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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 främmande 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, 
men har framför allt tagits fram via våra egna inventering.  

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. I samband med inventeringen tar man normalt även en rad foton på 
området, alltid av översiktlig karaktär och ibland även av enskilda arter. 

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.  

Skötselanvisningar  
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 
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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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Kungälv 

Landskap 

Kungälvs driftområde präglas av det för Bohusläns typiska spricklandskapet. Terrängen är mycket 
kuperad vilket skapar miljöer med olika ståndorter och ekologiska nischer för många olika växter. 
Berggrunden består av granit och gnejs med visst inslag av basiska bergarter. I sprickdalarna består 
jordarna nästan uteslutande av lera, ofta med inslag av skal från musslor och snäckor. Skalgrus i marken 
förekommer i huvudsak i västra delarna av driftområdet med avtagande frekvens österut. Förr användes 
även skalgrus vid anläggandet av vägar. Den historiska markanvändningen har bestått av småskaligt 
brukande vilket i kombination med den variationsrika miljön, och förekomsten av kalkinslag, har skapat 
ett varierat och artrikt landskap (Blomgren, Falk, & Herloff, 2011). 

Flora och fauna 

De högsta antalet vägkantsobjekt hittas i driftområdets sydvästra del. Detta område är påverkat av 
skalgrus vilket gör att det är mer artrikt och kalkgynnade arter uppträder här i högre grad än i de östra 
delarna av driftområdet. Vägkantsfloran utgörs i huvudsak av hävdgynnade torrängsarter som 
tjärblomster, åkervädd och rotfibbla. Bland rödlistade kärlväxter funna under inventeringen kan nämnas 
granspira (NT), slåttergubbe (NT) och hedjohannesört (EN). 

De rödlistade insekter som har påträffats under inventeringen är samtliga knutna till torrängsmiljöer. 
Exempel på dessa är sexfläckig bastardsvärmare (NT), ängsmetallvinge (NT), mindre blåvinge (NT) och 
väddsandbi (NT). 

Invasiva arter 

Parkslide och jätteslide är de noterade invasiva växter som är vanligast och har störst spridning i 
driftområdet. De invasiva arterna är spridda i stort sett över hela driftområdet, observationer saknas dock 
från den nordöstra delen. Tjörn är så gott som fri från invasiver med undantag av en notering. På två 
platser har jättebjörnloka påträffats. Jättebjörnloka är den enda av dessa arter som bekämpas inom 
vägkantsskötseln idag.  
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Översiktstabell – Artrika vägkanter och hänsynsobjekt 
 

Driftområde Kungälv 
Km väg 788 

Km vägkant 1576 

 

   
 

  

Artrika vägkanter  
Antal 38 

Km väg 20,03 

Km vägkant 31,37 

Andel väg (%) 2,54 

Andel vägkant (%) 1,99 

 

Hänsynsobjekt 

Antal 32 

Km väg 13,67 

Km vägkant 19,95 

Andel väg (%) 1,74 

Andel vägkant (%) 1,27 

  

Skötselstatus 

Bra 20 av 70 

Medel 40 av 70 

Dålig 7 av 70 

Okänd 3 av 70 



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

6 
 

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.  
 Kategori 3: 1/8 – 15/9 - sen slåtter med skärande redskap samt uppsamling av avslaget material. 

Uppsamling och borttransport av material ska ske inom 14 dagar. 

Väg- Plats/Delsträcka Meter väg  Meter 
vägkant 

Slåttertid 
(kategori) 

E 6 Solbräcke, SOLBRÄCKE 345 345 1 

E 45 Surte, SURTE  380 380 1 

O 168 Mjölkekilen, KOÖN  670 1340 enligt 
skötselplan 

O 168 Gullbringa, GULLBRINGA  1460 1460 2 

O 168 Hålta kyrka, HÅLTA 45 45 3 

O 587 Rödbo-Vedbacka, OXHAGEN  460 460 3 

O 595 Vråkärr, HÖGA  880 1760 1 

O 596 Gloshed altare, TORSBY  200 200 1 

O 596 Röd, TORSBY-RÖD  300 300 2 

O 596 Stora Burås, GLÖSKÄR 255 255 1 

O 596 Tronnum, TRONNUM  855 1710 2 

O 601 Tors kulle, ÅSLERÖD 520 520 2 

O 602 Dotorp, DOTORP 180 180 1 

O 604 Vedhall, ÅKERHÖG  345 345 1 

O 604 Brunnefjäll, ÅKERHÖG  160 160 1 

O 606 Tofta herrgård, LYCKE-TOFTA  130 260 1 

O 617 Knapegården, RESTAD  290 580 1 

O 622 Årsnäs, ÄRSNÄS  1135 1135 2 

O 626 Barkeröd, SANNER 405 810 2 

O 634 Östra Rannekärr, RANNEKÄRR 365 730 1 

O 634 Ranebo, RANEBO  1400 2800 enligt 
skötselplan 

O 634 Bockesten Slättås, BOCKESTEN 1295 2590 enligt 
skötselplan 

O 634 Bräcke, SANDLID  1535 3070 2 

O 639 Tveten, TVETEN 185 370 2 

O 653 Ribbetegen, HÄLLE 280 280 3 

O 665 Skogen, SVARTEHALLEN  310 310 1 

O 717 Rösselvikstrand, RÖSSELVIK  180 180 1 

O 718 Mölnebo, MÖLNEBO 190 190 1 

O 721 Morik, MORIK  840 840 3 
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O 730 Bö, KLÖVEDALS-BÖ  1405 2810 1 

O 1960 Nödinge centrum, NÖDINGE  110 110 3 

O 1967 Lindåsen, HUVUD  100 200 2 

O 1967 Sydväst om Hjortemossen, 
SANDSJÖN  

245 490 2 

O 1978 Klevbäcken, LIVERED  785 1570 1 

O 1980 Bodaredal, STENKULLEN 830 830 2 

O 1980 Vägestorp, VÄGESTORP 270 540 2 

O 2001 Krobäcken, LIVERED 525 1050 1 

O 2001 Hultet, LIVERED 160 160 1 

  



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

 

9 
 

Objektförteckning – Artrika vägkanter 

E6, Solbräcke, SOLBRÄCKE  

Motivering: Stora och grusiga slänter med riklig förekomst av gråfibbla och gullris.  

ID på översiktskarta 1 

Vägnummer  E6 

Namn  Solbräcke, SOLBRÄCKE 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Norra sidan 

Längd sida 1  345 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  345 m. 

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Gökärt, gråfibbla, äkta johannesört, gullris och ljung. 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Sydvända slänter öster om avfartsrampen. Vegetationen blir något frodigare i 
norr.  

 
  



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

 

11 
 

E45, Surte, SURTE  

Motivering: Stor förekomst av den ovanliga växten gyckelblomma, kan vara ”locus classicus” för arten. 

ID på översiktskarta  2  

Vägnummer  E 45 

Namn  Surte, SURTE 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Östra sidan 

Längd sida 1  350 m. 

Längd sida 2  30 m. 

Meter vägsida totalt  380 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Gyckelblomma.  

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Fynd av den ovanliga gyckelblomman. Det förekommer en del alsly i 
vägkanten, röjning behövs.  

 

 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Kungälv 
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
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168, Mjölkekilen, KOÖN 

Motivering: Rik blomning av prästkrage, åkerklätt, vallmo och blåklint. Rödlistad art finns på objektet 
bolmört.  

ID på översiktskarta  3 

Vägnummer  O 168 

Namn  Mjölkekilen, KOÖN 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  670 m. 

Längd sida 2  670 m. 

Meter vägsida totalt  1340 m. 

Skötselstatus  Bra.  

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag   - 

Viktigaste faunainslag Tistelfjäril, ängssmygare, puktörneblåvinge, kamgräsfjäril, mindre guldvinge, 
fläckig blombock, grön sandjägare och bladstekel (Tenthredo cf 
scrophulariae).  

Kommentarer  I samband med byggande av GC-väg (sköts av Trafikverket) gavs det 
möjlighet att skapa rikblommande vägkanter. Detta gjordes genom sprutsådd 
av ängsfröblandning samt utsättande av pluggplantor. Under säsongens 
inventering konstateras att insådden haft god effekt med massiv blomning av 
prästkrage, vallmo och blåklint samt ovanligare arter som åkerklätt och 
färgkulla. Även arter som getväppling, blåeld och backnejlika noterades samt 
fynd av bolmört (NT). Inplantering av skallror, darrgräs eller andra 
kalkgynnade arter skulle kunna höja värdet på objektet ytterligare.  En 
särskild skötselbeskrivning finns för sträckan. 

 

 

 
 
 
 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
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168, Gullbringa, GULLBRINGA 

Motivering: Frisk-fuktängs vägkant med fina bestånd av Jungfru Marie nycklar och svinrot, samt inslag av 
flera hävdgynnade arter.  

ID på översiktskarta  4  

Vägnummer  O 168 

Namn  Gullbringa, GULLBRINGA 

Gammalt namn  Gullbringa 

Sida av vägen  Norra sidan.  

Längd sida 1  1460 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  1460 m. 

Skötselstatus  Dåligt.  

Skyltar  Ny avgränsning, båda skyltar ska flyttas. 

Viktigaste florainslag  Flockfibbla, bockrot, stagg, ängsvädd, gökärt, svinrot, Jungfru Marie nycklar, 
darrgräs, nattviol sp., småborre, blåmunkar, sötvedel, tjärblomster, rödklint 
och jungfrulin. 

Viktigaste faunainslag Sotmätare, buskmätare och cf blåvinge.  

Kommentarer  Vägkant med goda bestånd av Jungfru Marie nycklar och svinrot. Vissa partier 
är trivialare med mycket knapptåg och älgört. Inväxande slån från 
skogsbrynet är ett problem då det har för stor skuggningseffekt.  

 

 
 
 



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Kungälv 
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168, Hålta kyrka, HÅLTA 

Motivering: Välexponerad torrbacke med god förekomst av tjärblomster och fynd av ängsmetallvinge 
(NT).  

ID på översiktskarta  5  

Vägnummer  O 168 

Namn  Hålta kyrka, HÅLTA 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Norra sidan.  

Längd sida 1  75 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  75 m. 

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Tjärblomster, gulmåra, bockrot, getväppling, gulmåra, äkta johannesört och 
harklöver.  

Viktigaste faunainslag Ängsmetallvinge (NT). 

Kommentarer  Vacker ytterslänt med torrängsflora samt insektsintressant lokal.  

Slänten är tydligt kvävepåverkad mot kyrkan med inslag av brännässla och 
Rumex sp. Objektet har stor potential att utvecklas om restaureringsåtgärder 
sätts in.   

 

 

 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
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587, Rödbo-Vedbacka, OXHAGEN  

Motivering: Torr-friskängsvägkant med enstaka indikatorarter samt lavrikt med många Cladonia-arter. 

ID på översiktskarta  6  

Vägnummer  O 587 

Namn  Rödbo-Vedbacka, OXHAGEN 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Mittremsor.  

Längd sida 1  690 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  690 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Svinrot, tjärblomster, flockfibbla, getväppling, äkta johannesört, fårsvingel, 
islandslav, hedlav, pigglav, stängellav, falsk renlav och älghornslav.  

Viktigaste faunainslag Slåttergräsfjäril. 

Kommentarer  Objektet består av skiljeremsor samt området kring rampvägar nordöst om 
E6. Eventuellt kan objektet gynnas genom markstörning för att få kunna bli än 
mer blomrikt, framförallt av getväppling.  

Refugen i väster har lagts till efter inventeringen.  

 

 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
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595, Vråkärr, HÖGA 

Motivering: Välexponerad skalgrusslänt med kalkgynnad flora, fint bestånd av brudbröd samt en hel del 
andra hävdarter.   

ID på översiktskarta  7  

Vägnummer  O 595 

Namn  Vråkärr, HÖGA 

Gammalt namn  Vråkärr och Höga 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  880 m.  

Längd sida 2  880 m. 

Meter vägsida totalt  1760 m. 

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar  Ja, alla rätt. 

Viktigaste florainslag  Ängsvädd, backglim, blåmunkar, ängshavre, jungfrulin, tjärblomster, 
getväppling, småborre, kamäxing, flockfibbla, rödklint, brudbröd, gulmåra, 
stor fetknopp och äkta johannesört.  

Viktigaste faunainslag  Vallhumla*, backhumla* och ängssmygare* 

Kommentarer  Objektet ligger i direkt anslutning till skyddad naturbetesmark. Utöver 
floravärdena noterade ovan finns även grynig filtlav (artbestämning osäker), 
samt sipperlav på objektet. Röjning av salix i dikena behövs samt borttagning 
av lupin. 
*Komplettering av artuppgifter för Kungälvs driftområde från Artportalen 
under perioden 2014-2015-08-27. 
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596, Gloshed altare, TORSBY 

Motivering: Relativt gott bestånd av grönvit nattviol jämte en rad andra indikatorarter såsom backnejlika 
och flockfibbla. Sexfläckig bastardsvärmare (NT) sågs på platsen.  

ID på översiktskarta  8  

Vägnummer  O 596 

Namn  Gloshed altare, TORSBY 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Västra sidan.  

Längd sida 1  200 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  200 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Grönvit nattviol, stor fetknopp, gul fetknopp, getväppling, flockfibbla och 
backnejlika.  

Viktigaste faunainslag Sexfläckig bastardsvärmare (NT), ängsblombock, ängsblåvinge (hona) och cf 
ängssmygare. 

Kommentarer  Objektet innehåller mindre partier med mycket grönvit nattviol (25 
exemplar) och åkertistel. Utöver de noterade insekterna ovan fanns även en 
del andra dagfjärilar på objekten, vilka dock ej artades.  

Mycket kvävepåverkad mark med knylhavre, kirskål och åkertistel. 

 

 
  
  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
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596, Röd, TORSBY-RÖD 

Motivering: Goda bestånd av ängsvädd och flockfibbla samt förekomst av gullviva.  

ID på översiktskarta  9 

Vägnummer  O 596 

Namn  Röd, TORSBY-RÖD 

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  Ängsvädd, flockfibbla, gullviva, svinrot, småborre och tjärblomster. 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Ganska låga förekomster av hävdgynnade arter totalt sett på sträckan men 
ändå ett värdefullt objekt med en del ängsvädd, flockfibbla och gullviva (totalt 
19 ex noterades). Det finns nyckelstrukturer i form av en riklig mängd 
jordblottor, död ved (både stående och liggande) i anslutning till objektet. 

 

  



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

 

26 
 

  



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

 

27 
 

596, Stora Burås, GLÖSKÄR 

Motivering: Vägkant med stor förekomst av gullviva, svinrot och gulmåra. 

ID på översiktskarta  10 

Vägnummer  O 596 

Namn  Stora Burås, GLÖSKÄR 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Östra sidan.  

Längd sida 1  255 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  255 m. 

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Ängsskallra, svinrot, gullviva, gulmåra, äkta johannesört och getväppling.  

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Vackert blommande innerslänter i ett jordbrukslandskap.  

Det förekommer mycket vass på objektet, vilket bör röjas bort.  

  



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

 

28 
 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
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596, Tronnum, TRONNUM 

Motivering: Blomrika vägkanter samt en fin ytterslänt med riklig mängd ängsvädd.  

ID på översiktskarta  11 

Vägnummer  O 596 

Namn  Tronnum, TRONNUM 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  855 m. 

Längd sida 2  855 m. 

Meter vägsida totalt  1710 m. 

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Getväppling, flockfibbla, revfibbla, tjärblomster, jungfrulin, ängsvädd, svinrot, 
krypvide och äkta johannesört.  

Viktigaste faunainslag Sotmätare. 

Kommentarer  Mittpartiet av sträckan uppvisar det högsta värdena. Objektet behöver röjas 
på vedväxter, eventuellt skapa jordblottor och ta bort örnbräken. 

 

 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
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601, Tors kulle, ÅSLERÖD 

Motivering: Välexponerad slänt med stor förekomst av ängsvädd, gökärt och svinrot.  

ID på översiktskarta  12 

Vägnummer  O 601 

Namn  Tors kulle, ÅSLERÖD 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Östra sidan. 

Längd sida 1  520 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  520 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Gökärt, tjärblomster, ängsvädd, svinrot, flockfibbla och äkta johannesört.  

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Fin frisk – fuktängsvägkant, välskött med inslag av hävdgynnade arter samt 
en del jordblottor. Uppröjt vid kurvorna på grund av sikt. På objektet 
noterades även sköldfiltlav (Peltigera horizontalis).  

Behov av slyröjning finns. 



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Kungälv 
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602, Dotorp, DOTORP  

Motivering: Välexponerad berghäll med grönvit nattviol samt mycket tjärblomster och flockfibbla.  

ID på översiktskarta  13 

Vägnummer  O 602 

Namn  Dotorp, DOTORP 

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 sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Grönvit nattviol, tjärblomster, blåmunkar, flockfibbla, berggröe, gulmåra, 
ängsvädd, och äkta johannesört.  

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Vägkant med berg i dagen med fynd av grönvit nattviol samt flera 
hävdgynnade arter. Brunsvart sköldlav och dvärgkaklav finns på objektet. 

Mycket blomsterlupin och knylhavre förekommer på objektet, vilka bör 
bekämpas.  Det finns behov av vedröjning då det växer mycket vedväxter i 
diket, bl.a. en del slån.  

 

 
 



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Kungälv 
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604, Vedhall, ÅKERHÖG 

Motivering: Sydexponerad bergssida med goda bestånd av tjärblomster, getväppling.  

ID på översiktskarta  14 

Vägnummer  O 604 

Namn  Vedhall, ÅKERHÖG 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Norra sidan.  

Längd sida 1  345 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  345 m. 

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Bockrot, tjärblomster, småborre, ängsvädd, flockfibbla, darrgräs, liten 
blåklocka, getväppling, cf backlök och äkta johannesört.  

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Berghed som övergår i torrbacke-friskäng med god förekomst av 
hävdgynnade arter. Objektet hotas av igenväxning från skogsbrynet. Det finns 
behov av att röja bort vedväxter i ytterslänt och dike. 

 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Kungälv 
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
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604, Brunnefjäll, ÅKERHÖG 

Motivering: Kalkpåverkad vägkant med darrgräs, jungfrulin, vildlin samt gott om Jungfru Marie nycklar.  

ID på översiktskarta  15 

Vägnummer  O 604 

Namn  Brunnefjäll, ÅKERHÖG 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Norra sidan.  

Längd sida 1  160 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  160 m. 

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Darrgräs, jungfrulin, vildlin, svinrot, ängsvädd, getväppling, Jungfru Marie 
nycklar, rödklint, gulmåra, krypvide och äkta johannesört.  

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Vägkant vid berghäll med hävdgynnade arter, bl.a. Jungfru Marie nycklar.  

Söderut kommer det in mycket vass i vägkanten, vilket avgränsat objektet. 
Det förekommer mycket vedväxter i diket som behöver röjas bort.  

 

 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Kungälv 
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606, Tofta herrgård, LYCKE-TOFTA 

Motivering: Tämligen god förekomst av den starkt hotade kamomillkullan (EN). 

ID på översiktskarta  16 

Vägnummer  O 606 

Namn  Tofta herrgård, LYCKE-TOFTA 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  130 m. 

Längd sida 2  130 m. 

Meter vägsida totalt  260 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Kamomillkulla (EN). 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Kamomillkullan förekommer nästan uteslutande på innerslänten på den östra 
sidan. En av endast fyra kända lokaler i landet. 

 

 
  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
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617, Knapegården, RESTAD 

Motivering: Sydexponerad torrslänt med enstaka hävdgynnade arter samt grönvit nattviol.  

ID på översiktskarta  17 

Vägnummer  O 617 

Namn  Knapegården, RESTAD 

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 sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Stor blåklocka, svinrot, flockfibbla, bockrot, gulmåra, tjärblomster, äkta 
johannesört, klockljung och grönvit nattviol.   

Viktigaste faunainslag Nässelfjäril 

Kommentarer  Vägkanter med goda bestånd av johannesört och gulmåra. Stora mängder 
gulmåra finns bl.a. på den södra sidan av vägen.  

Objektet är mycket kvävepåverkat men har potential att utvecklas om man 
försöker åtgärda detta. En del röjning av lövsly behövs också.  
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622, Årsnäs, ÅRSNÄS 

Motivering: En fin ytterslänt i gynnsam exponering med hävdgynnad flora.  

ID på översiktskarta  18 

Vägnummer  O 622 

Namn  Årsnäs, ÅRSNÄS 

Gammalt namn  Årsnäs 

Sida av vägen  Norra sidan.  

Längd sida 1  1135 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  1135 m. 

Skötselstatus  Dåligt.  

Skyltar  Ny avgränsning, utökas åt väster. 

Viktigaste florainslag  Gökärt, flockfibbla, jungfrulin, rödklint, gulmåra, krypvide, rotfibbla, 
ängsvädd, stallört och äkta johannesört.  

Viktigaste faunainslag Ängssmygare och cf blåvinge.  

Kommentarer  Vissa partier är speciellt vackra med hävdgynnad flora samt viss mindre 
vanliga arter.  

Vägkanten är relativt igenvuxen, ett visst restaureringsbehov finns. 
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626, Barkeröd, SANNER 

Motivering: Fina och rikblommiga vägkanter intill naturbetesmark. 

ID på översiktskarta  19 

Vägnummer  O 626 

Namn  Barkeröd, SANNER 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  545 m. 

Längd sida 2  545 m. 

Meter vägsida totalt  1090 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Jungfrulin, ängsskallra, grönvit nattviol, gökärt, tjärblomster, svinrot, 
gulmåra, ängsvädd, åkervädd, hagfibbla, liten blåklocka, gullris, styvfibbla, 
ärenpris, getväppling, vitmåra, bockrot och ljung.   

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Vackert objekt med flora som sprider sig in i vägkanten från den 
omkringliggande naturbetesmarken. De flesta nattvioler (totalt noterades 12 
ex men finns troligen fler) i den östra delen av objektet, söder om vägen. Den 
västra delen är inte lika fin och är mer skuggig, dock finns värden även här. 
Det finns skalgrus i marken, vilket bidrar till en kalkrik miljö.  Sandblottor 
förekommer på ytterslänterna. Betesmarkerna är nyligen restaurerade och 
vägkanterna har dikats och vägen asfalterats om.  
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634, Östra Rannekärr, RANNEKÄRR 

Motivering: Rikblommiga vägkanter i öppet landskap intill finhävdad kulle med ängsflora, klippmark.  

ID på översiktskarta  20 

Vägnummer  O 634 

Namn  Östra Rannekärr, RANNEKÄRR 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  365 m. 

Längd sida 2  365 m. 

Meter vägsida totalt  730 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Jungfrulin, äkta johannesört, gökärt, getväppling, tjärblomster, vitmåra, 
svinrot, ängsvädd, styvfibbla, gråfibbla och ljung. 

Viktigaste faunainslag Svingelgräsfjäril.  

Kommentarer  Objektet har nyligen dikats/åtgärdats, innerslänten har dock återfått mycket 
av vegetationen. Sandblottor finns fortfarande kvar. På objektets norra sida 
ligger en fin betad kulle, med berg i dagen och sandblottor. Mycket fjärilar 
noterades vid besöket.  Under 2015 har objektets restaurerats stängslet har 
justerats, röjning av vedvegetation genomförts och grovsteniga partier 
grusats av. 
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634, Ranebo, RANEBO 

Motivering: Fina vägkanter i brynmiljö med hävdgynnad flora och flera rödlistade fjärilar.  

ID på översiktskarta  21 

Vägnummer  O 634 

Namn  Ranebo, RANEBO 

Gammalt namn  Ranebo 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  1400 m. 

Längd sida 2  1400 m. 

Meter vägsida totalt  2800 m. 

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar  Ny avgränsning, utökas i väster. 

Viktigaste florainslag  Svinrot, smörbollar, ängsvädd, ängsskallra, vitmåra, gökärt, grönvit nattviol, 
tjärblomster, rödklint, blåsippa, stor blåklocka, getväppling, bergslok och äkta 
johannesört. 

Viktigaste faunainslag Mindre blåvinge (NT), sexfläckig bastardsvärmare (NT), ängsmetallvinge 
(NT), skogsnätfjäril, pärlgräsfjäril, kamgräsfjäril, citronfjäril, mindre 
tåtelsmygare, ängssmygare, hedblåvinge, ängsblåvinge, slåttergräsfjäril och 
luktgräsfjäril. Snok. 

Kommentarer  Vägkanten angränsar norr om vägen till naturreservat. Nyckelstrukturer 
förekommer i form av klippmark och stenmur. Sträckan är insektsintressant 
med mycket fjärilar. Vid korsningen norrut mot Spekeröd hittades grönvit 
nattviol samt mindre blåvinge (NT). En särskild skötselbeskrivning finns för 
sträckan. Under 2015 har en omfattande restaurering genomförts. En ny 
elledning har också grävts ner på norra sidan i den västra delen av objektet. 

Bitvis kvävegynnad vegetation på södra sidan. 
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634, Bockesten-Slättås, BOCKESTEN 

Motivering: Skogsvägkant med en av ytterst få lokaler med den starkt hotade hedjohannesörten (EN).  

ID på översiktskarta  22 

Vägnummer  O 634 

Namn  Bockesten-Slättås, BOCKESTEN 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  1295 m. 

Längd sida 2  1295 m. 

Meter vägsida totalt  2590 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Hedjohannesört (EN), äkta johannesört, ängsvädd, jungfrulin, bergslok, 
gökärt, svinrot, kärrfibbla och stor blåklocka.  

Viktigaste faunainslag  -  

Kommentarer  Stora bestånd av hedjohannesört finns längs sträckan, med huvudparten invid 
Sörsjön. Svartedalen är Sverigecentrum för arten som alltså nästan bara 
förekommer här. De flesta exemplar återfanns i innerslänten, men även några 
i ytterslänt. Klipphällar kommer in i vägkanten på flera sträckor, ytterslänten 
är så gott som obefintlig på dessa ställen. Enligt Artportalen har fler 
fyndplatser hittats i den nordvästra delen av objektet, som ej återfanns vid 
detta fältbesök då dessa var svåra att upptäcka pga högvuxen vegetation.  

Vägkanterna i nordväst bestod främst av högväxta och kvävegynnade arter 
samt mycket örnbräken. Om hedjohannesörten fortfarande finns kvar här 
eller ska kunna återetableras krävs en restaurering. En särskild 
skötselbeskrivning finns för sträckan. En viss restaurering/röjning har 
genomförts i den sydöstra delen under 2015. 
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634, Bräcke, SANDLID 

Motivering: Torra sandiga slänter intill aktivt grustag med mycket åkervädd, ängsvädd samt ett tidigare 
fynd av väddsandbi (NT).  

ID på översiktskarta  23 

Vägnummer  O 634 

Namn  Bräcke, SANDLID 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  1535 m. 

Längd sida 2  1535 m. 

Meter vägsida totalt  3070 m. 

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Åkervädd, ängsvädd, gulmåra, getväppling, jungfrulin, rotfibbla och gökärt.  

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Objektet består av tre delsträckor:  

Del 1: Södra delen 245*2=490m, en fin torr ytterslänt med mycket sandigt 
material, blottor och stora sandslänter.  

Del 2: Mittpartiet 415*2=830 m, frodigt bevuxen och näringsrik. Beskuggad 
på båda sidor vägen.  

Del 3: Norra delen 875*2=1750 m, den finaste sträckan med mycket 
åkervädd, ängsvädd, gullris och flockfibbla. I de finaste partierna, som består 
av torra, fina slänter, växer även rotfibbla och jungfrulin. Sträckan går intill ett 
aktivt grustag. På den östra sidan finns mycket åkervädd och på den västra 
mycket ängsvädd.  

Allmänt: Enligt tips från Länsstyrelsen finns väddsandbi (NT) i området. 
Närheten till öppna partier med sand (t.ex. grustaget) och mycket åker- och 
ängsvädd innebär goda förutsättningar för arten. Vissa partier behöver 
restaureras. Bitvis en del sly och kvävepåverkad flora. Längs en sträcka 
förekommer mycket lupin, som måste bekämpas.  

 

  

Del 3 

Del 2 

Del 1 



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

54 
 

  



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

55 
 

639, Tveten, TVETEN  

Motivering: Vägkanterna domineras av bredbladigt gräs och hundkex, torrare partier förekommer.  

ID på översiktskarta  24 

Vägnummer  O 639 

Namn  Tveten, TVETEN 

Gammalt namn  Torp 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  185 m. 

Längd sida 2  185 m. 

Meter vägsida totalt  370 m. 

Skötselstatus  Dåligt.  

Skyltar  Två skyltar saknas, en i väst respektive öst. 

Viktigaste florainslag  Ängsvädd, gulmåra, gökärt, åkervädd, rödklint, grönvit nattviol och liten 
blåklocka. 

Viktigaste faunainslag Pärlgräsfjäril och fläckhornad blombock. 

Kommentarer  Vid korsningen (södra sidan) växer åkervädd, gökärt och gulmåra. Eventuellt 
har objektet inte gynnats av senarelagd slåtter! Igenvuxet och näringsrikt. 
Eventuellt bör näringsrik jord skrapas bort. Under 2015 genomfördes en 
större röjning och avverkning av träd, som bör innebära ett större ljusinsläpp. 
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653, Ribbetegen, HÄLLE 

Motivering: Torra vägkanter med mycket åkervädd och gulmåra.  

ID på översiktskarta  25 

Vägnummer  O 653 

Namn  Ribbetegen, HÄLLE 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Södra sidan.  

Längd sida 1  280 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  280 m. 

Skötselstatus  Bra.  

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Gulmåra, åkervädd, svinrot, bockrot och gråfibbla.  

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Vägkant med mycket åkervädd och gulmåra. Bitvis blir vegetationen lite 
frodigare men objektet består generellt av torrare slänter med blottad jord.  
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665, Skogen, SVARTEHALLEN  

Motivering: Torrbacke med fint bestånd av åkervädd samt förekomst av rödlistade insekter. 

ID på översiktskarta  26 

Vägnummer  O 665 

Namn  Skogen, SVARTEHALLEN 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Västra sidan. 

Längd sida 1  310 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  310 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Åkervädd, harklöver och liten blåklocka 

Viktigaste faunainslag Sexfläckig bastardsvärmare (NT), väddsandbi (NT), stekelfluga (Sicus 
ferrugineus), blåvinge sp, blombock sp. 

Kommentarer  Insektsrikt med minst 10 observerade sexfläckiga bastardsvärmare (NT) samt 
fynd av väddsandbi (NT) alldeles intill objektet. Enstaka sandblottor finns, 
men fler bör skapas. En stenmur finns på objektet. Under 2015 har en viss 
restaurering genomförts. 
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717, Rösselvikstrand, RÖSSELVIK  

Motivering: Välexponerat bergsparti samt ytterslänt med tjärblomster, rödklint och flockfibbla.  

ID på översiktskarta  27 

Vägnummer  O 717 

Namn  Rösselvikstrand, RÖSSELVIK 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Östra sidan.  

Längd sida 1  180 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  180 m. 

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Tjärblomster, rödklint, rotfibbla, flockfibbla, gulmåra, gaffelbräken, 
strandmolke och bockrot.  

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Vägkant med berg i dagen som övergår i en slänt. Ovanlig växt (strandmolke) 
finns i direkt anslutning till objektet. En för Bohuslän typisk brynmiljö med 
gamla ädellövträd och död ved. Förekomst av Cladonia sp vid berghäll.  
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718, Mölnebo, MÖLNEBO 

Motivering: Frisk – fuktängs vägkant med torrare partier. En del hävdarter finns.  

ID på översiktskarta  28 

Vägnummer  O 718 

Namn  Mölnebo, MÖLNEBO 

Gammalt namn  Mölnebo 

Sida av vägen  Västra sidan.  

Längd sida 1  190 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  190 m. 

Skötselstatus  Dåligt.  

Skyltar  Ny avgränsning, skyltar ska flyttas i norr.  

Viktigaste florainslag  Flockfibbla, gökärt, småborre, darrgräs, gulmåra och äkta johannesört.  

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Objektet har fått en ny avgränsning och förkortats då vägkanten i norr vuxit 
igen med vedväxter på ytterslänten. Objektets status är på nedgång. Spåtistel 
är inte påträffad vid detta besök, men kan ha funnits.  
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721, Morik, MORIK 

Motivering: Välexponerad skalgrusslänt med många kalk- och hävdgynnade arter.  

ID på översiktskarta  29 

Vägnummer  O 721 

Namn  Morik, MORIK 

Gammalt namn  Morik 

Sida av vägen  Norra sidan.  

Längd sida 1  840 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  840 m. 

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar  Ny avgränsning, båda skyltar ska flyttas.  

Viktigaste florainslag  Bockrot, ängsvädd, stagg, gökärt, getväppling, flockfibbla, Jungfru Marie 
nycklar, darrgräs, jungfrulin, cf vildmorot, klockljung och åkervädd. 

Viktigaste faunainslag Humlebagge.  

Kommentarer  En välexponerad skalgrusslänt, dock med en hel del knylhavre som bör 
bekämpas. En hel del bärande buskar som till exempel hagtorn, hassel, rönn, 
alm, brakved och rosbuskar, samt olika sorters björnbär. De rödlistade 
arterna ängslosta (EN) samt granspira (NT) är rapporterade vid objektet, 
dock ej funna vid besöket.  
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730, Bö, KLÖVEDALS-BÖ 

Motivering: Fina kustvägkanter med kalkpåverkan och berg i dagen samt värdefull flora.  

ID på översiktskarta  30 

Vägnummer  O 730 

Namn  Bö, KLÖVEDALS-BÖ 

Gammalt namn  Kårsund, BÖ 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  1405 m. 

Längd sida 2  1405 m. 

Meter vägsida totalt  2810 m. 

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar  Ja, alla rätt. 

Viktigaste florainslag  Gulvial, gulmåra, vitmåra, gråfibbla, ängsvädd, klockljung, jungfrulin, cf 
ängsskallra, vildlin, darrgräs, kärleksört, kattfot, Jungfru Marie nycklar, 
åkervädd, bockrot, getväppling och äkta johannesört. 

Viktigaste faunainslag Blåvinge sp.  

Kommentarer  Skalgrusvägkant med artrik, hävdgynnad flora och flera typiska kustarter. I 
norr blir vegetationen bitvis frodigare. I sydöst kommer en del vass in i 
vägkanten samt även en del kvävegynnad flora. Viss slyröjning bör göras samt 
åtgärda vass och älgört.  
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1960, Nödinge centrum, NÖDINGE  

Motivering: Rikblommande mittremsor. 

ID på översiktskarta  31 

Vägnummer  O 1960 

Namn  Nödinge centrum, NÖDINGE 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Mittremsa. 

Längd sida 1  110 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  110 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Trift, gulkämpar, gulmåra, vitklöver, röllika, käringtand, prästkrage, 
kråkvicker och smällglim. 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Objekt bestående av mittremsor med torrbacksflora.  
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1967, Lindåsen, HUVUD 

Motivering: Insektsintressanta vägkanter med nyckelstruktur och mycket ängsvädd, gullris samt 
förekomst av grönvit nattviol.  

ID på översiktskarta  32 

Vägnummer  O 1967 

Namn  Lindåsen, HUVUD 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  100 m. 

Längd sida 2  100 m. 

Meter vägsida totalt  200 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Grönvit nattviol, svinrot, gökärt, ängsvädd, styvfibbla och gullris. 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  På den norra sidan finns en välexponerad sandbank med blottade 
sandpartier. Den södra sidan är skuggigare med inslag av nattviol. På båda 
sidor av vägen växer ängsvädd och gullris. Objektet är troligen 
insektintressant.  

Ett äldre fynd (från 1995) av dvärglin finns inrapporterad till Artportalen, 
funnen ca 50 meter från vägen.  
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1967, Sydväst om Hjortemossen, SANDSJÖN 

Motivering: Vägkanter med hävdgynnad flora och slåttergubbe. 

ID på översiktskarta  33 

Vägnummer  O 1967 

Namn  Sydväst om Hjortemossen, SANDSJÖN 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  460 m. 

Längd sida 2  460 m. 

Meter vägsida totalt  920 m. 

Skötselstatus  Bra.  

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Slåttergubbe (NT), nattviol sp, svinrot, gökärt, ängsvädd, klockljung, 
styvfibbla, ärenpris och gråfibbla. 

Viktigaste faunainslag Ängsblåvinge. 

Kommentarer  Slåttergubbarna står under västra kraftledningen på södra sidan av vägen. 
Endast en nattviol hittades i innerslänten i den östra delen, men dessa var 
svåra att upptäcka eftersom de inte blommade vid besöket.  Det växer mycket 
svinrot i den östra delen.  

Lite småsly är på väg upp och kan eventuellt behöva åtgärdas. 
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1978, Klevbäcken, LIVERED  

Motivering: Insektsintressant sydvänd och sandig ytterslänt med torrbacksflora.  

ID på översiktskarta  34 

Vägnummer  O 1978 

Namn  Klevbäcken, LIVERED 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  785 m. 

Längd sida 2  785 m. 

Meter vägsida totalt  1570 m. 

Skötselstatus  Bra.  

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Åkervädd, vitmåra, jungfrulin, bockrot, liten blåklocka och gråfibbla. 

Viktigaste faunainslag Kamgräsfjäril och slåttergräsfjäril. 

Kommentarer  Mycket blottad jord med en del bohål. Mycket som inte blommade vid besöket 
men troligtvis fin blomning senare. Vägen skär genom en åsbildning. 
Jungfrulinet växer öster om bäcken på båda sidor om vägen. Bra skötsel även 
om lite alsly finns. Insektsintressant lokal. 
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1980, Bodaredal, STENKULLEN 

Motivering: Vägkanter med rester av slåtterängsflora. 

ID på översiktskarta  35 

Vägnummer  O 1980 

Namn  Bodaredal, STENKULLEN 

Gammalt namn  Bodaredal 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  830 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  830 m. 

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar  Skyltarnas nuvarande placering behålls men de behöver bytas ut.  

Viktigaste florainslag  Darrgräs, borsttistel, skogsfibbla, vingvial, svinrot, vitmåra, jungfrulin, 
ängsvädd, gökärt, ängsskallra, bergslok och styvfibbla.  

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Endast ett bestånd av vingvial hittades vid fältbesöket. Vingvialen är 
inplanterad från Nol, i samband med BanaVäg i Väst. 

Röjningsrester ligger kvar i vägområdet, detta bör tas bort. Bitvis kommer det 
in mycket älgört. 
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1980, Vägestorp, VÄGESTORP  

Motivering: Vägkant med förekomst av ängsvädd, gökärt, och grönvit nattviol. 

ID på översiktskarta  36 

Vägnummer  O 1980 

Namn  Vägestorp, VÄGESTORP 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  270 m. 

Längd sida 2  270 m. 

Meter vägsida totalt  540 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Ängsvädd, gökärt, grönvit nattviol, vitmåra, åkervädd, skogsfibbla, ängsskallra 
och styvfibbla. 

Viktigaste faunainslag Silverblåvinge och brunfläckig pärlemorfjäril.  

Kommentarer  Fin vägkant längs ett skogsbryn på västra sidan och betes- och slåttermark på 
östra sidan. Hagen på den östra sidan har betats av häst i flera år men slåttras 
nu istället.  

Unga skott av gran och al förekommer på västra sidan.   
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2001, Krobäcken, LIVERED  

Motivering: Artrika vägkanter med slåtterängsflora, orkidéer och granspira (NT).  

ID på översiktskarta  37 

Vägnummer  O 2001 

Namn  Krobäcken, LIVERED 

Gammalt namn  Krobäcken 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  525 m. 

Längd sida 2  525 m. 

Meter vägsida totalt  1050 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  Ja, alla rätt. 

Viktigaste florainslag  Granspira (NT), Jungfru Marie nycklar, darrgräs, stagg, klockljung, jungfrulin, 
svinrot, gökärt, vitmåra, gråfibbla, revfibbla, nattviol, liten blåklocka och 
ängsskallra. 

Viktigaste faunainslag Silverblåvinge, rapsfjäril och puktörneblåvinge.  

Kommentarer  På den västra sidan växer mycket jungfrulin. Granspira finns på båda sidor om 
vägen.  

En del granplantor förekommer, men utgör förmodligen inget hot mot 
granspiran i dagsläget.  
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2001, Hultet, LIVERED  

Motivering: Torr slänt intill välhävdad kulle med ekar.  

ID på översiktskarta  38 

Vägnummer  O 2001 

Namn  Hultet, LIVERED 

Gammalt namn  Hultet 

Sida av vägen  Norra sidan.  

Längd sida 1  160 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  160 m. 

Skötselstatus  Bra.  

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Stagg, hagfibbla, ärenpris och gråfibbla. 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  En torr ytterslänt vid en fin kulle med äldre ekar. Det är generellt ganska art- 
och blomfattigt, men enstaka jordblottor förekommer som i kombination med 
död ved innebär att objektet troligen kan vara insektsintressant.  
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Objektförteckning – Hänsynsobjekt  

E6, Rollsbomotet, ULVEGÄRDE  

Motivering: Stora grusiga slänter med riklig mängd av gråfibbla och gullris.  

ID på översiktskarta  39  

Vägnummer  E6 

Namn  Rollsbomotet, ULVEGÄRDE 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  220 m. 

Längd sida 2  85 m. 

Meter vägsida totalt  305 m. 

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Getväppling, gråfibbla, äkta johannesört, gullris och ljung. 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Objektet består i norr av refugen mellan på- och avfarten till E6 och i söder av 
de stora ytterslänterna på kullen innanför rampvägen från motorvägen.  

Refugen i norr blommade rikligt vid besöket med getväppling.  På 
ytterslänterna på den södra sidan växer mycket gråfibbla, gullris och ljung. En 
del insekter noterades.   

Det växer mycket parkslide och sly på den södra delen som bör tas om hand. 
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168, Instön, INSTÖN  

Motivering: Välexponerad sydslänt med hävdgynnad flora samt ett par sällsynta arter, revfingerört och 
sandlosta.   

ID på översiktskarta  40 

Vägnummer  O 168 

Namn  Instön, INSTÖN 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  730 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  730 m. 

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Tjärblomster, rödfibbla, getväppling, harklöver, flockfibbla, rödklint, äkta 
johannesört, gul fetknopp, revfingerört och sandlosta.   

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Sydvänd slänt med mycket rödfibbla och flockfibbla. De sällsynta arterna 
revfingerört och sandlosta finns på objektet.  

Det förekommer ganska mycket vedväxter, röjning bör göras samt ta bort 
lupiner och övriga invasiva arter.  
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169, Fagerfjäll, FAGERFJÄLL  

Motivering: Välexponerad skalgrusslänt med rik förekomst av skogsklöver och stenbär.   

ID på översiktskarta  41 

Vägnummer  O 169 

Namn  Fagerfjäll, FAGERFJÄLL  

Gammalt namn  Fagerfjäll 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  350 m. 

Längd sida 2  350 m. 

Meter vägsida totalt  700 m. 

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar  Objektet har klassats om, skyltar ska tas ned.  

Viktigaste florainslag  Äkta johannesört, rotfibbla, svinrot, gulmåra och flockfibbla. 

Viktigaste faunainslag Ängssmygare och sorgmantel.  

Kommentarer  Eftersom de få hävdgynnade arter som finns förekommer sparsamt bedöms 
objektet inte längre uppnå artrik vägkantsstatus och klassas därmed om till 
hänsynsobjekt.  

Det förekommer mycket knylhavre på objektet, det finns risk att den 
expanderar ännu mer.  
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595, Dalen-Östergård, GLOSE 

Motivering: Vägkanter som sträckvis blir mer artrika, samt med riklig blomning av getväppling.   

ID på översiktskarta  42 

Vägnummer  O 595 

Namn  Dalen-Östergård, GLOSE 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  2430 m. 

Längd sida 2  2430 m. 

Meter vägsida totalt  4860 m. 

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Backglim, ängsvädd, getväppling, Jungfru Marie nycklar, tätört, svinrot, 
knägräs, fårsvingel och ängsskallra.   

Viktigaste faunainslag  Silverblåvinge* 

Kommentarer  Sträckan är ganska artrik men de hävdgynnade arterna förekommer inte i 
någon större omfattning, med undantag för getväppling. Objektet ligger i 
anslutning till objekt nr 7, Vråkärr, HÖGA. Potentiellt kan objektet utvecklas 
och slås ihop med den artrika vägkanten. 

Det finns ett ganska stort intrång av invasiva växter och då främst av 
parkslide men även blomsterlupin och kanadensiskt gullris. Dessa arter, 
framförallt parkslidet, bör bekämpas. En del vedröjning bör göras. 

*Komplettering av artuppgifter för Kungälvs driftområde från Artportalen 
under perioden 2014-2015-08-27. 
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596, Stora röd, TORSBY-RÖD 

Motivering: Förekomst av intressanta arter som blodnäva, småborre och rödklint.  

ID på översiktskarta  43 

Vägnummer  O 596 

Namn  Stora röd, TORSBY-RÖD 

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  Småborre, blodnäva och rödklint.  

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Bergslänt med blodnäva, vid vägkanten växer småborre samt stor mängd 
smultron. Viss röjning av vedväxter behövs. Vattenstånds (VU), har hittats vid 
objektet men återfanns inte vid besöket.   
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596, Glose – Kärrhed, GLOSE 

Motivering: Välexponerad berghäll/slänt med en del hävdarter, inslag av jordblottor förekommer.  

ID på översiktskarta  44 

Vägnummer  O 596 

Namn  Glose – Kärrhed, GLOSE 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  1200 m. 

Längd sida 2  1200 m. 

Meter vägsida totalt  2400 m. 

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Blåmunkar, spåtistel, stor fettknopp, flockfibbla, tjärblomster, gulmåra och 
äkta johannesört. 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Objektet bör inventeras mer noggrant.  

Det växer ganska mycket Salix i diken och slänter. 
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601, Lilla Åsleröd, ÅSLERÖD  

Motivering: Förekomst av en rödlistad, hotad art naggbjörnbär (VU). 

ID på översiktskarta  45 

Vägnummer  O 601 

Namn  Lilla Åsleröd, ÅSLERÖD 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Östra sidan. 

Längd sida 1   - 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt   - 

Skötselstatus   - 

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Naggbjörnbär (VU). 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Punktobjekt med förekomst av det hotade naggbjörnbäret.  
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604, Mörtelunden, KÄRNA  

Motivering: Välexponerad låg slänt med stor mängd flockfibbla och enstaka indikatorarter.  

ID på översiktskarta  46 

Vägnummer  O 604 

Namn  Mörtelunden, KÄRNA 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Norra sidan.  

Längd sida 1  300 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  300 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Flockfibbla, tjärblomster, gökärt och stagg.  

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Objekt med hävdgynnad flora. 

Mycket vedväxter, röjning av sly behövs. 
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604, Kuröd, KURÖD  

Motivering: Förekomst av en rödlistad, hotad art naggbjörnbär (VU) 

ID på översiktskarta  47 

Vägnummer  O 604 

Namn  Kuröd, KURÖD 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1   - 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt   - 

Skötselstatus   - 

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Naggbjörnbär (VU). 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Punktobjekt med det hotade naggbjörnbäret. Växer på innerslänten. 
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611, Veneröd, VENERÖD  

Motivering: Välexponerad slänt med nyckelstrukturer i form av klippmark, solvärmda klippor, äldre 
ädellövträd och död ved. 

ID på översiktskarta  48 

Vägnummer  O 611 

Namn  Veneröd, VENERÖD 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Östra sidan. 

Längd sida 1  350 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  350 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Gökärt, ängsvädd, svinrot och flockfibbla.  

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Vägkant med solvärmda klippor, lövbryn med äldre ädellövträd och död ved, 
vilket ger en fin helhet. Enstaka indikatorarter förekommer. Vid klipplodytan 
finns bestånd av Lecanora subcarnea. Objektet kan behöva inventeras 
noggrannare. 

Vissa åtgärder bör vidtas för att objektet ska utvecklas, bl.a. bör jordblottor 
förbättras med spadgrävning och buskar röjas bort för att lyfta fram äldre ek 
och bok.  
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614, Restad, RESTAD 

Motivering: Välexponerad sydslänt med tjärblomster samt enstaka andra indikatorarter. 

ID på översiktskarta  49 

Vägnummer  O 614 

Namn  Restad, RESTAD 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  175 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  175 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Tjärblomster, ängsvädd, getväppling, bockrot, gulmåra, stor fetknopp, äkta 
johannesört, svinrot och blåmunkar. 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Ganska låg frekvens av indikatorarter, ett möjligt fynd av västkustbjörnbär 
(NT) men artbestämningen är något osäker.  

En hel del sly förekommer, röjning bör göras. 
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616, Åseby-Mellangården, ÖDSMÅL  

Motivering: Varierande vägkant bestående av både torrbacke och friskäng med många indikatorarter.  

ID på översiktskarta  50 

Vägnummer  O 616 

Namn  Åseby-Mellangården, ÖDSMÅL 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Östra sidan. 

Längd sida 1  390 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  390 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Åkervädd, tjärblomster, ängsvädd, gökärt, stagg, flockfibbla, bockrot, 
krypvide, klockljung och äkta johannesört.  

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Objekt med artrik flora, jordblottor och solbelyst stenmur. På flera ställen 
förekommer berg i dagen. 

Vägpartiet norr om dammen är mer kvävepåverkat. Vedväxter bör röjas för 
att ljusinsläpp.  

 

 
 
 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Kungälv 
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Kungälv 
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617, Ytter-Restad, RESTAD 

Motivering: Frisk till fuktäng med enstaka förekomst av ängsvädd och grönvit nattviol (5 ex). 

ID på översiktskarta  51 

Vägnummer  O 617 

Namn  Ytter-Restad, RESTAD 

Gammalt namn  Ytter-Restad. 

Sida av vägen  Södra sidan.  

Längd sida 1  110 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  110 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Objektet har klassats om, skyltar ska tas bort. 

Viktigaste florainslag  Smörbollar, ängsvädd, flockfibbla och grönvit nattviol. 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Objektet har tidigare varit artrik vägkant men klassas nu om till 
hänsynsobjekt. Sträckan uppvisar inte längre några större förekomster av 
hävdgynnade arter, den är inte heller rikblommande.  

Håller på att bli igenväxt med Salix sp.  

 
 
 
  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Kungälv 
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Kungälv 
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617, Stora Granneby, RESTAD 

Motivering: Sydexponerad torrbacke med gott om flockfibbla. 

ID på översiktskarta  52 

Vägnummer  O 617 

Namn  Stora Granneby, RESTAD 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  195 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  195 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Flockfibbla, stor blåklocka, röllika och käringtand. 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Fina sandstrukturer förekommer, det finns därför potential att objektet är 
insektsintressant. Största delen av objektet hade privatslåttrats vid 
fältbesöket.  

Lupiner på väg att växa in från öster. 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Kungälv 
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Kungälv 
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617/620 Ödsmåls kile, ÖDSMÅL  

Motivering: Rik blomning av käringtand och rödklöver samt förekomst av enstaka hävdgynnade arter.  

ID på översiktskarta  53 

Vägnummer  O 617/620 

Namn  Ödsmåls kile, ÖDSMÅL 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Norra sidan 

Längd sida 1  2280 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  2280 m. 

Skötselstatus  Bra.  

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Bockrot, stallört, ängsskallra och äkta johannesört.  

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Stor förekomst av käringtand och rödklöver. Innerkanten av bankslänten är 
torrare/sandigare. Ett större bestånd av stallört finns samt enstaka förekomst 
av ängsskallra.  

 

 

 
 
  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Kungälv 
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Kungälv 
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627, Östra Ringby, RINGBY 

Motivering: Vägkanter med spridda värden av ängsflora, borsttistel samt större bestånd av stallört.  

ID på översiktskarta  54 

Vägnummer  O 627 

Namn  Östra Ringby, RINGBY 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  635 m. 

Längd sida 2  635 m. 

Meter vägsida totalt  1270 m. 

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Borsttistel, svinrot, stallört, vitmåra, rödfibbla och åkervädd.  

Viktigaste faunainslag Riddarskinnbagge. 

Kommentarer  Stallörten växer i östra delen och borsttistel finns i den västra. Varierande 
torra och näringsrika partier i den västra delen. Värdena på sträckan är 
ganska spridda men vissa sträckor har mer intressant flora.  

Vegetationen är överlag frodig och tyder på näringsrika marker. Mycket vass 
och älgört förekommer.  

 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Kungälv 
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Kungälv 
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650, Huveröd, HUVERÖD  

Motivering: Vägkanter med spridda värden intill fina miljöer vid forntida gravfält. 

ID på översiktskarta  55 

Vägnummer  O 650 

Namn  Huveröd, HUVERÖD 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  775 m. 

Längd sida 2  585 m. 

Meter vägsida totalt  500 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Åkervädd, rotfibbla, hagfibbla, bockrot, ljung, gullris och styvfibbla.  

Viktigaste faunainslag Bibagge (NT) noterad enligt artportalen på intilliggande grustäkt 2009. 

Kommentarer  Vägkanter längs fornminnesmiljöer bestående av ett gammalt gravfält på 
västra sidan och en grustäkt på den östra. Den södra delen av gravfältet 
består av öppen äng. Den norra delen är bevuxen med ekar och är artfattigare 
än den södra delen. Det växer en del åkervädd på den östra sidan av vägen. 
Objektet är troligen insektsintressant pga närhet till grustäkt samt förekomst 
av indikatorarter.  

 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Kungälv 
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Kungälv 
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650, Tönneröd, TÖNNERÖD 

Motivering: Torra och sandiga slänter med indikatorarter. 

ID på översiktskarta  56 

Vägnummer  O 650 

Namn  Tönneröd, TÖNNERÖD 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  195 m. 

Längd sida 2  195 m. 

Meter vägsida totalt  390 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Vitmåra, åkervädd, gökärt, gullris och smultron.  

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Objektet består till större delen av sandig mark med en del blottor. Stor 
förekomst av vitmåra. Den västra sidan är finast, med en ganska stor 
ytterslänt. Den östra sidan ligger intill ett skogsparti, vilket skuggar 
vägkanten något.   

En del sly börjar att komma upp i ytterslänten. Närmast vägen i norr är det 
mycket vass med mera på östra sidan. 

 

 

 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Kungälv 
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Kungälv 
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660, Norra Huveröd, HUVERÖD  

Motivering: Sandiga slänter i anslutning till grustag.  

ID på översiktskarta  57 

Vägnummer  O 660 

Namn  Norra Huveröd, HUVERÖD 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  230 m. 

Längd sida 2  230 m. 

Meter vägsida totalt  460 m. 

Skötselstatus  Bra.  

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Åkervädd, hagfibbla, styvfibbla, gullris och ljung. 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Vägkanterna är relativt artfattiga men med en del sandigt material med 
blottor och närhet till ett grustag gör att objektet kan vara insektsintressant. 
Bibagge (NT) har rapporterats till Artportalen efter ett fynd från grustäkten 
2009.  

Öster om objektet ligger två andra hänsynsobjekt, se objekt 55 och 56.  

Örnbräken är på väg in i vägkanterna.  

   



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Kungälv 
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Kungälv 
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709, Bergavägen, SVANVIK  

Motivering: Stor ytterslänt med förekomst av rotfibbla samt andra hävdgynnade arter. 

ID på översiktskarta  58 

Vägnummer  O 709 

Namn  Bergavägen, SVANVIK 

Gammalt namn  Bergavägen 

Sida av vägen  Västra sidan.  

Längd sida 1  380 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  380 m. 

Skötselstatus  Dåligt.  

Skyltar  Objektet klassas om, skyltar ska tas ned. 

Viktigaste florainslag  Flockfibbla, rödfibbla, skogsfibbla, gökärt, rotfibbla, revfibbla och ängsvädd.  

Viktigaste faunainslag Ängsmygare och puktörneblåvinge.  

Kommentarer  Ett gammalt miljöuppföljningsobjekt som varit artrik vägkant tidigare på 
grund av studie av vegetationsutvecklingen i slänten efter vägens uppförande. 
I dagsläget håller objektet inte tillräckliga kvalitéer för att klassas som artrik 
vägkant, utan klassas därför om till hänsynsobjekt samt förlängs åt båda håll 
för att inkludera partier med rödfibbla som spridit sig.   

Det finns en del tallföryngring på objektet som bör hållas efter.  

 

 
 
 
  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Kungälv 
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Kungälv 
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709, Berga, BERGA  

Motivering: Ovanligt riklig blomning av indikatorarten rotfibbla, dock på ett begränsat område.  

ID på översiktskarta  59 

Vägnummer  O 709 

Namn  Berga, BERGA 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Norra sidan.  

Längd sida 1  75 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  75 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Rotfibbla, tjärblomster, flockfibbla och äkta johannesört.  

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Solbelyst bergvägg med rotfibbla och hävdgynnad flora.  

Röjning av vedväxter behövs i norra delen.  

 

 
 
  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Kungälv 
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Kungälv 
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717, Åkervik, HEDE 

Motivering: Enstaka förekomster av hävdgynnade arter samt Jungfru Marie nycklar.  

ID på översiktskarta  60 

Vägnummer  O 717 

Namn  Åkervik, HEDE 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Östra sidan.  

Längd sida 1  180 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  180 m. 

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Svinrot, ängsvädd, Jungfru Marie nycklar, gökärt och äkta johannesört.  

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Vägkant med berg i dagen och viss hävdgynnad flora. Det har avverkats 
alldeles intill objektet.  

Det finns behov av att röja vedväxter.  

 

 
  



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

129 
 

718, Bäckevik, BÄCKEVIK 

Motivering: Förekomst av det rödlistade västkustbjörnbäret samt hävdgynnad flora.  

ID på översiktskarta  61 

Vägnummer  O 718 

Namn  Bäckevik, BÄCKEVIK 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Västra sidan.  

Längd sida 1  125 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  125 m. 

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Västkustbjörnbär (NT), kungsmynta, ängsvädd, jungfrulin, flockfibbla, 
tjärblomster, rödklint, bockrot, blåmunkar, gulmåra och liten blåklocka  

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Berghed som övergår till en friskäng. Objektet är relativt artrikt. 
Västkustbjörnbär växer vid bergslänten på norra sidan av objektet.   

Det finns behov av att röja sly. 

 

 
  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Kungälv 
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Kungälv 
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727, Lindevikeflaket, SUNNA 

Motivering: Bergsvägkanter med hävdgynnad flora.   

ID på översiktskarta  62 

Vägnummer  O 727 

Namn  Lindevikeflaket, SUNNA 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  435 m. 

Längd sida 2  395 m. 

Meter vägsida totalt  830 m (total väglängd 655 m). 

Skötselstatus  Medel-dåligt. 

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Blodnäva, gulmåra, gulvial och ängsvädd. 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Objektets största värde består av klippkanterna med god förekomst av 
blodnäva.  

Det förekommer mycket älgört och högvuxen vegetation. I norra delen 
kommer också en del vass in (sydöstra sidan). Vissa sträckor beskuggas en del 
av intilliggande trädpartier. 

 

 

 

 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Kungälv 
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Kungälv 
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732, Strandlyckan, RÖRA 

Motivering: Vägkanter med fin flora intill ett naturreservat.  

ID på översiktskarta  63 

Vägnummer  O 732 

Namn  Strandlyckan, RÖRA 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  260 m. 

Längd sida 2  260 m. 

Meter vägsida totalt  520 m. 

Skötselstatus  Dålig.  

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Gulmåra, svinrot, gullris, käringtand och ärenpris.  

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Objektet är i dagsläget relativt igenvuxet men har potential att utvecklas. 
Blandat med den högväxta, kvävepåverkade floran växer en del gulmåra men 
även svinrot och ärenpris. Naturreservatet intill håller en fin liten äng, 
varifrån det är troligt att de hävdgynnade arterna kommer ifrån.  

Objektet behöver restaureras.  

 

 

 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Kungälv 
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Kungälv 
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1962, Hällsfjäll, SKÅRDAL  

Motivering: Vägkant med gyckelblomma. 

ID på översiktskarta  64 

Vägnummer  O 1962 

Namn   - 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Östra sidan.  

Längd sida 1  10 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  10 m. 

Skötselstatus   - 

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Gyckelblomma. 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  En liten lokal med gyckelblomma. Den ligger några hundra meter från objekt 
nr 2, Surte, SURTE i vars dike gyckelblomma växer rikligt. På detta objekt 
återfanns gyckelblomman relativt nära berget. Värdena i övrigt är obetydliga. 
Andra arter som växer vid objektet är gråbo, renfana, epilobium sp, 
taraxacum sp, tussilago, rumex sp, fyrkantig johannesört och groblad. 

 

 



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Kungälv 
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Kungälv 
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1967, Rävaberget, ÄLMHULT 

Motivering: Vägkanter med Jungfru Marie nycklar och mycket ängsvädd.  

ID på översiktskarta  65 

Vägnummer  O 1967 

Namn  Rävaberget, ÄLMHULT 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  70 m. 

Längd sida 2  25 m. 

Meter vägsida totalt  95 m. 

Skötselstatus  Bra.  

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Jungfru Marie nycklar, ängsvädd och ljung.  

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  På en kort sträcka förekommer det mycket Jungfru Marie nycklar, 
tillsammans med relativt stora förekomster av ängsvädd. 

 

 

 

 

 

 

 
  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Kungälv 
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Kungälv 
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1967, Käringeliden, FJÄRHULT 

Motivering: Vägkant med spridda värden av ängsflora. 

ID på översiktskarta  66 

Vägnummer  O 1967 

Namn  Käringeliden, FJÄRHULT 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Norra sidan.  

Längd sida 1  425 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  425 m. 

Skötselstatus  Bra.  

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Ängsvädd, svinrot, bockrot, ljung, gökärt och styvfibbla. 

Viktigaste faunainslag Pärlgräsfjäril. 

Kommentarer  Bitvis ganska mycket ängsvädd och svinrot. Objektet ligger intill ett mindre 
grustag.  

 

 

 

 

 

  



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

141 
 

1967, Smedjebacken, KILANDA 

Motivering: Vägkant med fina omgivningar med mycket fjärilar.  

ID på översiktskarta  67 

Vägnummer  O 1967 

Namn  Smedjebacken, KILANDA 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Västra sidan.  

Längd sida 1  150 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  150 m. 

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Gökärt, hagfibbla, styvfibbla och flockfibbla. 

Viktigaste faunainslag Puktörneblåvinge, silversmygare, ängssmygare och nässelfjäril.  

Kommentarer  Innerslänten dikades i maj och i dagsläget är innerslänten nästan renskrapad. 
Bör besökas igen om 1-2 år för att undersöka etablering av växtligheten i 
innerslänt och om det har blivit någon förändring.  

Småsly bör röjas. 

 

 

 
  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
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1970, Åsen, STARRKÄRRHULT 

Motivering: Fin och torrare sydvänd ytterslänt med mycket rotfibbla,  

ID på översiktskarta  68 

Vägnummer  O 1970 

Namn  Åsen, STARRKÄRRHULT 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Norra sidan.  

Längd sida 1  165 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  165 m. 

Skötselstatus  Bra.  

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Rotfibbla, blåmonke, ljung, styvfibbla, blåmonke, gråfibbla och ärenpris. 

Viktigaste faunainslag Pärlgräsfjäril.  

Kommentarer  Vägkanten innehåller en del jordblottor.  
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1978, Ryk, RYK 

Motivering: Torra slänter med torrbacksflora, eventuellt intressant insektslokal.  

ID på översiktskarta  69 

Vägnummer  O 1978 

Namn  Ryk, RYK 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Västra sidan.  

Längd sida 1  270 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  270 m. 

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Svinrot, åkervädd, äkta johannesört, vitmåra och liten blåklocka. 

Viktigaste faunainslag Sliverblåvinge hane. 

Kommentarer  Bitvis dominerat av vass och älgört i fuktiga partier. Ligger intill en gammal 
vall med fårbete. Ganska mycket åkervädd, prästkragar och käringtand. 
Insektsintressant lokal. Lite småsly börjar komma upp men det bör följa med 
vid vanlig slåtter. 
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1980, Gransjön, HÄLSINGETORP  

Motivering: Vägkanter med riklig förekomst av svinrot.  

ID på översiktskarta  70 

Vägnummer  O 1890 

Namn  Gransjön, HÄLSINGETORP 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  170 m. 

Längd sida 2  170 m. 

Meter vägsida totalt  340 m. 

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Svinrot, gökärt, jungfrulin, åkervädd, skogsfibbla och styvfibbla. 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Precis norr om objektet finns en nattviol sp. Dock inte så mycket andra 
värden just på den delen av vägen. Ganska skuggigt men stora bestånd inom 
utpekad sträcka. Lite ungsly på väg in. Mycket örnbräken. 
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Objektförteckning – Invasiva växter 
ID på 
karta 

Vägnr. SWEREF
99 N 

SWEREF
99 E 

Art Kommentarer 

1 6 313611 6428076 Parkslide Östra sidan 

2 168 301319 6421768 Vresros 

360 m i båda riktningar från angiven 
koordinat 

3 570 310286 6414481 Parkslide Vid gård, ej väg 

4 574 313227 6431489 Vresros Södra sidan av vägen 

5 574 313729 6427107 Parkslide Östra sidan av vägen 

6 574 313703 6426753 Parkslide Västra sidan av vägen 

7 574 313810 6426575 Vresros Västra sidan av vägen 

8 574 315070 6425827 Jättebjörnloka Södra sidan av vägen 

9 595 308118 6412025 Parkslide 

1220 m i båda riktningar från angiven 
koordinat 

10 602 313318 6414672 Parkslide   

11 608 318896 6419920 Parkslide   

12 608 318864 6419806 Parkslide Östra sidan av vägen 

13 621 313709 6426538 Vresros Östra sidan av vägen 

14 624 310300 6428046 Vresros Norra sidan av vägen 

15 627 318644 6424124 Vresros Norra sidan av vägen 

16 627 318414 6424023 Vresros Norra sidan av vägen 

17 629 325645 6423790 Parkslide Östra sidan av vägen 

18 629 325608 6423724 Vresros Östra sidan av vägen 

19 634 313344 6431426 Vresros Södra sidan av vägen 

20 634 314085 6430976 Jättebjörnloka Södra sidan av vägen 

21 634 315143 6430637 Vresros Södra sidan av vägen 

22 634 316559 6430203 Vresros 

Norra sidan av vägen, befintlig planta ryktes 
upp 

23 634 323522 6427445 Jätteslide Östra sidan av vägen 

24 639 318028 6437489 Parkslide Norra sidan av vägen 

25 650 322401 6446634 Jätteslide Östra sidan av vägen 

26 650 322401 6446634 Vresros Östra sidan av vägen 

27 650 322729 6444851 Vresros Östra sidan av vägen 

28 653 316342 6442883 Parkslide Norra sidan av vägen 

29 660 319649 6449127 Parkslide Östra sidan av vägen 

30 665 320654 6446618 Parkslide Västra sidan av vägen 
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ID på 
karta 

Vägnr. SWEREF 
99 N 

SWEREF 
99 E 

Art Kommentarer 

31 718 298154 Parkslide Parkslide Norra sidan av vägen 

32 1967 327269 Parkslide Parkslide Norra sidan av vägen 

33 1975 333857 Vresros Vresros Norra sidan av vägen 

34 1978 334778 Vresros Vresros Västra sidan av vägen 

35 1979 332323 Vresros Vresros   

36 1980 334947 Vresros Vresros Norra sidan av vägen 
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