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Inledning  

Trafikverkets arbete med vägkanternas naturvärden 

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

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

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

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

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

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

Definitioner  

Artrika vägkanter 

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

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

Invasiva växter 

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

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

Under sommaren 2012 kunde dessa objekt kompletteras då i stort sett alla statliga vägar i driftområdet 
sågs över med avseende på intressanta miljöer. Dessutom kan nya objekt 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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Nordvärmland 

Landskap 

Landskapet består dels av stora skogsområden, med både granskogar och sandiga tallhedar, dels av öppna 
jordbruksområden med vallodlingar, gamla slåttermarker och gårdsmiljöer. De östra och nordöstra 
delarna är en kuperad moss- och sjörik skogsbygd och de områden som ligger i höjdläge domineras av 
barrskog och myrar. Vid gårdarna och den gamla bebyggelsen öppnas landskapet upp med slåttermark 
och triviallövskog och där finns en del fina frisk- och fuktängar. Klarälvdalen och Frykendalen skiljer sig 
från resten av området som lite rikare och med ett mer öppet landskap. Klarälven slingrar sig fram genom 
landskapet och skapar ett meanderlopp med mycket sandigt och grusigt material och sandiga och 
eroderade älvbrinkar. 

Flora och fauna 

I allmänhet är vägkantsfloran i skogsområdena och runt myrarna till stor del trivial men i 
jordbrukslandskapet något mer värdefull med utspridda förekomster av hävdgynnade arter. Dock kan det 
i skogsområdena finnas torra slänter med enstaka bestånd av kattfot. De flesta av de intressanta 
vägkanterna ligger i områden som sedan länge har haft någon form av bebyggelse eller bruk. De 
intressanta arterna förekommer dock oftast så pass utspritt att det är svårt att peka ut specifika sträckor 
som värdefulla, floran är ofta småfin genom hela byar. I skogsvägkanterna förekommer orkidén Jungfru 
Marie nycklar här och var, oftast intill nyligen upptagna hyggen. Längs den västra delen av Klarälven går 
en lång grusväg genom ett gammalt jordbrukslandskap. Den sandiga och grusiga miljön som kontinuerligt 
utsätts för störning är habitat för störningsgynnad flora som exempelvis åkervädd och de sandiga och 
eroderade älvbrinkarna är viktiga miljöer för flera arter av bin.  

Artrika vägkanter och hänsynsobjekt innefattar främst avsnitt med en rik flora av hävdgynnade arter samt 
slåtterängsrester. Det finns flera partier med riklig förekomst av ormrot och arter som brunklöver, 
brudborste och tätört är relativt vanligt förekommande i området. Avsnitt med rikliga förekomster av 
sällsynta arter som kattfot förekommer i driftområdet och den rödlistade skogsklockan (NT) finns på flera 
lokaler. 

På flera platser finns sträckor med sandiga slänter vilket ger bra livsmiljöer för flera insektsarter. Den 
rödlistade arten allmän metallvingesvärmare (NT) verkar vara spridd över driftområdet och hittades på 
flera lokaler. Även brun gräsjäril, rödlistad i kategorin NT, återfanns på ett antal objekt och platser i 
driftområdet.  

Invasiva arter 

I hela driftområdet finner man stora bestånd av den invasiva arten blomsterlupin i vägkanterna. Den är ett 
stort problem då den på många ställen helt dominerar vägkantsfloran. Vresros noterades på tre lokaler i 
driftområdet, parkslide och jättebjörnloka noterades endast på en på en plats per art på västra sidan om 
Övre Fryken.  
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Översiktstabell – Artrika vägkanter och hänsynsobjekt 
  

 

Driftområde Nordvärmland 
Km väg 1009 

Km vägkant 2018 

 

   
 
  

Artrika vägkanter 

Antal 20 

Km väg 53,09 (36,61*) 

Km vägkant 100,97 (68,01*) 

Andel väg (%) 5,3 (3,6*) 

Andel vägkant (%) 5 (3,4*) 

*värden för km och procent där endast de 
markerade sträckorna på objekt nummer 18 
och 19 har räknats med.  

 

Hänsynsobjekt 

Antal 12 

Km väg 22,53 

Km vägkant 38,93 

Andel väg (%) 2,2 

Andel vägkant (%) 1,9 

  

Skötselstatus 

Bra 18 av 32 

Medel 12 av 32 

Dålig - 

Okänd 2 av 32 
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Översiktskarta – Artrika vägkanter, hänsynsobjekt 

 

 



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

7 
 

 



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

8 
 

Objektförteckning – Artrika vägkanter 

45, Bryggegården, BRYGGEGÅRDEN 

Motivering: Fin och orkidérik ängsvägkant med flera slåtterängsarter.  

ID på översiktskarta  1 

Vägnummer  E 45 

Namn  Bryggegården, BRYGGEGÅRDEN 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Västra sidan 

Längd sida 1  920 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  920 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Tvåblad, nattviol, brunklöver, ormrot, jungfrulin, åkervädd, kvastfibbla, 
gökärt, klotpyrola, hagfibbla, gulvial, stuvfibbla, och blodrot. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Ovanför vägområdet i den norra delen av objektet ligger en mycket fin 
slåtteräng, det är även där som vägkanten har de högsta värdena. Den har 
slagits i början av augusti de senaste 60 åren och det slagna materialet har 
samlats in och använts som hö till djuren. Norr om objektet, ovanför 
bergskärningen är det också mycket fint. En hel del sly har kommit in i 
vägkanten och behöver röjas bort. Både blomsterlupiner och örnbräken 
förkommer längs sträckan och behöver bekämpas.  
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62, Strandberget - Larsheden, HAVÅN 

Motivering: Artrik vägkant med slåtterängsflora och skogsklocka (NT).  

ID på översiktskarta  2 

Vägnummer  Rv 62 

Namn  Strandberget - Larsheden, HAVÅN 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  1090 m 

Längd sida 2  1090 m 

Meter vägsida totalt  2180 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp.  

Viktigaste florainslag  Skogsklocka (NT), nordisk stormhatt, åkervädd, ängsvädd, ormrot, borsttistel, 
prästkrage, blodrot, smultron, käringtand och ängskovall.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Mycket insektsintressant vägkant. På artportalen finns rapporterat fynd av 
guldsandbi (VU). Vägkanten har slåttrats tidigt och mycket ängsvädd och 
åkervädd har inte hunnit blomma. Buskar behöver röjas i vägkanten. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          Skogsklocka (rödlistad NT) och nordisk stormhatt. 
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62, Slättenehammaren, SLÄTTENE 

Motivering: Lång artrik vägkant med hävdgynnade arter och mycket skogsklockor (NT).  

ID på översiktskarta  3 

Vägnummer  Rv 62 

Namn  Slättenehammaren, SLÄTTENE 

Gammalt namn  Klarabro, Slättene 

Sida av vägen  Östra sidan 

Längd sida 1  2400 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  2400 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  Sträckan har förlängts, nya skyltar ska upp.  

Viktigaste florainslag  Skogsklocka (NT), kattfot, myskgräs, åkervädd, ängsvädd, skavfräken, gullris, 
flockfibbla, gråbinka, ärenpris, tjärblomster, liten blåklocka, vitmåra, 
gråfibbla, skogsviol, blodrot, käringtand, ängskovall, skogskovall och bockrot.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Sträckan förlängs söderut. Den södra skylten hittades inte men kan ha funnits. 
På artportalen finns rapporterat fynd av guldsandbi (VU). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Skogsklocka (rödlistad NT)  
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239, Ladbråten, VÄSTANÅ 

Motivering: Vägkant med många skogsklockor (NT). 

ID på översiktskarta  4 

Vägnummer  S 239 

Namn  Ladbråten, VÄSTANÅ 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan 

Längd sida 1  65 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  65 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Skogsklocka (NT), prästkrage, flockfibbla och kärrtistel.   

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Antalet skogsklockor räknades till 119 stycken, de flesta fanns i ytterslänten. 
Innerslänten var slåttrad vid fältbesöket. Blomsterlupiner växer i vägkanten.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Skogsklocka (rödlistad NT)  
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878, Fallet, LÅNGJOHANSTORP 

Motivering: Artrik vägkant med slåtterängsflora.  

ID på översiktskarta  5 

Vägnummer  S 878 

Namn  Fallet, LÅNGJOHANSTORP 

Gammalt namn  Fallet 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  700 m 

Längd sida 2  700 m 

Meter vägsida totalt  1400 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Ny avgränsning av sträckan, nya skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Jungfrulin, tätört, ormrot, borsttistel, åkervädd, jungfru Marie nycklar, 
skogsfibbla, kvastfibbla, klotpyrola, gullris, gökärt, linnea, liten blåklocka, 
ängsskallra, hagfibbla, käringtand, smultron, ärenpris och humleblomster. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Den ursprungliga sträckan verkar ha påverkats av något, eventuellt dikning 
eller ett hygge och har färre värden än det nya utpekade objektet. Vid Fallet 
finns fin slåttermark. På artportalen finns i och nära vägområdet fynd av 
mindre bastardsvärmare (NT), svävfluglik dagsvärmare (NT), allmän 
metallvingesvärmare (NT), väddsandbi (NT) och sotnätfjäril (NT). 
Blomsterlupiner växer längs vägkanten. 
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878, Brattsättern, LÅNGJOHANSTORP 

Motivering: Artrik vägkant med rester av slåtterängsflora. 

ID på översiktskarta  6 

Vägnummer  S 878 

Namn  Brattsätter, LÅNGJOHANSTORP 

Gammalt namn  Långjohanstorp 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  990 m 

Längd sida 2  990 m 

Meter vägsida totalt  1980 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Ny avgränsning, nya skyltar ska upp.  

Viktigaste florainslag  Kattfot, ormrot, tätört, åkervädd, borsttistel, bergslok, klotpyrola, hagfibbla, 
skogsklöver, liljekonvalj, kråkklöver, liten blåklocka, smultron, höstfibbla, 
ängsskallra och gökärt.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Eventuellt har något gjorts längs vägen, till exempel breddning, grusning eller 
dikning. Avgränsningen är oklar, värdena är spridda längs sträckan. En 
detaljinventering av sträckan behöver göras för att specificera värdenas 
utbredning. Blomsterlupiner växer längs sträckan, bland annat precis bredvid 
ett bestånd av kattfot, och de behöver ryckas upp.  
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888, Sandnäs, SANDNÄS 

Motivering: En stor ytterslänt med skogsklockor (NT). 

ID på översiktskarta  7 

Vägnummer  S 888 

Namn  Sandnäs, SANDNÄS 

Gammalt namn  Getnäs – Rottnens nordspets 

Sida av vägen  Östra sidan 

Längd sida 1  160 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  160 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Nej inga, ny avgränsning, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Skogsklocka (NT), flockfibbla, liljekonvalj, hagfibbla, kruståtel och prästkrage.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Vägkanten var tidigare en delsträcka i en lång artrik vägkant. Där växer 
många skogsklockor och det fanns även kvar en hel del vinterståndare. På 
objektet fanns bara två blomsterlupiner men det finns mycket stor mängd på 
resten av den gamla sträckan längs sjön. Dessa bör bekämpas eftersom risken 
är mycket stor att de tar sig in i och tar över slänten med skogsklockor. Det 
växer mycket sly uppe i ytterslänten. Söder och norr om det utpekade 
objektet finns också förhöjda värden men inte tillräckligt höga för att klassas 
som artrik vägkant - sträckan är gjord till hänsynsobjekt (se hänsynsobjekt 
objekt nummer 26).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     Skogsklocka (rödlistad NT) 
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888, Granbäck, ÖJERVIK 

Motivering: Torr vägkant med nyckelstrukturer med kattfot, ormrot och förekomst av allmän 
metallvingesvärmare (NT).  

ID på översiktskarta  8 

Vägnummer  S 888 

Namn  Granbäck, ÖJERVIK 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Östra sidan 

Längd sida 1  150 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  150 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Kattfot, ormrot, åkervädd, käringtand, gråfibbla, ängskovall och ljung. 

Viktigaste faunainslag Allmän metallvingesvärmare (NT) 

Kommentarer  Sträckan går längs ett relativt nytt hygge, på vissa delar ligger en matta av 
granris. Vägkanten är insektsintressant, troligtvis ingår den i ett större 
område, med sandiga miljöer och öppna marker norr om sträckan, där det 
kan finnas mycket insekter. Vägkanterna behöver detaljinventeras för att 
utreda vilka värden som finns.  

 

 
 
 
 
 
 
       Allmän metallvingesvärmare  
       (rödlistad NT):
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902, Solberg, SOLBERG 

Motivering: Lång artrik vägkant med hävdgynnade arter, orkidéer och flera slåtterindikatorer.  

ID på översiktskarta  9 

Vägnummer  S 902 

Namn  Solberg, SOLBERG 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  3700 m 

Längd sida 2  3700 m 

Meter vägsida totalt  7400 m  

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp.  

Viktigaste florainslag  Brunklöver, ormrot, nattviol, jungfru Marie nycklar, kattfot, borsttistel, 
åkervädd, ängsvädd, ängsklocka, gullris, flockfibbla, gökärt, vitpyrola, 
styvfibbla, bergslok, höskallra, nysört, skogsklöver, liten blåklocka, 
ängsskallra, käringtand, bockrot, hagfibbla, ärenpris och humleblomster. 

Viktigaste faunainslag Troligt fynd av långhornsbi. 

Kommentarer  Lång sträcka med fina friskängar. Den västra delen av objektet är finare och 
intressantare än den östra. Flera insekter noterades, troligtvis mycket 
insektsintyressant. Objektet behöver detaljinventeras. Längs stora delar av 
sträckan förekommer mycket blomsterlupiner som behöver bekämpa och 
bitvis finns för mycket buskar i vägområdet.   
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908, Önneby, ÖNNEBY 

Motivering: Artrik vägkant med hävdgynnade arter och riklig förekomst av skogsklockor (NT). 

ID på översiktskarta  10 

Vägnummer  S 808 

Namn  Önneby, ÖNNEBY 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Västra sidan 

Längd sida 1  25 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  25 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp.  

Viktigaste florainslag  Skogsklocka (NT), åkervädd, blodrot, backskärvfrö, rölleka, bergslok, 
prästkrage, flockfibbla, smultron och hagfibbla.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Innerslänten var slåttrad men på ytterslänten hittades 31 stänglar med 
skogsklocka. I slänten kommer mycket björk som behöver röjas bort. Lite 
blomsterlupiner växer i vägkanten. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Skogsklocka (rödlistad NT)
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908, Åsarna, LIRUDSÄNGEN 

Motivering: Rikblommande torrbacke med hävdgynnade arter, massförekomst av färgkulla och 
prästkrage samt förekomst brun gräsfjäril (NT).  

ID på översiktskarta  11 

Vägnummer  S 908 

Namn  Mölnerud, LIRUDSÄNGEN 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Östra sidan 

Längd sida 1  70 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  70 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Färgkulla, prästkrage, åkervädd, revfibbla, kvastfibbla, gråbinka, ärenpris, 
humleblomster, femfingerört, flockfibbla, kvastfibbla, smultron, backskärvfrö, 
skogsklöver, gulvial, ängskovall, rölleka och kråkvicker.  

Viktigaste faunainslag Brun gräsfjäril (NT). 

Kommentarer  Stor ytterslänt som troligtvis är insektsintressant. Norr om slänten växer 
mycket lupiner som börjar sprida sig in i den artrika vägkanten och behöver 
bekämpas. Det börjar även växa igen med buskar, speciellt i diket.  

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Brun gräsfjäril (rödlistad NT)  
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909, Ransbysätter, RANSBY 

Motivering: Artrika torrbackar med nyckel- och karaktärsarter samt insektsrika miljöer med rödlistade 
fjärilar.  

ID på översiktskarta  12 

Vägnummer  S 909 

Namn  Ransbysätter, RANSBY 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan 

Längd sida 1  320 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  320 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Kattfot, åkervädd, backnejlika, gråbinka, femfingerört, käringtand, ärenpris, 
gökärt, styvfibbla, sandtrav, bockrot, gullris, flockfibbla, smultron, blodrot, 
skogsklöver, hagfibbla, liten blåklocka, vitmåra, gråfibbla och humleblomster. 

Viktigaste faunainslag Allmän metallvingesvärmare (NT), brun gräsfjäril (NT) och grön sandjägare. 

Kommentarer  Västra delen av sträckan har en frodigare karaktär med mycket stormåra och 
den östra delen är sandigare med mycket bar mark. Mycket insektsrik miljö, 
fynd av okänd art av fibblebi samt blåvinge gjordes. Blomsterlupiner 
förekommer längs sträckan.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Rödlistade NT: brun gräsfjäril och  
allmän metallvingesvärmare. 
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947, Nyhem, SÖDRA RÖJÅSEN 

Motivering: Torra vägkanter med hävdgynnade arter och riklig förekomst av kattfot. 

ID på översiktskarta  13 

Vägnummer  S 947 

Namn  Nyhem, SÖDRA RÖJÅSEN 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  260 m 

Längd sida 2  260 m 

Meter vägsida totalt  520 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Kattfot, ängsvädd, ormrot, åkervädd, backnejlika, gullris, liten blåklocka, 
ullört, gråfibbla, hagfibbla, blodrot, liljekonvalj, skogskovall och ärenpris. 

Viktigaste faunainslag Fjärilar och myror noterades. 

Kommentarer  Längs sträckan noterades fjärilar och myror. Blomsterlupiner växer längs 
vägkanten.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      Kattfot
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948, Bad–Nilssätern, SÖRMARK 

Motivering: En torr slänt med hävdgynnade arter och riklig förekomst av kattfot.  

ID på översiktskarta  14 

Vägnummer  S 948 

Namn  Bad–Nilssätern, SÖRMARK 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Östra sidan 

Längd sida 1  125 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  125 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp.  

Viktigaste florainslag  Kattfot, ormrot, brunklöver, åkervädd, styvfibbla, ljung, bockrot, gråfibbla, 
smultron, liten blåklocka, ängskovall och skogskovall.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Innerslänten och dikesbotten har nyligen påverkats genom dikning, 
skrapning eller grusning. Där sågs inga värden men det finns potential för att 
bli fint. Det växer mer kattfot söder om sträckan.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      Kattfot  
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952, Nygård, FENSBOL 

Motivering: Sandiga och insektsintressanta vägkanter med utvecklingspotential samt förekomst allmän 
metallvingesvärmare (NT). 

ID på översiktskarta  15 

Vägnummer  S 952 

Namn  Nygård, FENSBOL 

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  - 

Viktigaste florainslag  Gråbinka, bockrot, femfingerört, prästkrage, liten blåklocka, fårsvingel, 
ängsskallra, prästkrage, rölleka, påskrislav, flikad islandslav och renlavar.  

Viktigaste faunainslag Allmän metallvingesvärmare (NT). 

Kommentarer  En sandig torrbacke med mycket sandblottor. Mycket myror. Gränsar i söder 
till hänsynsobjekt nummer 30 som har en annan karaktär av friskängstyp. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Allmän metallvingesvärmare  
            (rödlistad NT)  
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954, Nickela, FLATÅSEN 

Motivering: Artrik vägkant med slåtterängsflora.  

ID på översiktskarta  16 

Vägnummer  S 954 

Namn  Nickela, FLATÅSEN 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Östra sidan 

Längd sida 1  530 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  530 m  

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Kattfot, slåtterblomma, tätört, ormrot, jungfru Marie nycklar, stagg, ängsvädd, 
hagfibbla, käringtand, skogskovall, ängskovall, höstfibla och ärenpris.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Bredvid vägområdet i mitten av objektet finns en fin slåtteräng. En del av 
sträckan har skötts bra och blomsterlupiner ryckts bort, där finns högsta 
värden. Den fina floran finns sannolikt även på resten av sträckan, men den 
domineras av lupiner och är ett restaureringsobjekt med potential att bli en 
fin artrik vägkant. På artportalen finns rapporterat fynd av allmän 
metallvingesvärmare (NT).   
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956, Digerberget, DIGERBERGET 

Motivering: Artrik vägkant av friksängstyp med flera slåtterindikatorer.  

ID på översiktskarta  17 

Vägnummer  S 956 

Namn  Digerberget, DIGERBERGET 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  590 m 

Längd sida 2  590 m 

Meter vägsida totalt  1180 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar sa upp. 

Viktigaste florainslag  Borsttistel, ormrot, slåtterblomma, tätört, ängsvädd, brunklöver, jungfru 
Marie nycklar, revfibbla, bergslok, stenbär, ekorrbär, skogskovall, hagfibbla, 
vitmåra, skogsklöver, käringtand och humleblomster.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Den södra delen av sträckan med slåttermark är intressantast. Vägen har 
dikats nyligen, innerslänterna är fortfarande helt kala. På en del ställen har 
dikesmassorna kastats upp i slänten. Det börjar komma in en del buskar i 
vägkanten och det växer mycket blomsterlupiner som troligen ökar i antal och 
kan ha gynnats av dikningen.  
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957, Osebol - Fastnäs, KLARÄLVSDALEN 

Motivering: Lång rikblommande vägkant med en stor art- och individrikedom av nyckelarter. 

ID på översiktskarta  18 

Vägnummer  S_957 

Namn  Osebol - Fastnäs, KLARÄLVSDALEN 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  16100 m, markerade sträckor 9560 m 

Längd sida 2  16100 m, markerade sträckor 9560 m 

Meter vägsida totalt  32200 m, markerade sträckor 19120 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp.  

Viktigaste florainslag  Åkervädd, kattfot, gullris, bockrot, prästkrage, liten blåklocka, ängsklocka, 
rölleka, gåsört, flockfibbla och käringtand.  

Viktigaste faunainslag På artportalen finns rapporterat fynd av guldsandbi (VU), småfibblebi (NT) 
och praktbyxbi (NT). 

Kommentarer  Bankslänterna är mycket rikblommande på långa sträckor vid de öppna 
markerna kring byarna och det är framförallt där det finns förhöjda värden. 
Dessa sträckor är markerade med rött på kartan. På skogssträckorna är det i 
allmänhet frodigt med högväxande örter och gräs. Eftersom det är en grusväg 
tillförs grus kontinuerligt till vägkanten och skapar störningar. Det skapar bra 
förutsättningar för störningsgynnade arter som bl.a. åkervädd eftersom en 
aktiv succession kan ske. Vägkanterna är troligtvis de mest rikblommande 
partierna i området och borde därför utgöra en mycket viktig resurs för de 
insekter som finns i området, varav flera är rödlistade. Vägsträckan behöver 
detaljinventeras och utredas mer, och eventuellt krävs en unik anpassad 
skötsel för vägkanterna. Bitvis mycket blomsterlupiner.    
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957, Gertrudstorpet - Möremark, KLARÄLVSDALEN 

Motivering: Lång rikblommande vägkant med stor art- och individrikedom av nyckelarter samt allmän 
metallvingesvärmare (NT). 

ID på översiktskarta  19 

Vägnummer  S 957 

Namn  Gertrudstorpet – Möremark, KLARÄLVSDALEN 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  24100 m, markerade sträckor 14160 m 

Längd sida 2  24100 m, markerade sträckor 14160 m 

Meter vägsida totalt  48200 m, markerade sträckor 28320 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Ormrot, åkervädd, revfibbla, gullris, nysört, bockrot, flockfibbla, gulsporre, 
ängsklocka, liten blåklocka, käringtand, gåsört, rölleka och prästkrage. 

Viktigaste faunainslag Allmän metallvingesvärmare (NT). Övriga fynd i området (från artportalen): 
guldsandbi (VU), storfibblebi (VU), småfibblebi (NT), väddsandbi (NT) och 
svävfluglik dagsvärmare (NT). 

Kommentarer  Bankslänterna är mycket rikblommande på långa sträckor vid de öppna 
markerna kring byarna och det är framförallt där det finns förhöjda värden 
(markerade med rött på kartan). På skogssträckorna är det i allmänhet frodigt 
med högväxande örter och gräs. Eftersom det är en grusväg tillförs grus 
kontinuerligt till vägkanten och skapar störningar vilket ger bra 
förutsättningar för störningsgynnade arter då en aktiv succession kan ske. 
Vägkanterna är troligtvis de mest rikblommande partierna i området och 
borde därför utgöra en mycket viktig resurs för de insekter som finns i 
området, varav flera är rödlistade. Vägsträckan behöver detaljinventeras och 
utredas mer, och eventuellt krävs en unik anpassad skötsel för vägkanterna. 
Bitvis mycket b lomsterlupiner.  
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960, Heinaso, VIGGEN 

Motivering: Fin skogsvägkant med mycket ängsvädd och tätört.  

ID på översiktskarta  20 

Vägnummer  S 960 

Namn  Heinaso, VIGGEN 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Östra sidan 

Längd sida 1  490 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  490 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Ängsvädd, tätört, borsttistel, mossviol, klotpyrola, skogskovall, smultron, 
blodrot och liljekonvalj. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Vägkanten var slåttrad vid fältbesöket.  
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Objektförteckning – Hänsynsobjekt 

62, Ennarbolsmon, ENNARBOL 

Motivering: Torrbacke med nyckelstrukturer och nyckelarter.  

ID på översiktskarta  21 

Vägnummer  Rv 62 

Namn  Ennarbolsmon, ENNARBOL 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  920 m 

Längd sida 2  920 m 

Meter vägsida totalt  1840 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Åkervädd, prästkrage, gullris, liten blåklocka, käringtand, bockrot och rölleka. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Det är viktigt att omgivningen (åkrar och vallar etc.) hålls öppna.  

 

 
 
  



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

53 
 

 
 
  



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

54 
 

241, Laggarfallet, MUNKERUD 

Motivering: Vägkant med jungfru Marie nycklar och ängsvädd. 

ID på översiktskarta  22 

Vägnummer  S 241 

Namn  Laggarfallet, MUNKERUD 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  1630 m 

Längd sida 2  1630 m 

Meter vägsida totalt  3260 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Jungfru Marie nycklar, ängsvädd, klotpyrola, ljung, liten blåklocka, smultron, 
ärenpris, blodrot och prästkrage.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Skogssträcka och kalhygge med en del jungfru Marie nycklar, dock inte 
anmärkningsvärt tätt, och en del ängsvädd. Förhållandena kan dock ändras 
när skogen växer upp. Finns fler liknande sträckor västerut längs S 241. 
Blomsterlupin förekommer längs sträckan.  
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869, Bäckåsen, AXLAND 

Motivering: Vägkant med oklara värden av hävdgynnade arter och slåtterindikatorer. 

ID på översiktskarta  23 

Vägnummer  S 869 

Namn  Bäckåsen, AXLAND 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  525 m 

Längd sida 2  525 m 

Meter vägsida totalt  1050 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Kattfot, slåtterfibbla, ormrot, åkervädd, jungfru Marie nycklar, äkta 
johannesört, smultron, ärenpris, liten blåklocka, ängsskallra, hagfibbla, 
gråfibbla, blåsuga och käringtand.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Sträcka ligger intill hygge/ungskog.  
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869, Kohöjden, TRESKOG 

Motivering: Vägkant med oklara värden och förekomst av torta i brynmiljö.  

ID på översiktskarta  24 

Vägnummer  S 869 

Namn  Kohöjden, TRESKOG 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  160 m 

Längd sida 2  160 m 

Meter vägsida totalt  320 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Torta, borsttistel och prästkrage.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Torta förekom mest på den västra sidan av vägen.  
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878 och 882, Södra Västerrottna, SÖDRA VÄSTERROTTNA 

Motivering: Vägkant med oklara värden och en rikblommig ängsflora.  

ID på översiktskarta  25 

Vägnummer  S 878 och S 882 

Namn  Södra Västerrottna, SÖDRA VÄSTERROTTNA 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor, båda vägarna.  

Längd sida 1  815 m (570 m + 245 m) 

Längd sida 2  815 m (570 m+ 245 m) 

Meter vägsida totalt  1630 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Borsttistel, ängsklocka, äkta johannesört, liten blåklocka, hagfibbla, 
käringtand, gulvial, daggkåpa och prästkrage.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Den finaste sträckan är längs väg 878. Den södra delen av väg 882 var nyligen 
slåttrad men har potential att vara fin och tas därför med i avgränsningen. 
Utanför det slåttrade området fanns rikligt med borsttistel. Objektet behöver 
besökas igen. Blomsterupiner växer längs sträckan. 
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888, Getnäs – Rottnens nordspets 

Motivering: Vägkant med torra slänter med bl.a. fibblor samt nyckelstrukturer.  

ID på översiktskarta  26 

Vägnummer  S 888 

Namn  Getnäs – Rottnens nordspets 

Gammalt namn  Gettjärn - Gräsmark 

Sida av vägen  Östra sidan 

Längd sida 1  5680 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  5680 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Flockfibbla, gråfibbla, hagfibbla, ljung, bergglim, prästkrage, liljekonvalj och 
tjärblomster.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Längs större delen av sträckan växer väldigt mycket blomsterlupiner och en 
bit upp i ytterslänten finns mycket sly.  I mitten av objektet finns en kortare 
sträcka med höga värden som har klassats till artrik vägkant (se objekt 
nummer 7). 
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890, Karlstäppan, HEDÅS 

Motivering: Torr vägslänt med kattfot. 

ID på översiktskarta  27 

Vägnummer  S 890 

Namn  Karlstäppan, HEDÅS 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Östra sidan 

Längd sida 1  350 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  350 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Kattfot, åkervädd, ljung, liten blåklocka, prästkrage och käringtand. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Kattfot förekommer fläckvis i ca 5-10 bestånd. På artportalen finns 
rapporterat fynd av guldsandbi (VU), storfibblebi (VU), väddsandbi (NT), 
klöverhumla (NT) och sexfläckig bastardsvärmare (NT). Sträckan behöver 
detaljinventeras för att noggrannare undersöka vilka värden som finns. 
Blomsterlupiner växer längs vägkanten. 
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908, Hagen, IVARSBJÖRKE 

Motivering: Vägkant av fuktängstyp med hävdgynnade arter.  

ID på översiktskarta  28 

Vägnummer  S 908 

Namn  Hagen, IVARSBJÖRKE 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  780 m 

Längd sida 2  780 m 

Meter vägsida totalt  1560 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Ormrot, vitpyrola, åkervädd, stor blåklocka, gökärt, flockfibbla, fyrkantig 
johannesört, smultron, gulvial, ängskovall, skogskovall, käringtand, daggkåpa, 
skogsklöver, prästkrage och humleblomster. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Ganska artrik fuktäng med relativt rik blomning. På artportalen finns 
rapporterat fynd av brun gräsfjäril (NT) och allmän metallvingesvärmare 
(NT).  
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949, Metbäcken, ÖSTMARK 

Motivering: Vägkant med stor art- och individrikedom av fibblor.  

ID på översiktskarta  29 

Vägnummer  S 949 

Namn  Metbäcken, ÖSTMARK 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  140 m 

Längd sida 2  140 m 

Meter vägsida totalt  280 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Revfibbla, skogsfibbla, styvfibbla, gråfibbla.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Det finns en del fibblor längre söderut på S 949. Skogsfibblan bör samlas in 
för artbestämning. Sandigt material med bohål för insekter finns. Mycket 
blomsterlupiner förekommer längs vägen, det kan innebära ett problem om 
de på sikt tränger ut fibblorna. 

 

 
  



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

69 
 

 
 
  



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

70 
 

952, Röbjörkeby – S Sand, UTTERBYN 

Motivering: Lång, bitvis rikblommande vägkant med hävgynnade arter.   

ID på översiktskarta  30 

Vägnummer  S 952 

Namn  Röbjörkeby – S Sand, UTTERBYN 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  8200 m 

Längd sida 2  8200 m 

Meter vägsida totalt  16400 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Åkervädd, gråbinka, stor blåklocka, ängsklocka, liten blåklocka, femfingerört, 
käringtand, flockfibbla, smultron, hagfibbla, humleblomster, prästkrage, 
gulvial, stenbär, daggkåpa, ängsskallra, ängskovall och bockrot. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Vägen går uppe på en åsbildning. På södra delen av sträckan kommer 
flockfibblan att blomma kraftigt. De norra delarna är torrare och objektet 
gränsar där till artrik vägkant nummer 15 som har en mycket torrare och 
sandigare karaktär. Blomsterlupiner förkommer fläckvis längs vägkanten. 
Sträckan behöver detaljinventeras.  
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967, Bastuknappen, ASPBERGET 

Motivering: Rikligt med slåtterängsvegetation nära vägen.  

ID på översiktskarta  31 

Vägnummer  S 967 

Namn  Bastuknappen, ASPBERGET 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  1300 m 

Längd sida 2  1300 m 

Meter vägsida totalt  2600 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Smörbollar, borsttistel, jungfru Marie nycklar, ormrot, kattfot, gökärt, 
teveronika och ängsskallra.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  - 
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968, Aspberget, ASPBERGET 

Motivering: Vägkant med hävgynnad flora och intressanta indikatorarter.  

ID på översiktskarta  32 

Vägnummer  S 968 

Namn  Aspberget, ASPBERGET 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  1925 m 

Längd sida 2  1925 m 

Meter vägsida totalt  3850 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Ormrot, smörboll, åkervädd, borsttistel, bockrot, gullris, fyrkantig 
johannesört, humleblomster, smultron, daggkåpa, ängskovall, skogskovall, 
gullris, prästkrage, rölleka, och ärenpris. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Vägen var slåttrad innan fältbesöket. Blågull fanns på flera gamla vallar, den 
vita och blå varianten kallas lokalt för ”student”. 
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Objektförteckning – Övriga objekt  

Borttagna objekt  

Vägnr. Namn Motivering Skyltar Kommentarer 
S 888 F.d. Gettjärn-

Gräsmark, nu 
Getnäs-Rottnens 
nordspets. 

Inte tillräckligt förhöja 
floravärden för att 
klassas som en artrik 
vägkant.  

Finns inte. Största delen av objektet 
har klassats om till 
hänsynsobjekt (se objekt 
26). En kortare del 
fortsätter att klassas som 
artrik vägkant (se objekt 
7). 
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Översiktskarta – Invasiva växter 
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Objektförteckning – Invasiva växter 
 

ID på 
karta 

Vägnr. SWEREF99 
N 

SWEREF99 
E 

Art Kommentarer 

1 E 45 394448 6647798 Parkslide 
Mitten av sträcka på ca 1350 m, 
exakt plats ej känd.   

2 S 239 391798 6669382 Vresros Vall med vresros.  

3 S 882 382920 6647098 Vresros  

4 S 896 390172 6665951 Jättebjörnloka Ett exemplar ungefär här.  

5 S 956 390522 6701954 Vresros  
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