkring objektet.  

Åtgärder behövs för att restaurera objektet, som röjning av vedväxter samt 
lupiner.  
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668, Värmskogs kyrka, VÄRMSKOGS PRÄSTBOL 

Motivering: Välexponerad torrbacke med mycket tjärblomster, harklöver och backnejlika. 

ID på översiktskarta  17  

Vägnummer  S 668 

Namn  Värmskogs kyrka, VÄRMSKOGS PRÄSTBOL 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  45 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  45 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Tjärblomster, backnejlika, flockfibbla, åkervädd, bockrot och harklöver.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  En för Värmland ovanlig vegetationstyp (torräng) med typiska torrängsarter 
som tjärblomster och backnejlika. 

Åtgärder som att skapa jordblottor och bekämpa lupiner skulle höja värdet på 
objektet ytterligare. En del alsly i ytterslänten som bör röjas undan.  

 
  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Arvika 
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671, Hammar, STAVNÄS-SPÄSSERUD 

Motivering: En välutvecklad frisk-fuktäng med fina kvalitéer samt ett stort bestånd av ängsvädd och 
ängsskallra. 

ID på översiktskarta  18  

Vägnummer  S 671 

Namn  Hammar, STAVNÄS-SPÄSSERUD 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Östra sidan. 

Längd sida 1  125 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  125 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Ängsvädd, stor blåklocka, jungfrulin, skogsfibbla, gökärt, ängsskallra och 
flockfibbla. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Friskäng med stort bestånd av ängsvädd, ängsskallra och skogsfibbla, även 
jungfrulin hittades på objektet.  

Enstaka lupinplantor finns, i övrigt en hel del örnbräken och många 
granplantor i ytterslänt och i dike. 

 
  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Arvika 
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
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672, Skjutsbol, SKJUTSBOL  

Motivering: Bankslänt med den hotade arten skogsklocka (NT). 

ID på översiktskarta  19  

Vägnummer  S 672 

Namn  Skjutsbol, SKJUTSBOL 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  665 m. 

Längd sida 2  665 m. 

Meter vägsida totalt  1330 m. 

Skötselstatus  Dålig. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Skogsklocka (NT), ängsvädd, stor blå klocka, rödklint, ängsskallra, bockrot 
och flockfibbla.   

Viktigaste faunainslag Silverblåvinge.  

Kommentarer  Vägkantsobjektet med det största fyndet av den rödlistade skogsklockan för 
driftområdet. Ca 500 stycken räknades vid inventeringstillfället, ståendes 
både på inner- och ytterslänt.  

Vedväxter bör röjas och lupiner bekämpas på objektet.  

 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Arvika 
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673, Boda, SVANNIKEBODA 

Motivering: Stor förekomst av den hotade skogsklockan 

ID på översiktskarta  20 

Vägnummer  S 673 

Namn  Boda, SVANNIKEBODA 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  195 m. 

Längd sida 2  195 m. 

Meter vägsida totalt  390 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Skogsklocka (NT), vanlig nattviol, stor blåklocka, höskallra och flockfibbla. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Mycket stort bestånd av skogsklocka, den näst största lokalen vid årets 
inventering. Minst 300 exemplar noterades vid fältbesöket. Skogsklockorna 
växer både i inner- och ytterslänt, men i huvudsak nära diket.  

Andelen lupin är relativt låg, dock finns ett visst behov av röjning av 
vedväxter.  

 
  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Arvika 
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673, Svannikeboda, SVANNIKEBODA 

Motivering: Rikblommig ängsvägkant.  

ID på översiktskarta  21 

Vägnummer  S 673 

Namn  Svannikeboda, SVANNIKEBODA 

Gammalt namn  Svannikeboda 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  400 m.  

Längd sida 2  400 m. 

Meter vägsida totalt  800 m. 

Skötselstatus  Bra.  

Skyltar  Ny avgränsning, skyltarna ska flyttas.   

Viktigaste florainslag  Åkervädd, ängsvädd, rödklint, stor blåklocka, gökärt, ängsskallra, flockfibbla, 
ängsklocka, bockrot, vitmåra, smultron, gråfibbla, käringtand och skogsklöver. 

Viktigaste faunainslag Nässelfjäril.  

Kommentarer  En torr-frisk vägkant med riklig blomning av flera ängsväxter, framförallt 
rödklint, skogsklöver och käringtand. På grund av blåsigt väder noterades 
endast en nässelfjäril vid besöket, men objektet bör vara mycket attraktivt för 
insekter på grund av den rikliga blomningen och bör noteras som 
insektsintressant.  

Träden vid objektets östra del bör eventuellt tas ner.  

 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Arvika 
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675, Södra Hög, SÖDRA HÖG  

Motivering: Torrbacke med mycket Cladonia spp samt rikblommande klöveräng med en del åkervädd. 

ID på översiktskarta  22 

Vägnummer  S 675 

Namn  Södra hög, SÖDRA HÖG 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  190 m. 

Längd sida 2  190 m. 

Meter vägsida totalt  380 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Åkervädd, flockfibbla, bockrot, gråbinka, liten blåklocka, skogsklöver och 
cladonia spp. 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Den västra sidan är rikblommande med mycket skogsklöver samt inslag av 
åkervädd och liten blåklocka. Den östra sidan utgörs av en torrbacke som 
domineras av lavgruppen Cladonia.  Det finns potential för objektet att vara 
insektsintressant, vilket bör undersökas. 

Det förekommer lupiner på objektet som bör bekämpas. Ett visst behov av 
röjning finns.  

 
  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Arvika 
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859, Torpet, EDA-FJÄLL 

Motivering: Vägkanter med hävdgynnad flora.  

ID på översiktskarta  23 

Vägnummer  S 859 

Namn  Torpet, EDA-FJÄLL 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  480 m. 

Längd sida 2  480 m. 

Meter vägsida totalt  960 m. 

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Borsttistel, stor blåklocka, flockfibbla, gökärt, ängsskallra, liten blåklocka, 
flockfibbla och styvfibbla. 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Vägkant med riklig blomning av borsttistel. Även flockfibbla, ängsskallra och 
gökärt förekommer allmänt.  

Bitvis fuktigare och en större andel igenväxningsarter, som älgört, brännässla 
och hundkäx.  

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Arvika 
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859, Timmersåsen, EDA-FJÄLL 

Motivering: Rikblommig brynvägkant med hotad fjärilsart.  

ID på översiktskarta  24 

Vägnummer  S 859 

Namn  Timmersåsen, SJÖEVÅL 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  2290 m. 

Längd sida 2  2290 m. 

Meter vägsida totalt  4580 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Borsttistel, stor blåklocka, ängsskallra, ormrot, gökärt, rödklint, ängsvädd, liten 
blåklocka flockfibbla, skogsklöver, vitmåra och bergslok.  

Viktigaste faunainslag Brun gräsfjäril (NT), både hona och hane, svavelgul höfjäril, mindre 
tåtelsmygare, brunfläckig pärlemorfjäril och puktörneblåvinge. 

Kommentarer  En lång och rikt blommande artrik vägkant, med mycket god förekomst av bl.a. 
borsttistel, ängsvädd, gökärt och flockfibbla. Den östra sidan var speciellt 
rikblommig. Flera fjärilar noterades, sträckan är absolut insektsintressant och 
bör detaljinventeras. En myrstack fanns i vägkanten.  

Objektet förlängdes i samband med ett andra fältbesök.  

 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
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861, Väster om norra Ämterud, NORRA ÄMTERUD 

Motivering: Rikblommig, solbelyst vägkant.  

ID på översiktskarta  25 

Vägnummer S 861 

Namn  Väster om Norra Ämterud, NORRA ÄMTERUD 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  325 m. 

Längd sida 2  325 m. 

Meter vägsida totalt  650 m. 

Skötselstatus  Bra.  

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Åkervädd, ängsvädd, ormrot, gökärt, ängsskallra, liten blåklocka, flockfibbla, 
hagfibbla, käringtand och smultron. 

Viktigaste faunainslag Ängsblåvinge, blåvinge sp, mindre tåtelsmygare och brunfläckig 
pärlemorfjäril. 

Kommentarer  En rikblommande vägkant med flera noterade fjärilar och flyn. En längre 
innerslänt som håller majoriteten av floravärdena. Diket är fuktigt med en 
viss mosskaraktär. Objektet bedöms som insektsintressant. 

Omgivningen består av ett uppväxande hygge på båda sidor av vägen, vilket 
bidrar till en solig och varm miljö.  

 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
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864, Svartetjärnet, HÄLJEBODA 

Motivering: Insektsintressanta skogsgläntor med hävdgynnad flora, orkidéer och fjärilar.  

ID på översiktskarta  26 

Vägnummer  S 864 

Namn  Svartetjärnet, HÄLJEBODA 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  1450 m. 

Längd sida 2  1450 m. 

Meter vägsida totalt  2900 m. 

Skötselstatus  Bra.  

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Ängsvädd, åkervädd, ormrot, borsttistel, jungfru Marie nycklar, ängsskallra, 
linnéa, liten blåklocka, bergslok, styvfibbla, ärenpris och hagfibbla.  

Viktigaste faunainslag Humlebagge, cf fönsterblomfluga, skogspärlemorfjäril, vitfläckig guldvinge, 
hedblåvinge, ängssmygare, silverblåvinge och vitgräsfjäril.  

Kommentarer  Skogsvägkant med t.ex. Jungfru Marie Nycklar, ormrot och borsttistel. 
Vägkanten är insektsrik, bl.a. noterades ett flertal arter av fjärilar.  

Skötselstatusen är god, endast lite småsly här och var som bör tas bort.  

 
  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Arvika 
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864, Hagen – Åsen, BORTAN 

Motivering: Vägkanter med hävdgynnad flora och skogsklockor (NT).  

ID på översiktskarta  27 

Vägnummer  S 864  

Namn  Hagen – Åsen, BORTAN 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  1240 m. 

Längd sida 2  1240 m. 

Meter vägsida totalt  2480 m. 

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Skogsklocka (NT), ängsvädd, åkervädd, borsttistel, ormrot, stor blåklocka, 
ängsklocka, gökärt, liten blåklocka, bergslok och flockfibbla. 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Artrik vägsträcka som till stor del går genom skog. Skogsklockor växer spritt 
längs sträckan, 63 exemplar räknades vid inventeringstillfället.  

Bitvis blir vegetationen relativt frodig och högväxt, eftersom skogsklockorna 
inte blommade vid tillfället kan fler exemplar finnas på objektet.  

Blomsterlupin växer längs sträckan och bör hanteras för att inte riskera att 
den sprider sig och tar över.   

 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
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873, Balleberget, GUNNARSKOGS-BYN 

Motivering: Brynmiljö med hävdgynnad flora och skogsklockor (NT).  

ID på översiktskarta  28 

Vägnummer  S 873 

Namn  Balleberget, GUNNARSKOGS-BYN 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Östra sidan 

Längd sida 1  155 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  155 m.  

Skötselstatus  Dålig.  

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Skogsklocka (NT), ängsvädd, bergslok, gökärt, flockfibbla, ärenpris och 
styvfibbla.  

Viktigaste faunainslag Blåvinge sp. och luktgräsfjäril.  

Kommentarer  Goda förekomster av flockfibbla, gökärt, ängsvädd och bergslok. 35 stänglar 
av skogsklocka kunde räknas vid fältbesöket. Skogsklockorna står i 
ytterslänten, flest noterades i söder, men ett fåtal hittades även i norr. 
Innerslänterna är i övrigt mest intressanta, eftersom skogsklockorna delar 
ytterslänten med en del sly och lupiner.  

Det bör röjas bättre i ytterslänten, möjligen krävs restaureringsåtgärder.  

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Arvika 
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873, Racken, STÅLSBERGA 

Motivering: Vägslänt i brynmiljö med skogsklockor (NT).  

ID på översiktskarta  29 

Vägnummer  S 873 

Namn  Racken, STÅLSBERGA 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Västra sidan.  

Längd sida 1  190 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  190 m. 

Skötselstatus  Dålig. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Skogsklocka (NT), skogsklöver och smultron. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Ett kortare objekt med skogsklockor. Tyvärr finns inga större värden längs 
sträckan i övrigt. Istället dominerar lupiner samt högväxta gräs, älgört mm.  

Objektet är i stort behov av restaurering för att skogsklockorna ska kunna 
överleva här.  

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
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875, Byn-Mölnerud, MÖLNERUD 

Motivering: Rikblommig vägkant med fynd av violettkantad guldvinge(NT).  

ID på översiktskarta  30 

Vägnummer  S 875 

Namn  Byn-Mölnerud, MÖLNERUD 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  3380 m. 

Längd sida 2  3380 m. 

Meter vägsida totalt  6760 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Borsttistel, flockfibbla, stor blåklocka, skogsfibbla, gökärt, ängsvädd, rödklint, 
liten blåklocka och bockrot. 

Viktigaste faunainslag Violettkantad guldvinge (NT), blombock, blomflugor och sotmätare.  

Kommentarer  Rikblommig vägkant med fint bestånd av framför allt borstistel, flockfibbla 
och prästkrage.   

Bitvis växer mycket lupiner längs sträckan, dessa bör bekämpas för att 
förhindra spridning. 
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877, Trehörningen, TREHÖRNINGEN 

Motivering: Vägkant med myrmarkskaraktär samt slåttergynnade flora och fjärilar.  

ID på översiktskarta  31 

Vägnummer  S 877 

Namn  Trehörningen, TREHÖRNIGEN 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  400 m.  

Längd sida 2  400 m. 

Meter vägsida totalt  800 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Jungfru Marie nyckar, ormrot, gökärt, blekstarr, ängsskallra, vårbrodd, 
styvfibbla och käringtand. 

Viktigaste faunainslag Brunfläckig pärlemorfjäril, ängsblåvinge, mindre tåtelsmygare och citronfjäril.  

Kommentarer  Fuktig – blöt vägkant som går genom skog. Flera typiska arter som Jungfru 
Marie nycklar, kärrviol och ormrot. Rikligt med ängsskallra, vårbrodd och 
blodrot.  

Lupiner förekommer på objektet, men överlag är skötselstatusen bra.  
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877, Ängbråtarna, SALUNGEN  

Motivering: Rikblommande torr slänt med indikatorarter.  

ID på översiktskarta  32 

Vägnummer  S 877 

Namn  Ängbråtarna, SALUNGEN 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  200 m. 

Längd sida 2  200 m. 

Meter vägsida totalt  400 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Åkervädd, ormrot, gökärt, liten blåklocka, ängsskallra, styvfibbla och 
gråfibbla. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Fin torrängsvägkant som går genom gårdsmiljö. Den västra sidan utgörs av en 
hög, vackert blommande ytterslänt, medan den östra sidan är smalare och 
gränsar till en fantastiskt fin äng.  

Det finns en del lupiner, vilka bör bekämpas för att undvika vidare spridning.   
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878, Norr om Forsen, HUMSJÖN 

Motivering: Vägkanter med torra slänter och kattfot.  

ID på översiktskarta  33 

Vägnummer  S 878 

Namn  Norr om Forsen, HUMSJÖN 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  250 m. 

Längd sida 2  250 m. 

Meter vägsida totalt  500 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Kattfot, åkervädd, ormrot, ängsskallra, gökärt och liten blåklocka. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Lågmälda men fina vägkanter med flera typiska ängsarter. Ett bestånd av 
kattfot hittades vid den lilla avtagsvägen på den östra sidans södra del.    
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878, Nedre Flytjärnen, TOBYN 

Motivering: Friskängsvägkant med slåtterängsflora och orkidéer.  

ID på översiktskarta  34 

Vägnummer  S 878 

Namn  Nedre Flytjärnen, TOBYN 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  820 m. 

Längd sida 2  820 m. 

Meter vägsida totalt  1640 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Jungfru Marie nycklar, ängsvädd, stagg, skogsfibbla, borstistel, ormrot, 
ängsskallra, linnea, klotpyrola och björkpyrola. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Objekt med god förekomst av orkidén Jungfru Marie nycklar.   

Förutom en del lupiner längs sträckan är skötselstatusen bra.  
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878, Nedre Åstenäsängen, ÅSTENÄS 

Motivering: Rikblommig vägkant med hotade fjärilsarter.  

ID på översiktskarta  35 

Vägnummer  S 878 

Namn  Nedre Åstenäsängen, ÅSTENÄS 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  180 m. 

Längd sida 2  180 m. 

Meter vägsida totalt  360 m. 

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar  Ny avgränsning, den norra sidan ska läggas till. Den södra sidans östra skylt 
sitter något lågt och är svår att upptäcka.   

Viktigaste florainslag  Åkervädd, brunklöver, borsttistel, ängsskallra, liten blåklocka, flockfibbla, 
blekstarr, styvfibbla, skogsklöver och ärenpris. 

Viktigaste faunainslag Mindre blåvinge (NT), brun gräsfjäril (NT), silverblåvinge, amiral och 
luktgräsfjäril. 

Kommentarer  Rikblommigt objekt som går genom en ängs- och gårdsmiljö. Speciellt riklig 
blomning av borsttistel. Flera fjärilar noterades vid inventeringstillfället.  

Lupinerna bör åtgärdas.  

Strax öster om objektet ligger ett hänsynsobjekt (se objekt 57, Åmot, ÅMOT). 
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Objektförteckning – Hänsynsobjekt  

Rv 61, Gate, GATE  

Motivering: Torrbacke med mycket gråfibbla samt förekomst av höskallra och bockrot. 

ID på översiktskarta  36 

Vägnummer  Rv 61 

Namn  Gate, GATE 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  170 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  170 m. 

Skötselstatus  Dålig. 

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Höskallra, bockrot och gråfibbla.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Stor solbelyst ytterslänt med riklig blomning av gråfibbla. Artrikt med flera 
typiska ängsväxter men också förekomst av införda, invasiva arter.   

Det finns ett stort behov av att röja vedväxter samt ta hand de invasiva arter 
som finns längs sträckan, som lupin, vresros och kanadensiskt gullris. 
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Rv 61, Kingselviken, KINGSELVIKEN 

Motivering: Sydvänd ytterslänt som innefattar hävdgynnade flora med utvecklingspotential.  

ID på översiktskarta  37 

Vägnummer  Rv 61 

Namn  Kingselviken, KINGSELVIKEN 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  115 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  - 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Rödklint, liten blåklocka, gullklöver, flockfibbla och skogsklöver.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Stor, nyanlagd ytterslänt med torrängsflora. Relativt artrik slänt.  
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175, Söderåsen, SÖRDAL  

Motivering: Vägkant med friskängskaraktär och arter som den rödlistade skogsklockan (NT). 

ID på översiktskarta  38 

Vägnummer  S 175 

Namn  Söderåsen, SÖRDAL 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Västra sidan. 

Längd sida 1   - 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt   - 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  -  

Viktigaste florainslag  Skogsklocka (NT), säfferot och stor blåklocka.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Ett punktobjekt med 15 noterade exemplar av skogsklocka (NT), men även en 
del av den något ovanliga säfferoten.  

Gräsavfall har dumpats i vägkanten.  

Viss röjning behövs för att öka ljusinsläppet.  
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175, Södra Fjöle, SÖDRA FJÖLE  

Motivering: Grusig torr slänt med mycket lavar. 

ID på översiktskarta  39 

Vägnummer  S 175 

Namn  Södra Fjöle, SÖDRA FJÖLE 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Västra sidan.  

Längd sida 1  290 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  290 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Cladonia spp, ljung, käringtand, styvfibbla och prästkrage. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Större ytterslänt med torrängsflora.  

Det förekommer mycket småplantor av gran och björk som bör hållas efter. 
En hel del lupin växer inom objektet.  
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611, Trångstad, BOTTNER 

Motivering: Stor rikblommande ytterslänt med hävdgynnad flora.  

ID på översiktskarta  40 

Vägnummer  S 611 

Namn  Trångstad, BOTTNER 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  220 m. 

Längd sida 2  220 m. 

Meter vägsida totalt  440 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Stor blåklocka, ängsvädd, åkervädd, höskallra, borsttistel, gökärt, flockfibbla 
och liten blåklocka. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Stor ytterslänt med rik blomning av höskallra, flockfibbla och stor blåklocka. 
Även åkervädd och ängsvädd växer allmänt längs sträckan.  

Insektsintressant lokal, mycket humlor noterades vid inventeringstillfället. 
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611, Fjäll, LOSSBYN  

Motivering: Sydvänd ytterslänt med torrbacksflora.  

ID på översiktskarta  41 

Vägnummer  S 611 

Namn  Fjäll, LOSSBYN 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan.  

Längd sida 1  65 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  65 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  - 
Viktigaste florainslag  Gråfibbla, flockfibbla, smultron och vårbrodd.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Hög ytterslänt med massförekomst av gråfibbla. Sandblottor finns i slänten, 
möjligen kan lokalen vara intressant för insekter.  
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631, Köla Badplats, GRYTVED 

Motivering: Hällmarker i ytterslänt med spridda torrmarker.  

ID på översiktskarta  42  

Vägnummer  S 631 

Namn  Köla Badplats, GRYTVED 

Gammalt namn  [Köla badplatsen] 

Sida av vägen  Västra sidan. 

Längd sida 1  200 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  200 m. 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Objektet har klassats om, skyltar ska tas ned. 

Viktigaste florainslag  Tjärblomster, rödklint, mandelblom, skogsklöver, smultron, flockfibbla, 
käringtand och gråfibbla. 

Viktigaste faunainslag Skogsödlor.  

Kommentarer  Den ursprungliga sträckan var vid besöket inte särskilt intressant. Sträckan 
förlängdes i norr efter inventeringen 2008 men skylten har ännu inte flyttats. 
Efter årets fältbesök togs den ursprungliga sträckan bort och den tillagda 
sträckan i norr klassas om till hänsynsobjekt.   

Sträckan har spridda förekomster av torrmarksarter. Skogsödlor noterades 
också vid inventeringen.  
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646, Vedviken, GLAVA-GRÄNSJÖN  

Motivering: Vägkant med slåttermarkskaraktär samt flera hävdgynnade arter. 

ID på översiktskarta  43  

Vägnummer  S 646 

Namn  Vedviken, GLAVA-GRÄNSJÖN 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  185 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  185 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Ormrot, jungfrulin, stor blåklocka, höskallra, jungfru Marie nycklar, vanlig 
nattviol, rödklint, gökärt, knägräs och bockrot. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Vägkant belägen mellan kraftledningsgata och sjöstrand. Flera hävdgynnade 
arter noterades, dock förekom ingen rikblommighet.  
 
Blomsterlupin förekommer allmänt längs sträckan.  
Diket har nyligen rensats.  
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646, Norr om Halvardsnäs, HALVARDSNÄS 

Motivering: Vägkant med riklig förekomst av höskallra och fjärilar.  

ID på översiktskarta  44 

Vägnummer  S 646 

Namn  Norr om Halvardsnäs, HALVARDSNÄS 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan.  

Längd sida 1  175 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  175 m. 

Skötselstatus  Bra.  

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Höskallra, Jungfru Marie nyckar och liten blåklocka. 

Viktigaste faunainslag Vitgräsfjäril, större tistelsmygare, cf tegelbock och pärlemorfjäril.  

Kommentarer  Intressant grusvägkant intill hygge. Stort bestånd av höskallra och flera 
noterade fjärilar.  

En viss andel blomsterlupin finns i vägkanten.  

Vedväxter (salix) förekommer.  
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648, Töresbol-Brantsbol, TÖRESBOL  

Motivering: Rikblommig klövervägkant.  

ID på översiktskarta  45  

Vägnummer  S 648 

Namn  Töresbol-Brantsbol, TÖRESBOL 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  2035 m. 

Längd sida 2  2035 m. 

Meter vägsida totalt  4070 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar    - 

Viktigaste florainslag  Skogsklöver, rödklöver, rödklint och flockfibbla. 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Ett längre objekt med relativt trivial flora. Inga stora förekomster av en 
specifik art utan arterna bidrar tillsammans till vägens rikblommande 
karaktär. Vägkanten har behov av upprepade störningar för att behålla sina 
värden. Fler sträckor längs vägen har liknande karaktär. 

Blomsterlupin förekommer allmänt längs sträckan.  
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668, Norra Fjöle, FJÖLE  

Motivering: Välexponerade slänter med gott om flockfibbla samt enstaka klass 2-arter. 

ID på översiktskarta  46 

Vägnummer  S 668 

Namn  Norra Fjöle, FJÖLE 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  740 m. 

Längd sida 2  740 m.  

Meter vägsida totalt  1480 m.   

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Flockfibbla, gråfibbla, styvfibbla, ljung och käringtand. 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Vägkanter med riklig förekomst av flockfibbla. Både ytterslänt och bankslänt 
hör till objektet. Objektet övergår till bergspartier i sydöstlig riktning. 

Det växer tämligen mycket salix längs objektet, somliga är högväxta.  En del 
slyröjning bör göras samt borttagning av lupiner.  
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668, Värmskog, VÄMSKOGS PRÄSTBOL  

Motivering: Vägkant med förekomst av den hotade skogsklockan (NT).  

ID på översiktskarta  47  

Vägnummer  S 668 

Namn  Värmskog, VÄRMSKOGS PRÄSTBOL 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  150 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  150 m. 

Skötselstatus  Dålig. 

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Skogsklocka (NT), stor blåklocka, ängsvädd, äkta johannesört och flockfibbla. 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Enstaka exemplar (7 ex) av den rödlistade skogsklockan hittades på 
ytterslänten. De är kraftigt trängda av lupin och örnbräken.  

Rensning av lupin samt örnbräken bör göras. Det har kommit upp en del sly 
(al) på ytterslänten.  
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671, Haltersbol, HALTERSBOL  

Motivering: Vägkant med god förekomst av stor blåklocka, ängsvädd och flockfibbla, samt enstaka andra 
hävdgynnade arter. 

ID på översiktskarta  48  

Vägnummer  S 671 

Namn  Haltersbol, HALTERSBOL 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  185 m. 

Längd sida 2  185 m. 

Meter vägsida totalt  370 m. 

Skötselstatus  Dålig. 

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Ängsvädd, flockfibbla, stor blåklocka, rödklint, gökärt, liten blåklocka, 
ängsskallra och bockrot. 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Riklommande ängsvägkant med goda förekomster av flera arter.  

Mycket lupiner på objektet, åtgärd mot dessa behövs. Även en viss röjning av 
vedväxter bör åtgärdas. 
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671, Stavnäs, BÄSEBOL  

Motivering: Förekomst av den hotade skogsklockan (NT) samt fint bestånd av stor blåklocka.  

ID på översiktskarta  49  

Vägnummer  S 671 

Namn  Stavnäs, BÄSEBOL 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  215 m. 

Längd sida 2  215 m. 

Meter vägsida totalt  430 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Skogsklocka (NT), stor blåklocka, bockrot och liten blåklocka.  

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Friskängsvägkant med skogsklocka (5 ex). Dessa växer i den nedre delen av 
bankslänten mot diket.  

Lupiner saknas helt på detta objekt. Viss andel lövsly förekommer i diket.  
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672, Västängen, AVELSBOL  

Motivering: Förekomst av den hotade skogsklockan (NT).  

ID på översiktskarta  50  

Vägnummer  S 672 

Namn  Västängen, AVELSBOL 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Östra sidan. 

Längd sida 1  55 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  55 m. 

Skötselstatus  Dålig.  

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Skogsklocka (NT), flockfibbla, styvfibbla och gråfibbla.  

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Kortare sträcka med fynd av skogsklocka (26 ex) växandes både på inner- och 
ytterslänt.  

Skogsklockorna är kraftigt trängda av lupiner och vass, vilket bör hanteras. 
Det finns även behov av röjning av vedväxter.  
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673, Väster om Södra Gärdsjön, SÖDRA GÄRDSJÖN 

Motivering: Kortare sträcka med rikblommande och hävdgynnad flora.  

ID på översiktskarta  51  

Vägnummer  S 673 

Namn  Väster om Södra Gårdsjön, SÖDRA GÄRDSJÖN 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  160 m. 

Längd sida 2  160 m. 

Meter vägsida totalt  320 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Ängsvädd, brunklöver, skogsklöver, vitmåra, flockfibbla, gråfibbla och 
vitpyrola. 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Grusiga vägkanter med flera typiska ängsväxter som tillsammans bidrar till 
den rikblommande karaktären längs sträckan.  

God skötselstatus på objektet.  

 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Arvika 
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Arvika 
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864, Nygärdet, BORTAN  

Motivering: Rikblommiga vägkanter med indikatorarter.  

ID på översiktskarta  52  

Vägnummer  S 864 

Namn  Nygärdet, BORTAN 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  645 m.  

Längd sida 2  645 m. 

Meter vägsida totalt  1290 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Åkervädd, borsttistel, ängsskallra, liten blåklocka, flockfibbla, gullris och ljung.  

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Rikblommande vägkant genom avverkat skogsområde. Objektet är eventuellt 
insektsintressant, vädret vid inventeringstillfället gjorde det dock svårt att 
bedöma detta på plats. Speciellt riklig blomning av åkervädd och flockfibbla.  

Grusvägen övergår till asfalt i söder. Lupiner förekommer på sträckan.  

 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Arvika 
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Arvika 
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868, Månsåsen, BJÖRKENÄS  

Motivering: Torrbacke med god förekomst av höskallra samt andra hävdgynnade arter 

ID på översiktskarta  53  

Vägnummer  S 868 

Namn  Månsåsen, BJÖRKENÄS 

Gammalt namn  [Månsåsen] 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  180 m. 

Längd sida 2  180 m. 

Meter vägsida totalt  360 m. 

Skötselstatus  Dålig.  

Skyltar  Objektet har klassats om, skyltar ska tas ned.  

Viktigaste florainslag  Ängsklocka, ormrot och höskallra. 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Det ursprungliga objektet längs den södra sidan av vägen är inte längre lika 
intressant. Flera kvävegynnade arter förekommer, t.ex. skräppor, hundkäx 
och lupiner och endast ett fåtal ängsklockor samt ormrot finns kvar.  

Objektet klassas därför ner till hänsynsobjekt. Den norra sidan av vägen är 
finare med rikligt med höskallra och har därför inkluderats i objektet.  

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Arvika 
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Arvika 
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868, Västra Sälboda, VÄSTRA SÄLBODA 

Motivering: Förekomst av parkgröe.  

ID på översiktskarta  54 

Vägnummer  868 

Namn  Västra Sälboda, VÄSTRA SÄLBODA 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  70 m.  

Längd sida 2  70 m. 

Meter vägsida totalt  140 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Parkgröe.  

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Ett kort objekt med det för området ovanliga parkgröet. Längs sträckan finns 
också en allé (se objekt 3 i kunskapsunderlaget för träd i driftområde Arvika).  

 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Arvika 

114 
 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Arvika 
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873, Kvarn, GUNNARSKOGS-BERGA 

Motivering: Vägkant med rik blomning av indikatorarter.  

ID på översiktskarta  55  

Vägnummer  S 873 

Namn  Kvarn, GUNNARSKOGS-BERGA 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Östra sidan. 

Längd sida 1  570 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  570 m. 

Skötselstatus  Bra.  

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Ängsvädd, åkervädd, stor blåklocka, gökärt, liten blåklocka, flockfibbla, 
hagfibbla och ärenpris.  

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Vägkant som går genom skogs- och åkermarker. Framförallt innerslänten är 
intressant, men från mitten och norrut även ytterslänten. 

Det finns myrbon i innerslänten i norr.  

Lupiner förekommer i mitten av sträckan.  

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Arvika 
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Arvika 
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876, Kronan, KRONAN 

Motivering: Spridda skogsklockor (NT) i en slänt.  

ID på översiktskarta  56  

Vägnummer  S 876 

Namn  Kronan, KRONAN 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Väster sida.  

Längd sida 1  110 m.  

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  110 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Skogsklocka (NT) och flockfibbla. 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Objektet besöktes vid två tillfällen, flest skogsklockor (10 ex) hittades under 
det andra besöket. Skogsklockorna står spridda längs ytterslänten.  

Det förekommer rikligt med blomsterlupin på sträckan som nästan tagit över 
den övriga floran helt. Det förekommer också en del Salix som bör röjas bort. 

En privat planterad björkallé står på krönet av ytterslänten (se objekt 6 i 
kunskapsunderlaget för träd, driftområde Arvika).  

 

 

 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Arvika 
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Arvika 
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878, Åmot, ÅMOT 

Motivering: Rikblommande vägkanter med hävdgynnad flora och indikatorarter.  

ID på översiktskarta  57  

Vägnummer  S 878 

Namn  Åmot, ÅMOT 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  1875 m. 

Längd sida 2  1875 m. 

Meter vägsida totalt  3750 m. 

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Åkervädd, borstistel, flockfibbla, stor blåklocka, backnejlika, ormrot, 
ängsklocka, hagfibbla och bockrot.  

Viktigaste faunainslag Silverblåvinge och luktgräsfjäril.  

Kommentarer  Lång sträcka med flera fina avsnitt. Bitvis rikblommig av bland annat 
åkervädd. Mycket insektaktivitet.  

Mycket lupiner som bör åtgärdas.  

Nordost om objektet ligger en artrik vägkant (se objekt 35, Nedre 
Åstenäsvägen, ÅSTENÄS).  

 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Arvika 
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Arvika 
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878, Fångnäs, Vikne 

Motivering: Rikblomande vägkanter med hävdgynnad flora och indikatorer.  

ID på översiktskarta  58 

Vägnummer  S 878 

Namn  Fångnäs, Vikne 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  300 m.  

Längd sida 2  300 m. 

Meter vägsida totalt  600 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Borsttistel, stor blåklocka, åkervädd, vitmåra, flockfibbla och ängsskallra.  

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Det växer mycket borsttistel på västra sidans ytterslänt längst i söder, på 
övriga sträckan endast fläckvis. Mycket flockfibbla i norr. Troligen 
insektsintressant lokal.  

Mycket lupiner och bitvis frodigt och igenvuxet. 

 

 

 

 
 
  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Arvika 

122 
 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Övriga objekt 
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Objektförteckning – Övriga objekt  

Borttagna objekt  

Vägnr. Namn Motivering Skyltar Kommentarer 
S 858 Ämterudsvägen Begränsat naturvärde. 

Enbart förekomst av 
parksallat. 

Är borttagna Deponi av barkmaterial i 
slänt norr om objektet. 

 

   



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Invasiva växter 
invasiva växter – Driftområde Arvika 
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Översiktskarta – Invasiva växter 
  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Invasiva växter 
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Objektförteckning – Invasiva växter 
ID på 
karta 

Vägnr. SWEREF99 N SWEREF99 E Art Kommentarer 

1 61 366048 6616191 Vresros Norra sidan av vägen 
2 61 382780 6615815 Vresros Södra sidan av vägen 

3 177 346851 6629087 Parkslide 
Västra sidan av vägen, samt in på 
enskild väg 

4 177 346916 6629177 Parkslide Östra sidan av vägen 

5 177 346930 6629214 Parkslide Östra sidan av vägen 

6 177 348239 6629680 Vresros Norra sidan av vägen 

7 238 386541 6616271 Parkslide Norra sidan av vägen 

8 869 363513 6634208 Vresros Östra sidan av vägen 

9 873 363805 6633128 Vresros Södra sidan av vägen 

 
 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Referenser 
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