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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.  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  
invasiva växter – Driftområde Falkenberg-Hylte 

2 
 

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 2012 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 Grundpaket Drift (SBD), under konto 84.153. Skötselkraven innebär att den 
biologiska mångfalden längs vägnätet bibehålls samt att de artrika vägkanterna i regionen finns kvar och 
har möjlighet att utveckla sig även i framtiden. Det finns en rad olika skötselalternativ i driftkontrakten, 
men oftast handlar det om någon form av senarelagd slåtter. Några skötselobjekt kan ha en särskild s.k. 
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.  
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Falkenberg-Hylte 

Landskap 

Vid kusten består landskapet av tättbebyggda trakter och storskaliga jordbruksområden. Inåt land finns 
stora skogsområden uppblandat med småskalig jordbruksmark. I Hylte kommun består landskapet till 
största delen av grandominerad skog med artfattiga skogsmiljöer som har varit starkt påverkad av 
mänsklig aktivitet. Området omfattar delar av det Småländska höglandet och i väster den ganska kuperade 
övergångszonen mellan den Halländska slätten och det Småländska höglandet. 

Flora 

Vägkantsfloran i allmänhet är mycket trivial och kvävepåverkad i den kustnära delen och mestadels trivial 
även inåt land i skogsbygderna. I vägkanterna i östra delen av driftområdet dominerade gräs med visst 
inslag av ljung och örtfloran var ovanligt sparsam. Ofta finns intressanta arter som till exempel åkervädd 
och tjärblomster längs vägarna, dock är förekomsterna ofta för små eller så är vägkanterna inte tillräckligt 
artrika för att klassas som en artrik vägkant eller hänsynsobjekt.  

Artrika vägkanter och hänsynsobjekt innefattar i driftområdet till stor del av torrbackar och sandiga 
slänter med torrbacksflora och hävdgynnade arter. Flera av de utpekade objekten hyser arter som till 
exempel tjärblomster, getväppling, fältmalört och svinrot. På enstaka platser hittades de hotade arterna 
hårginst (NT), slåttergubbe (NT) och backsippa (VU).  

Många vägkanter har förutsättningar för en rik insektsfauna med till exempel sandiga slänter och 
skärningar. Dock var vädret under inventeringsperioden kallt och mulet vilket medförde att få insekter 
var ute och kunde observeras.  

Invasiva arter 

Vresros förekommer framför allt i driftområdets västra del vid kusten där den noterades på flera platser. 
Den sågs även på några lokaler i de norra delarna av driftområdet.  Parkslide och jätteslide är vanligt 
förekommande och finns spritt över nästan hela området. Jättebjörnloka noterades endast på en lokal vid 
Eftra, söder om Falkenberg. Blomsterlupiner är vanligt förekommande över hela driftområdet.  
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Översiktstabell – Artrika vägkanter och hänsynsobjekt 
 

Driftområde Falkenberg-Hylte 
Km väg 1201 

Km vägkant 2402 

 

   
 

  

Artrika vägkanter 

Antal 29 

Km väg 22,89 

Km vägkant 43,975 

Andel väg (%) 1,9 

Andel vägkant (%) 1,8 

 
 

Hänsynsobjekt 

Antal 6 

Km väg 1,602 

Km vägkant 2,937 

Andel väg (%) 0,13 

Andel vägkant (%) 0,12 

  

Skötselstatus 

Bra 20 av 35 

Medel 15 av 35 

Dålig 1 av 35 

Okänd 1 av 35 



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  
invasiva växter – Driftområde Falkenberg-Hylte 

6 
 

Översiktskarta – Artrika vägkanter, hänsynsobjekt 

 

 



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  
invasiva växter – Driftområde Falkenberg-Hylte 

7 
 

 

 

 



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Falkenberg-Hylte 

8 
 

Objektförteckning – Artrika vägkanter 

26, Björnaryd, BJÖRNARYD 

Motivering: Rikblommande vägkant med slåttergubbe (NT) och sexfläckig bastardsvärmare (NT). 

ID på översiktskarta  1 

Vägnummer  Rv 26 

Namn  Björnaryd, BJÖRNARYD 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  2 000 m 

Längd sida 2  2 000 m 

Meter vägsida totalt  4 000 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Slåttergubbe (NT), åkervädd, ljung, gulmåra, vildmorot, blåmonke, fibblor av 
olika slag, silverarv och mandelblom. 

Viktigaste faunainslag Sexfläckig bastardsvärmare (NT). 

Kommentarer  Trafikverket ska under 2014 utföra skyddsåtgärder för att skydda 
naturmiljöer och vatten från föroreningar från väg (Nissastigen) vid denna 
sträcka. Insektsrik vägkant. Lupiner och kanadensiskt gullris bör bekämpas 
(Naturcentrum AB, 2010). 
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Sexfläckig 
bastardsvärmare och 
slåttergubbe 
(rödlistade NT): 
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601, Håkansgård, HEBERG 

Motivering: Stor solbelyst ytterslänt med torrängsflora och nyckelstrukturer för insekter.  

ID på översiktskarta  2 

Vägnummer  N 601 

Namn  Håkansgård, HEBERG 

Gammalt namn  Håkansgård, HEBERG 

Sida av vägen  Norra sidan 

Längd sida 1  785 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  785 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nu som artrik vägkant, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Fältmalört, getväppling, gråfibbla, trift, blåmonke, äkta johannesört, mörkt 
kungsljus, rockentrav och gråbinka. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Blomsterlupin och vresros växer längs vägkanten.  
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659, Nygård, STENINGE-NORTORP 

Motivering: Insektsintressanta vägkanter med hävdgynnad flora. 

ID på översiktskarta  3 

Vägnummer  N 659 

Namn  Nygård, STENINGE-NORTORP 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  620 m 

Längd sida 2  280 m 

Meter vägsida totalt  900 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Nattviol, ängsvädd, åkervädd, gulmåra, svinrot, kärringtand, bergslok, gökärt, 
nysört, äkta johannesört, skogsklöver, ekorrbär, hagfibbla, skogsfibbla, 
gråfibbla, gullris, mörkt kungsljus, vårfryle, knagglestarr, harstarr och fibblor.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Det noterades 23 nattvioler, troligtvis finns många fler än de som noterats. 
Värden är bitvis något glesa. Det noterades mycket fjärilar och insekter, 
speciellt i de solbelysta slänterna på nordvästra delen av objektet. Den södra 
delen består av sandiga slänter. Söder om objektet finns fina klippmiljöer, 
dock med mer trivial flora. Örnbräken växer relativt rikligt i vägkanterna och 
blomsterlupiner förekommer, de behöver bekämpas.  
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673, Norakull, VRÅ 

Motivering: Vägkant med den rödlistade arten hårginst (NT).  

ID på översiktskarta  4 

Vägnummer  N 673 

Namn  Norakull, VRÅ 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  330 m 

Längd sida 2  330 m 

Meter vägsida totalt  660 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Hårginst (NT), åkervädd, tjärblomster, ljung, rölleka, blodrot och vårbrodd. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Hårginst är en av Trafikverkets ansvarsarter. Det noterades ca 35 plantor 
hårginst, de flesta i ytterslänt men även några i innerslänt. Vägkanten ligger 
intill ca 2-5 år gammalt hygge med sly.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 Hårginst, rödlistad NT och ansvarsart för Trafikverket.  
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689, Sloagård, BOBERG 

Motivering: Insektsintressanta vägkanter med torrbacksflora och nyckelstrukturer.  

ID på översiktskarta  5 

Vägnummer  N 689 

Namn  Sloagård, BOBERG 

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  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Fältmalört, blåmonke, rotfibbla, gråfibbla, backnejlika, gullris, gråbinka, 
getväppling, svartkämpar, harklöver, sandstarr, grönknavel och flockfibbla.  

Viktigaste faunainslag Kamgräsfjäril/svingelgräsfjäril och okänd art av blåvinge. Norr om objektet 
finns allmän metallvingesvärmare (NT) rapporterat på artportalen.  

Kommentarer  Vägområdet är plant och oklart. Det är fint även utanför vägområdet men inte 
lika fint som längs vägen, kan vara lite mer näringsrik jord där. Slänterna är 
solbelysta och sandiga med mycket bohål för insekter. Flera insekter 
noterades. 
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700, Sjönevad, SJÖNEVAD 

Motivering: Artrik vägkant med riklig förekomst av hävdgynnad flora.  

ID på översiktskarta  6 

Vägnummer  N 700 

Namn  Sjönevad, SJÖNEVAD 

Gammalt namn  Sjönevad 1, SJÖNEVAD 

Sida av vägen  Norra sidan 

Längd sida 1  320 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  320 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Inga skyltar finns, skyltar ska upp.  

Viktigaste florainslag  Tjärblomster, äkta johannesört, gulmåra, gullris, gökärt, kärringtand, 
blåmonke och liten blåklocka.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Vägkanten passerar ett kulturminne, det är den finaste delen av sträckan med 
mycket tjärblomster. I stödremsan på sydöstra sidan finns mycket blåmonkar. 
Fin vägkant med en särskilt fin stor skärning i väster. Mycket bin och 
insektshål. Backsippa (VU) har tidigare funnits på lokalen, den eftersöktes 
men hittades inte.  

 

 
  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Falkenberg-Hylte 

20 
 

 
 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Falkenberg-Hylte 

21 
 

708, Vessige skola, VESSIGE 

Motivering: Rikblommiga och solbelysta slänter med hävdgynnade arter och sandblottor.  

ID på översiktskarta  7 

Vägnummer  N 708 

Namn  Vessige skola, VESSIGE 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  40 m 

Längd sida 2  40 m 

Meter vägsida totalt  80 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp.  

Viktigaste florainslag  Tjärblomster, blåmonke, åkervädd, renfana, fältmalört, äkta johannesört, 
mörkt kungsljus, liten blåklocka, skogsklöver, kärringtand och gråfibbla.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Solbelysta branta slänter med sandblottor. Humlor noterades, troligtvis 
insektsintressanta slänter.  
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708, Sannarps kvarn, SANNARP  

Motivering: Solbelyst slänt med hävdgynnad flora.  

ID på översiktskarta  8 

Vägnummer  N 708 

Namn  Sannarps kvarn, SANNARP 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Östra sidan 

Längd sida 1  200 m 

Längd sida 2  200 m 

Meter vägsida totalt  400 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Borsttistel, ängsvädd, blåmonke, rotfibbla, hagfibbla, gökärt, ängsskallra, 
ängskovall, skogsklöver, kärringtand, vårbrodd, blodrot och teveronika.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Solbelyst slänt med skog bakom. Även västra sidan har vissa floravärden med 
mycket ängsskallra och blåmonke, kan bli fin sensommarblomning. Det finns 
även vissa floravärden norr och söder om objektet.  
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710, Valliderna, SJÖNEVAD 

Motivering: Artrik vägkant med riklig förekomst av hävdgynnade arter i torra slänter.  

ID på översiktskarta  9 

Vägnummer  N 710 

Namn  Valliderna, SJÖNEVAD 

Gammalt namn  Sjönevad 2, SJÖNEVAD 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  650 m 

Längd sida 2  650 m 

Meter vägsida totalt  1300 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Inga skyltar finns, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Tjärblomster, blåmonke, gulmåra, femfingerört, bockrot, kärringtand och 
getväppling. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  På den östra sidan finns en liten harrisbuske som kan behöva tas bort. Fina 
ytterslänter med sandblottor. Många humlor och fjärilar. Östra sidans 
innerslänt är särskilt intressant. Område med fornminnen. Vägkanten kan 
vara i behov av restaurering. 
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710, Yered, YERED 

Motivering: Långa insektsintressanta vägkanter med stor individrikedom av flera indikatorarter och 
förekomst av slåttergubbe (NT). 

ID på översiktskarta  10 

Vägnummer  N 710 

Namn  Yered, YERED 

Gammalt namn  Yered, YERED 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  1730 m 

Längd sida 2  1730 m 

Meter vägsida totalt  3460 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Sträckan utökas, nya skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Slåttergubbe (NT), åkervädd, svinrot, ängsvädd, gullris, gökärt, gulsporre, 
smultron, ängshavre, vitmåra, akleja, ljung, gråfibbla, fältarv och kärringtand.  

Viktigaste faunainslag På artportalen finns vid objektet rapporterat fynd av sexfläckig 
bastardsvärmare (NT) och väddsandbi (NT).  

Kommentarer  Sträckan har två huvudsakliga karaktärer, en med lite torrare bank- och 
ytterslänter och en av friskängstypen. Sydvänd slänt med slåttergubbe som 
följs av fina delsträckor. Det är en lång sammanhängande sträcka med 
välutvecklade och individrika växtsamhällen som ger bra resurser åt insekter. 
Lupiner finns på den södra delen av objektet.   

 

Slåttergubbe (rödlistad NT):  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Falkenberg-Hylte 

28 
 

 

 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Falkenberg-Hylte 

29 
 

716, Ätran, RYSSGÄRDE 

Motivering: Ängsvägkanter med ganska rik blomning av hävdgynnad flora.  

ID på översiktskarta  11 

Vägnummer  N 716 

Namn  Ätran, RYSSGÄRDE 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  770 m 

Längd sida 2  770 m 

Meter vägsida totalt  1540 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp.  

Viktigaste florainslag  Ängsvädd, åkervädd, styvfibbla, gökärt, gråfibbla, ängsskallra, blåmonke, 
kärringtand, rölleka, blodrot och ängssyra.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Vägen är omgiven av beteshagar som troligtvis nyligen har öppnats upp 
relativt nyligen. En del partier är övergödda med bl.a. mycket hundkäx.  
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716, Skärvered, SKÄRVERED 

Motivering: Fina torrängsvägkanter sandblottor och flera indikatorarter.  

ID på översiktskarta  12 

Vägnummer  N 716 

Namn  Skärvered, SKÄRVERED 

Gammalt namn  Skärvered, SKÄRVERED 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  710 m 

Längd sida 2  710 m 

Meter vägsida totalt  1 420 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Kontrollera att skyltar har satts upp. 

Viktigaste florainslag  Ängsvädd, åkervädd, svinrot, gökärt, gulmåra, äkta johannesört, gullris, 
blåmonke, tjärblomster, bockrot, stenmåra, gråfibbla, ängshavre, ängsskallra, 
ärenpris, liten blåklocka, smultron, ljung, kärringtand, harris och skogsklöver. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Bitvis är väggrenen relativt väl tilltagen. Sandblottorna och den ganska rika 
blomningen gör att vägkanterna troligtvis är insektsintressanta. 
Blomsterlupiner växer längs vägen.  

 

 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Falkenberg-Hylte 

32 
 

 

 

 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Falkenberg-Hylte 

33 
 

718, Ätran, ÄTRAN 

Motivering: Vägkant med stor artrikedom och riklig blomning av flera karaktärsarter samt lokal för den 
hotade arten backsippa (VU). 

ID på översiktskarta  13 

Vägnummer  N 718 

Namn  Ätran, ÄTRAN 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Östra sidan 

Längd sida 1  350 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  350 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Backsippa (VU), rödfibbla, åkervädd, blåmonke, backtimjan, ängsvädd, 
blåsuga, backnejlika, backskärvfrö, tjärblomster, revfibbla, natt och dag, 
gullris, gökärt, gullviva, prästkrage, harstarr, stor blåklocka och kärringtand.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  En ytterslänt vid den norra delen samt sträckan bredvid en slåtterängen i 
mitten av objektet var finast. En privatperson slåttrar ytterslänten i norra 
delen två gånger per år efter blomningen. Den södra delen av objektet ligger 
bredvid en skog och är inte lika fin. Dock finns där en del jordblotottor och 
riklig förekomst av natt och dag. I eller i närheten av objektet finns på 
artportalen rapporterat fynd av slåttergubbe (NT). Längs vägen finns mycket 
blomsterlupiner.  

 

 

 

 

 
 
 

      Backsippa (rödlistad VU).  
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719, Näs, STENSERED 

Motivering: Rikblommande vägkanter med hävdgynnad flora och flera indikatorarter.  

ID på översiktskarta  14 

Vägnummer  N 719 

Namn  Näs, STENSRED 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  1010 m 

Längd sida 2  1010 m 

Meter vägsida totalt  2020 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Åkervädd, ängsvädd, svinrot, krypvide, gullris, skogsklöver, gökärt, fyrkantig 
johannesört, styvfibbla, höstfibbla, ängsskallra, gråfibbla, kärringtand, 
stenmåra, smultron, ängskovall, fårsvingel, vårbrodd och liten blåklocka.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  En liten väg med relativt breda vägkanter som skiljer sig från övriga i 
området. De östra delarna av sträckan är bitvis övergödda, speciellt vid 
gårdarna.  Förekomsten av flera indikatorarter gör att vägkanten är 
insektsintressant och har stor potential. I en hage på östra sidan av vägen 
finns ett stort bestånd av slåttergubbe (NT). Buskar behöver röjas bitvis.  
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746, Folkared, FOLKARED 

Motivering: Breda grusiga och insektsintressanta slänter med välutvecklad torrbacksflora.  

ID på översiktskarta  15 

Vägnummer  N 746 

Namn  Folkared, FOLKARED 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  1600 m 

Längd sida 2  1600 m 

Meter vägsida totalt  3200 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Åkervädd, blåmonke, äkta johannesört, fältmalört, getväppling, kärringtand, 
gråfibbla, rotfibbla, styvfibbla, bockrot, fältarv, ljung, gullris, kruståtel, 
backtrav, backskärvfrö, blodrot, liten blåklocka, prästkrage och rölleka.  

Viktigaste faunainslag På artportalen finns rapporterat fynd av monkesolbi (VU) och sexfläckig 
bastardsvärmare (NT).  

Kommentarer  Vägkanten är i ett ganska gott skick men kan förbättras. Mindre partier av 
sträckan är övergödd och har fel typ av vegetation. Där behöver jord skrapas 
bort. Även andra delar av sträckan behöver störningar för att utvecklas. 
Vägkanten ligger nära ett grustag och är troligtvis insektsintressant. 
Blomsterlupiner växer längs vägen.  
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752, Långås, SOTARED 

Motivering: Ängsvägkant med spridda förekomster av hävdgynnad flora.   

ID på översiktskarta  16 

Vägnummer  N 752 

Namn  Långås, SOTARED 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  1370 m 

Längd sida 2  1370 m 

Meter vägsida totalt  2740 m 

Skötselstatus  Dålig 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Åkervädd, flockfibbla, gullris, getväppling, gråfibbla, äkta johannesört, 
blåmonke, backnejlika, gulmåra, ängsskallra, gulsporre, krypvide, ljung, 
kärringtand, liten blåklocka, rölleka, bergsyra, fältarv och styvfibbla.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Ligger intill en naturbetesmark och går längs med en stenmur. Troligtvis 
insektsintressant. Det växer mycket vedväxter i vägkanten, de behöver röjas 
bort hela vägen till muren. De invasiva arterna blomsterlupin och häggmispel 
växer längs vägen.  

 

 
  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Falkenberg-Hylte 

40 
 

 
 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Falkenberg-Hylte 

41 
 

758, Stum, STUM 

Motivering: Rikblommande insektsintressanta vägkanter med hävgynnad flora och nyckelarter.  
ID på översiktskarta  17 

Vägnummer  N 758 

Namn  Stum, STUM 

Gammalt namn  Stum, STUM 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  1660 m 

Längd sida 2  1660 m 

Meter vägsida totalt  3320 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Skyltar saknas, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Åkervädd, gulmåra, gullris, äkta johannesört, blåmonke, backtimjan, mörkt 
kungsljus, fältmalört, tjärblomster, liten blåklocka, gråfibbla, ärenpris, 
kärringtand, harklöver, rölleka, teveronika och bockrot.  

Viktigaste faunainslag På artportalen finns rapporterat fynd av nyponsandbi (VU), väddsandbi (NT), 
silversmygare (NT) och sexfläckig bastardsvärmare (NT).  

Kommentarer  Objektet förlängs. Den östra sidan av vägen är finast. Vägkanten har inte 
skötts anpassat som en artrik vägkant eftersom skyltar saknas. Floran 
behöver förstärkas genom till exempel skrapningsåtgärder. Bredvid 
vägområdet på den östra delen av sträckan ligger Hällarps naturreservat där 
det växer hårginst (NT) och tysk ginst (CR). Det finns potential för att sprida 
dessa arter till vägkanten om de restaureras och anpassas efter arternas 
behov. Vid tidigare inventering 2009 hittades backsippor (VU) på lokalen, de 
återfanns inte vid denna inventering.  
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760, Guttared, GUTTARED 

Motivering: Insektsintressanta vägkanter med torrbacksflora.  

ID på översiktskarta  18 

Vägnummer  N 760 

Namn  Guttared, GUTTARED 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  350 m 

Längd sida 2  350 m 

Meter vägsida totalt  700 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp.  

Viktigaste florainslag  Åkervädd, blåmonke, gökärt, äkta johannesört, svinrot, getväppling, bockrot, 
kärringtand, gråfibbla, ljung, björnbär, smultron, blodrot och rölleka.  

Viktigaste faunainslag Troligt fynd av väddsandbi (NT). På artportalen finns rapporterat fynd av 
mindre bastardsvärmare (NT)och sexfläckig bastardsvärmare (NT).  

Kommentarer  På södra sidan är sidoområdet relativt brett. Sträckan är inte så läng men 
förhållandena är idealiska och det finns stor potential. Ganska gott om 
blommor i blomning. Troligtvis finns en hel del insekter. På södra sidan finns 
ett parti med vedväxter som behöver röjas bort.  
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767/768, Hedegården, BACKHULT 

Motivering: 

ID på översiktskarta  19 

Vägnummer  N 767/768 

Namn  Hedegården, BACKHULT 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  570 m 

Längd sida 2  560 m 

Meter vägsida totalt  1030 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp.  

Viktigaste florainslag  Åkervädd, bockrot, fältmalört, gullris, flockfibbla, ängsvädd, gråfibbla, 
kärringtand, ljung, gul fetknopp, getväppling, blåmonke, gulmåra, kärleksört, 
älghornslav och falsk renlav.   

Viktigaste faunainslag Puktörneblåvinge och myror. På artportalen finns rapporterat fynd av allmän 
metallvingesvärmare (NT).  

Kommentarer  En lång sträcka med mycket sandiga miljöer. Mycket insekter noterades och 
flera bohål. Fynd av älghornslav tyder på att marken eventuellt är lite 
kalkpåverkad. Partier med mycket gräs behöver skrapas bort och det behöver 
tas fram sandblottor.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Puktörneblåvinge  
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782, Svenstorp, SVARTRÅ-SVENSTORP 

Motivering: Vägkanter med fin blomning av ängsflora. 

ID på översiktskarta  20 

Vägnummer  N 782 

Namn  Svenstorp, SVARTRÅ-SVENSTORP 

Gammalt namn  Svenstorp, SVARTRÅ-SVENSTORP 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  1 000 m 

Längd sida 2  1 000 m 

Meter vägsida totalt  2 000 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Kontrollera att skyltar har satts upp. 

Viktigaste florainslag  Blåmonke, åkervädd, gulmåra, gullris, liten blåklocka, äkta johannesört, ljung, 
gulsporre, gråfibbla, kärringtand, prästkrage, bockrot, ärenpris och blodrot.  

Viktigaste faunainslag Nässelfjäril.  

Kommentarer  Sidoområdet på östra sidan vägen är bredare. Inte så iögonfallande blomning 
på avstånd men fint på nära håll.  
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782, Månsagården, SVARTRÅ  

Motivering: Vägkant med hävdgynnad flora och sandblottor.  

ID på översiktskarta  21 

Vägnummer  N 782 

Namn  Månsagården, SVARTRÅ 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  580 m 

Längd sida 2  580 m 

Meter vägsida totalt  1 160 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Kontrollera att skyltar har satts upp. 

Viktigaste florainslag  Åkervädd, svinrot, tjärblomster, bockrot, blåmonke, äkta johannesört, gullris, 
gökärt, liten blåklocka, prästkrage, gulmåra, gråfibbla, skogsklöver och 
fibblor. 

Viktigaste faunainslag Mycket fjärilar noterades. Söder om objektet finns rapporterat fynd av 
väddsandbi (NT).  

Kommentarer  I mitten av objektet växte mycket fibblor. Sandblottor med bohål för insekter. 
Fornminnen finns i området. Vissa sträckor är kvävepåverkade och en 
igenväxning av knylhavre pågår.  
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782, Släryd, SLÄRYD  

Motivering: Torrbackar med backsippa (VU) och hävdgynnad flora.  

ID på översiktskarta  22 

Vägnummer  N 782 

Namn  Släryd, SLÄRYD 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  1065 m 

Längd sida 2  1065 m 

Meter vägsida totalt  2130 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp.  

Viktigaste florainslag  Backsippa (VU), åkervädd, ängsvädd, gökärt, backtimjan, backnejlika, 
tjärblomster, blåmonke, kärringtand, gullris, liten blåklocka, gråfibbla och 
ängshavre.  

Viktigaste faunainslag Humlebagge.  

Kommentarer  Den intressantaste biten är en stor ytterslänt. På norra sidan finns sydvända 
slänter med en del sandblottor som troligtvis är insektsrika. Värden 
förekommer spridda längs sträckan, bitvis är det igenvuxet och 
kvävepåverkat, speciellt på södra sidan. Dock finns stort potential om 
sträckan restaureras. Bitvis mycket bergrör och några få blomsterlupiner som 
bör bekämpas.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Backsippa (rödlistad VU):  
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793, Karåsen, SIBBARPS-HULT 

Motivering: Vägkanter med spridda förekomster av hävdgynnad flora.  

ID på översiktskarta  23 

Vägnummer  N 793 

Namn  Karåsen, SIBBARPS-HULT 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  400 m 

Längd sida 2  400 m 

Meter vägsida totalt  800 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Slåtterfibbla, backtimjan, gökärt, åkervädd, gullris, äkta johannesört, 
flockfibbla, ljung, fältarv, gråfibbla, rölleka, smultron, kärringtand, krypvide, 
styvfibbla, vårfryle, blodrot och vårbrodd.  

Viktigaste faunainslag På artportalen finns rapporterat fynd av sexfläckig bastardsvärmare (NT).  

Kommentarer  Floran har troligtvis gynnats av skogsavverkning, dock kan förhållandena 
ändras när skogen växer upp. En del intressanta arter, dock inte så stor 
omfattning av de som blommade vid besöket. Avverkningsavfall behöver röjas 
bort.  
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830, Assmundsgården, BOSSFLATEN 

Motivering: Ängsvägkant med hävdgynnade arter.  

ID på översiktskarta  24 

Vägnummer  N 830 

Namn  Assmundsgården, BOSSFLATEN 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  240 m 

Längd sida 2  240 m 

Meter vägsida totalt  480 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Nattviol, ängsvädd, åkervädd, gökärt, svinrot, rödklint, ängsskallra, fyrkantig 
johannesört, gullris, gråfibbla, flockfibbla, hagfibbla, blekstarr, skogsklöver, 
blodrot, daggkåpa och kärringtand.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Fin ängsvägkant, på den östra sidan är både inner- och ytterslänt fina men på 
den västra sidan är det framföra allt innerslänten som är intressant. Troligtvis 
fin sensommarblomning. Det växer mycket vedväxter och en del 
blomsterlupiner på objektet som behöver röjas bort.  
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835, Tokalyngasjön, TOKALYNGA 

Motivering: Vägkanter med rik blomning av torrbacksflora.   

ID på översiktskarta  25 

Vägnummer  N 835 

Namn  Tokalyngasjön, TOKALYNGA 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  600 m 

Längd sida 2  600 m 

Meter vägsida totalt  1200 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp.  

Viktigaste florainslag  Åkervädd, blåmonke, kärringtand, backtimjan, gullris, gråfibbla, ängsskallra, 
äkta johannesört, liten blåklocka, hagfibbla, gökärt, gulsporre och blodrot.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  En hel del fina sydexponerade slänter. Övergång mellan skogsslänter och 
jordbruksmarker.  
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836, Däntershult, VASSHULT  

Motivering: Vägkant med ängsflora. 

ID på översiktskarta  26 

Vägnummer  N 836 

Namn  Däntershult, VASSHULT 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  540 m 

Längd sida 2  540 m 

Meter vägsida totalt  1080 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp.  

Viktigaste florainslag  Svinrot, åkervädd, gökärt, gullris, flockfibbla, stenmåra, ängshavre, äkta 
johannesört, blåmonke, skogsklöver, gråfibbla, liten blåklocka, pillerstarr, 
ljung, gråfibbla, smultron och teveronika.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Buskar behöver röjas och övergödda slänter skrapas. Vresros växer vid 
vägkanten och parkslide finns i den norra delen av objektet.  
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875, Södra Bökeberg, BÖKEBERG 

Motivering: Rikblommande vägkant med sommarfibbla (NT). 

ID på översiktskarta  27 

Vägnummer  N 875 

Namn  Södra Bökeberg, BÖKEBERG 

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  Kontrollera att skyltar har satts upp. 

Viktigaste florainslag  Sommarfibbla (NT), svinrot, åkervädd, kärleksört, liljekonvalj, gulmåra och 
gullris. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Småskaligt, fint kulturlandskap med naturbetesmark, vägträd och stenmurar. 

 

 

             Sommarfibbla (rödlistad NT):  
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879, Nissaryd, NISSARYD 

Motivering: Rikblommande vägkant.  

ID på översiktskarta  28 

Vägnummer  N 879 

Namn  Nissaryd, NISSARYD 

Gammalt namn  Färgaryd, Nissaryd 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  2 800 m 

Längd sida 2  2 800 m 

Meter vägsida totalt  5 600 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Kontrollera att skyltar har satts upp/flyttats till rätt ställe. 

Viktigaste florainslag  Svinrot, blåmonke, åkervädd, stormåra, käringtand och gullris. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Stenmurar, milsten och vägträd finns också på sträckan. 
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881, Kungsveka, LÅNGARYDS-KUNGSVEKA 

Motivering: Rikblommande vägkant.  

ID på översiktskarta  29 

Vägnummer  N 881 

Namn  Kungsveka, LÅNGARYDS-KUNGSVEKA 

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  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Åkervädd, gulmåra, gullris, fyrkantig johannesört och käringtand. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Mycket fin vägkant jämfört med övriga vägkanter i Hylteområdet. Östra sidan 
är mer rikblommande än västra. Troligen insektsintressant. Kraftledning nära 
och en jordkällare i södra delen. 
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Objektförteckning – Hänsynsobjekt  

673, Hagbards galge, GUNTORP  

Motivering: Lupinväppling, en sällsynt, förvildad art 

ID på översiktskarta 30 

Vägnummer  N 673 

Namn  Hagbards galge, GUNTORP 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Östra sidan 

Längd sida 1  2 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  2 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Lupinväppling 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  En liten del av förekomsten i vägområdet, resten inåt fornlämningsområdet. 
Ingen särskild skötsel, bara vetskap om artens förekomst. 

 

 



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Falkenberg-Hylte 

69 
 

 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Falkenberg-Hylte 

70 
 

680, Häradsbo, HÄRADSBO 

Motivering: Vägkant med mindre förekomster av hävdgynnad flora. 

ID på översiktskarta  31 

Vägnummer  N 680 

Namn  Häradsbo, HÄRADSBO 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  315 m 

Längd sida 2  315 m 

Meter vägsida totalt  630 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Fyrkantig johannesört, ängsvädd, åkervädd, gullris, vitmåra, blodrot, 
svartkämpar, kärringtand och humleblomster.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Troligtvis fin sensommarblomning.  
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700, Örsedala, ÖRSEDALA 

Motivering: Vägkant intill hagmarker med hävdgynnade arter.  

ID på översiktskarta  32 

Vägnummer  N 700 

Namn  Örsedala, ÖRSEDALA 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  130 m 

Längd sida 2  130 m 

Meter vägsida totalt  260 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Blåmonke, åkervädd, gökärt, gullris, äkta johannesört kärringtand, gråfibbla, 
tjärblomster och gulsporre.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Vägkanten kan vara insektsintressant. Den sidan där huset ligger är något 
mindre intressant.  

 

 
  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Falkenberg-Hylte 

73 
 

 
 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Falkenberg-Hylte 

74 
 

710, Hjuleberg, HJULEBERG 

Motivering: Fin vägkant i brynmiljö. 

ID på översiktskarta  33 

Vägnummer  N 710 

Namn  Hjuleberg, HJULEBERG 

Gammalt namn  Hjuleberg 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  320 m 

Längd sida 2  320 m 

Meter vägsida totalt  640 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Skyltar ska tas bort.  

Viktigaste florainslag  Bergslok, ängsvädd, kärringtand 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Tidigare har det noterats kransrams vid objektet, det eftersöktes men 
hittades inte. Objektet klassas om från artrik vägkant till hänsynsobjekt. En 
allé finns på samma sträcka. 
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729, Ståby, FAURÅS 

Motivering: Sydvänd slänt sandig med sandblottor och spridda förekomster av hävdgynnad flora.  

ID på översiktskarta  34 

Vägnummer  N 729 

Namn  Ståby, FAURÅS 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan 

Längd sida 1  265 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  265 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Åkervädd, fältmalört, blåmonke, gulmåra, bergsyra och styvmorsviol.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  - 
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785, Björsagården, SVARTRÅ 

Motivering: Vägkant med hävdgynnad flora arter och oklara värden.  

ID på översiktskarta  35 

Vägnummer  N 785 

Namn  Björsagården, SVARTRÅ 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidorna 

Längd sida 1  570 m 

Längd sida 2  570 m 

Meter vägsida totalt  1140 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Åkervädd, äkta johannesört, blåmonke, liten blåklocka, hagfibbla, nysört, 
blodrot, kråkvicker, blåbär, lingon, kärringtand, styvfibbla, prästkrage, 
kruståtel och ängshavre.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Längs vägen går fina stenmurar. Smalt vägområde. Objektet behöver 
detaljinventeras. Det växer mycket vedväxter i vägkanten som bör röjas hela 
vägen till stenmuren. 
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Objektförteckning – Övriga objekt  

Borttagna objekt  

Vägnr. Namn Motivering Skyltar Kommentarer 
N 710 Hjuleberg, 

HJULEBERG  
Tidigare har det 
noterats kransrams vid 
objektet, det 
eftersöktes men 
hittades inte 

Skyltar ska tas 
bort.  

Objektet klassas om från 
artrik vägkant till 
hänsynsobjekt (se objekt 
33). 

N 710 Norr om Lyngen, 
GLOSTORP 

Var klassad som 
hänsynsobjekt p.g.a. 
förekomst av 
slåttergubbe (NT). 
Slåttergubbar återfanns 
ej under 2012 års 
inventering.  

-  

 N 760 Jummerslätt, 
HÄGARED 

Det fanns endast 
enstaka intressanta 
arter och de förekom i 
mindre omfattning. 
Rikedom av 
blommande växter 
saknas. 

Om skyltar finns 
ska de tas bort.  
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Objekt med annan huvudman än Trafikverket  

ID Kategori Huvudman Vägnr. Namn Kommentar 

1 Hänsynsobjekt 
Falkenberg 
kommun 

N 689 
Grimsholmen, SKREA-
BROGÅRD 

Fin kustvägkant med 
torrbacksflora intill 
naturbetsmark. 

2 Artrik vägkant 
Falkenberg 
kommun 

N 696 Lilla Hansagården, SKREA 
Insektsintressanta slänter 
med hävdgynnad flora.  

3 Hänsynsobjekt 
Falkenberg 
kommun 

N 700 Tröingeberg, TRÖINGE 
Solvänd torrslänt med 
hävdgynnade arter. 

4 Artrik vägkant 
Falkenberg 
kommun 

N 735 
Stafsingestrand, 
STAFSINGE-ARVIDSTORP 

Artrik vägkant med 
hävdgynnad flora och 
slåtterfibbla.  

5 Hänsynsobjekt 
Falkenberg 
kommun 

N 735 
Skomakarehamn, 
SKOGSTORP 

Fina ytterslänter med 
torrbacksflora.  

 

1. 

 

 

2.

 



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Övriga objekt 
invasiva växter – Driftområde Falkenberg-Hylte 

82 
 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 
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Översiktskarta – Invasiva växter 
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Objektförteckning – Invasiva växter 
ID på 
karta 

Vägnummer SWEREF99 N SWEREF99 E Art Kommentarer 

1 N 154 6332161 359824 Jätteslide   

2 N 154 6321261 354038 Parkslide På båda sidor vägen. 

3 N 154 6322193 354283 Parkslide   

4 N 154 6322288 354275 Parkslide   

5 N 154 6322846 354169 Parkslide   

6 N 601 6306955 355192 Vresros   

7 N 659 6302032 357736 Parkslide   

8 N 659 6303074 358248 Parkslide 
Mycket, på nordvästra 
sidan. 

9 N 662 6304224 357029 Jättebjörnloka   

10 N 662 6305257 354308 Vresros På norra sidan vägen.  

11 N 689 6302688 351054 Vresros   

12 N 703 6314752 350917 Vresros På östra sidan vägen. 

13 N 711 6323268 357489 Parkslide   

14 N 711 6323569 357403 Parkslide   

15 N 712 6319662 356468 Jätteslide Ett bestånd.  

16 N 714 6327814 359363 Jätteslide På en hel ytterslänt.  

17 N 718 6328135 374952 Jätteslide   

18 N 735 6308858 345522 Parkslide   

19 N 735 6308513 346804 Vresros   

20 N 735 6309308 343795 Vresros   

21 N 735 6311809 341675 Vresros   

22 N 735 6317624 340194 Vresros På östra sidan vägen. 

23 N 737 6312811 338988 Vresros   

24 N 737 6312901 339796 Vresros   

25 N 742 6312917 341632 Parkslide Norra sidan vägen.  

26 N 746 6318301 345959 Parkslide   

27 N 756 6318642 347668 Parkslide   

28 N 767 6309138 349266 Jätteslide Flera bestånd. 

29 N 767 6317903 343471 Parkslide Mycket.  

30 N 767 6317961 343474 Vresros   

31 N 777 6330667 352404 Parkslide   

32 N 783 6326201 360293 Vresros   

33 N 832 6333349 375712 Parkslide   

34 N 836 6335653 378190 Parkslide    

35 N 836 6336841 379275 Vresros   

36 N 837 6334409 382744 Parkslide På båda sidor vägen.  

37 N 876 6320276 409389 Parkslide   

38 N 876 6323630 410647 Parkslide   

39 N 886 6319972 407960 Parkslide   

40 N 830/828 6337875 373303 Parkslide På södra sidan vägen. 
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