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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 2009-2010 samt 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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Göteborg-Kungsbacka 

Landskap 

Landskapet i norra delen av driftområdet (f.d. driftområde Göteborg) består till stor del av urbant 
påverkad mark samt jordbruksområden. Stora delar av Hisingen består av lerslätter med trivialare flora, 
dock finns i den västra delen vägkanter med kalkpåverkan från skalgrus. I den södra delen (f.d. 
driftområde Kungsbacka) består landskapet till stor del av jordbrukslandskap med mycket hästhagar 
samt områden med tätare bebyggelse. Onsalahalvön består till stor del av ett äldre kulturlandskap med en 
del klippiga miljöer och uppodlade dalgångar med lerigt material, även den södra delen av driftområdet 
består till stor del av lerslätter. Området kring Fjärås Bräcka avviker med sandigare marker och 
ljunghedar med bitvis rik torrbacksflora.  

Flora och fauna 

Vägkantsfloran i f.d. driftområde Göteborg är mestadels kvävepåverkad och trivial. Många vägkanter 
angränsar till bebyggd mark och klipps tidigt och kort. Vid bergskärningar och torra, sandiga slänter är 
floran något mer intressant med bland annat ljung och hagfibblor. Artrika vägkanter och hänsynsobjekt 
innefattar bara några enstaka platser och då främst hävdgynnad flora och torrbacksflora. I nordöstra 
delen av området, nära Rödbo finns steniga slänter med den hotade arten kalvnos (rödlistad, kategori 
Starkt hotad, EN).  

I f.d. driftområde Kungsbacka innefattar artrika vägkanter och hänsynsobjekt framförallt torrbackar och 
vägkanter med hävdgynnad flora. På Onsalahalvön finns två vägkanter med förekomst av den hotade 
arten sandödla (rödlistad, kategori sårbar, VU). Vanligt förekommande arter i området är bland annat 
åkervädd, gulmåra, svinrot och mörkt kungsljus och i området runt Fjärås finns vägkanter med mer 
sällsynta arter som stallört och gullkrage. Slåttergubbe (rödlistad, kategori missgynnad NT) noterades i 
samband med en detaljinventering 2012 längs väg N 948 på Onsalahalvön.  

Invasiva arter 

Längs kustvägkanterna på öarna och i södra delarna av f.d. driftområde Göteborg finns flera förekomster 
av vresros. Även jättebjörnloka är vitt spridd i området, främst på Hisingen och längs delar av E20 nära 
Olskroken i järnvägsmiljöer. I driftområde Kungsbacka har inte invasiva växter noterats mer än på 
enstaka platser och kunskaper om var de förekommer saknas till stor del. Parkslidet börjar bli mycket 
utbrett i Göteborgsområdet och bildar allt fler och tätare bestånd utefter många vägar. 
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Översiktstabell – Artrika vägkanter och hänsynsobjekt 
 

Driftområde Göteborg-Kungsbacka 
Km väg 742 

Km vägkant 1484 

 

   
 

  

Artrika vägkanter  
Antal 16 

Km väg 18,379 

Km vägkant 33,42 

Andel väg (%) 2,48 

Andel vägkant (%) 2,25 

 

Hänsynsobjekt 

Antal 11 

Km väg 4,62 

Km vägkant 8,02 

Andel väg (%) 0,62 

Andel vägkant (%) 0,54 

  

Skötselstatus 

Bra 9 av 27 

Medel 4 av 27 

Dålig 4 av 27 

Okänd 10 av 27 
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Översiktskarta – Artrika vägkanter, hänsynsobjekt 
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Objektförteckning – Artrika vägkanter 

155, Gossbydal – Dalen, RÖD 

Motivering: Vägkant med hävdgynnade arter i torrbackar, brynmiljöer och klippskärningar.  

ID på översiktskarta  1 

Vägnummer  O 155 

Namn  Gossbydal-Dalen, RÖD 

Gammalt namn  Hällsvik 

Sida av vägen  Norra sidan 

Längd sida 1  1400 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  1400 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  Ny avgränsning, nya skyltar ska upp.   

Viktigaste florainslag  Käringtand, jungfrulin, björnbär, svartkämpe, rölleka, liten blåklocka, äkta 
johannesört, blåmonke, gulmåra, smultron, ängshavrerot, rödklöver, 
vitklöver, humlelusern, kråkvicker, renfana, stor fetknopp, olvon och 
vildkaprifol. 

Viktigaste faunainslag Puktörneblåvinge, mindre guldvinge och gräsfjäril.  

Kommentarer  Sträckan har kortats ner, en del av sträckan har klassats om till 
hänsynsobjekt, se objekt 5. Vägen ska byggas om och breddas. Många delar av 
sträckan är igenvuxen och har tappat delar av de tidigare värdena, idag är 
värdena spridda. En detaljinventering av vägkanten har gjorts (se Granath 
2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foton från objektet saknas.  
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563, Hovgården, HOVGÅRDEN 

Motivering: Fin slänt i brynmiljö med hävdgynnade arter och mycket ängsvädd.  

ID på översiktskarta  2 

Vägnummer  O 563 

Namn  Hovgården, HOVGÅRDEN 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Östra sidan 

Längd sida 1  150 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  150 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Ängsvädd, gökärt, flockfibbla, stenbär, blodrot, smultron, ängskovall, fyrkantig 
johannesört, liljekonvalj, vitsippa, kärringtand, gullris, olvon och teveronika.  

Kommentarer  Nordvästvänd slänt med fin brynmiljö. Intill ligger en busshållplats 
(Spänstvägen).  
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574, Kvarnåsen, OXHAGEN 

Motivering: Den rödlistad och hotade arten kalvnos (EN) i stenig slänt .  

ID på översiktskarta  3 

Vägnummer  O 574 

Namn  Kvarnåsen, OXHAGEN 

Gammalt namn  Söder Rödbo 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  80 m 

Längd sida 2  20 m 

Meter vägsida totalt  100 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Ja, alla sitter rätt. 

Viktigaste florainslag  Kalvnos (rödlistad, kategori starkt hotad, EN), gråfibbla, flockfibbla, äkta 
johannesört, gaffelbräken och hällebräken.  

Kommentarer  En hel del sly förekommer i slänten, både högre upp i slänten och i de nedre 
delarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kalvnos (rödlistad EN): 



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Göteborg-Kungsbacka 

11 
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908, Gödatorp, GÖDATORP 

Motivering: Artrik vägkant i ett varierande landskap.  

ID på översiktskarta  4 

Vägnummer  N 908 

Namn  Gödatorp, GÖDATORP 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  300 m 

Längd sida 2  300 m 

Meter vägsida totalt  600 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Ska skyltas, kontrollera att skyltar har satts upp. 

Viktigaste florainslag  Liten blåklocka, äkta johannesört, ärenpris, blåmonke, ängsvädd, åkervädd, 
prästkrage och käringtand. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Sträckan omges av artrikt och varierande landskap. En del vedväxter behöver 
röjas bort.  
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910, Rävsnäs, RÄVSNÄS 

Motivering: Fjärilsrika sandiga vägkanter med rik blomning av torrbacksflora. 

ID på översiktskarta  5 

Vägnummer  N 910 

Namn  Rävsnäs, RÄVSNÄS 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Södra sidan 

Längd sida 1  330 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  330 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Ska skyltas, kontrollera att skyltar har satts upp. 

Viktigaste florainslag  Getväppling, flockfibbla, röllika, gråfibbla, svartkämpar och sparvvicker. 

Viktigaste faunainslag Mycket fjärilar och andra insekter. 

Kommentarer  Stor slänt där vägen går över järnvägen. Slänterna byggdes under tidigt 2000-
tal.  

 

 
Bilder från objektet saknas.  
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920, Bräcke, BRÄCKE 

Motivering: Kort välhävdad sträcka med nyckelelement för rik flora och insektsliv. 

ID på översiktskarta  6 

Vägnummer  N 920 

Namn  Bräcke, BRÄCKE 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Östra sidan 

Längd sida 1  200 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  200 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Ska skyltas, kontrollera att skyltar har satts upp.  

Viktigaste florainslag  Mörkt kungsljus, åkervädd, blåmonke, gökärt, smultron, vårbrodd, 
käringtand, backtrav och teveronika. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Slänterna verkar brännas. Nyckelelement för insektsliv finns med rätt 
omgivning och rik blomning. 
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926, Limmanäs, FJÄRÅS 

Motivering: Mycket vackra slänter med rik blomning av hävdgynnad flora.  

ID på översiktskarta  7 

Vägnummer  N 926 

Namn  Limmanäs, FJÄRÅS 

Gammalt namn  Fjärås 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  1500 m 

Längd sida 2  1500 m 

Meter vägsida totalt  3000 m 

Skötselstatus  Dålig 

Skyltar  Ska skyltas, kontrollera att skyltar har satts upp. Vid besök 2009 saknades de 
västra skyltarna.  

Viktigaste florainslag  Åkervädd, äkta johannesört, mörkt kungsljus, bockrot, tjärblomster, gulmåra 
och blåmonke. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Genom naturreservat. Mycket vackra ytterslänter med rik blomning. En 
nattviol nära sträckans slut i Ö. 
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934, Torpa, FJÄRÅS 

Motivering: Insektsintressanta vägkanter med mycket åkervädd.  

ID på översiktskarta  8 

Vägnummer  N 934 

Namn  Torpa, FJÄRÅS 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  800 m 

Längd sida 2  650 m 

Meter vägsida totalt  1450 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Ska skyltas, kontrollera att skyltar har satts upp. 

Viktigaste florainslag  Blåmonke, åkervädd, tjärblomster, bockrot, gulmåra, smultron, kärleksört och 
äkta johannesört. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Fina vägkanter med torra slänter och mycket åkervädd – troligen intressant 
för insekter. Stenmur längs södra sidan skall röjas fram. En del av sträckan 
går längs med grus-/sandtag (inventerades ej 2009, tas ändå med då den 
troligen är värdefull för insekter). En del vedväxter behöver röjas.  
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943, Ledet, ONSALA 

Motivering: Vägkant med fina torrbackar mot klippor och blåsippsbacke i hassellund.   

ID på översiktskarta  9 

Vägnummer  N 943 

Namn  Ledet, ONSALA 

Gammalt namn  Onsala 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  230 m 

Längd sida 2  230 m 

Meter vägsida totalt  460 m 

Skötselstatus  Dålig 

Skyltar  Ska skyltas, kontrollera att skyltar har satts upp. Nya skyltar ska ha satts upp i 
norr 2010. Den västra skylten i söder var 2009 dold av sly och skall ha röjts 
fram. 

Viktigaste florainslag  Blåsippa, kärleksört, stor fetknopp, åkervädd, skogsklöver, rotfibbla, 
harklöver, smultron m.fl. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Mycket sly. Snöbärsbuskar har börjat vandra in från angränsande mark. 
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943/944, Rödaholmen, GODHEM 

Motivering: Vägkanter med förekomst av sandödla (VU).  

ID på översiktskarta  10 

Vägnummer  N 943 och N 944 

Namn  Rödaholmen, GODHEM 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  1500 m 

Längd sida 2  1500 m 

Meter vägsida totalt  3000 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Ska skyltas, kontrollera att skyltar har satts upp. 

Viktigaste florainslag  - 

Viktigaste faunainslag Sandödlor (rödlistad, kategori VU-sårbar). 

Kommentarer  De hotade sandödlorna lever i området och i vägkanterna.  Vägområdet skall 
hållas öppet från vedväxter så att solen kan värma marken. Noggrann 
skötselplan skall tas fram. En del vedväxter behöver röjas.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Sandödla (rödlistad VU):   
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946, Råö, BASSÅS 

Motivering: Vägkanter med förekomst av sandödla (VU). 

ID på översiktskarta  11 

Vägnummer  N 946 

Namn  Råö, BASSÅS 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  1700 m 

Längd sida 2  1700 m 

Meter vägsida totalt  3400 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  Ska skyltas, kontrollera att skyltar har satts upp. 

Viktigaste florainslag  - 

Viktigaste faunainslag Sandödlor (rödlistad, kategori VU-sårbar). 

Kommentarer  Sandödlorna lever i närområdet och bitvis vid vägkanterna.  Vägområdet skall 
hållas öppet från vedväxter så att solen kan värma marken. Noggrann 
skötselplan skall tas fram. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Sandödla (rödlistad VU):  
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948, Håkulla – Hästared, BRÄNNA 

Motivering: Vägkanter med rik blomning av ängsflora samt förekomst av slåttergubbe (NT).  

ID på översiktskarta  12 

Vägnummer  N 948 

Namn  Håkulla – Hästared, BRÄNNA 

Gammalt namn  Onsala/Vallda 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  1640 m 

Längd sida 2  1640 m 

Meter vägsida totalt  3280 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  Ny avgränsning, nya skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Slåttergubbe (rödlistad, kategori missgynnad, NT), åkervädd, ängsvädd, 
svinrot, gulmåra, blåmonke, smultron, liten blåklocka, äkta johannesört, 
käringtand, lentåtel, blåsuga, krypvide, flockfibbla, skogsklöver, getväppling, 
gökärt, grönknavel, bockrot, gullris, sandkrassing, nyponros, backtimjan och 
stagg.  

Viktigaste faunainslag Ängssmygare och flera oidentifierade fjärilar.  

Kommentarer  Sträckan har kortats ner och en del i norr har klassats om till hänsynsobjekt 
(se objekt 25). Under hösten 2012 har en miljöanpassad dikning skett längs 
sträckan, inför dikningen gjordes en detaljinventering (Adelsköld och Röstell 
2012). Den rödlistade slåttergubben (NT) växer i den norra delen av objektet. 
Den invasiva arten vresros växer i två bestånd längs vägen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

               Slåttergubbe (rödlistad NT): 
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952, Ysby – Lunna, VALLDA 

Motivering: Långa fina vägkanter med hävdgynnad flora.  

ID på översiktskarta  13 

Vägnummer  N 952 

Namn  Ysby – Lunna, VALLDA 

Gammalt namn  Vallda 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  4700 m 

Längd sida 2  4700 m 

Meter vägsida totalt  9400 m 

Skötselstatus  Dålig 

Skyltar  Ska skyltas, kontrollera att skyltar har satts upp. 

Viktigaste florainslag  Svinrot, kärleksört, stor fetknopp, äkta johannesört, ängsvädd, liten blåklocka, 
tjärblomster, smultron, ärenpris, gullkrage och gulmåra.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Varierande sträcka, de mest intressanta partierna ligger på östra sidan.  Hela 
sträckan behålls som artrik vägkant. En del vedväxter behöver röjas bort. De 
mest intressanta partierna är markerade med svart på kartan. 
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960, Prästebron – Blixered, VÄLÅS 

Motivering: Vägkant med ängsflora.  

ID på översiktskarta  14 

Vägnummer  N 960 

Namn  Prästebron – Blixered, VÄLÅS 

Gammalt namn  Släp – Gröninge 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  2200 m 

Längd sida 2  2200 m 

Meter vägsida totalt  4400 m 

Skötselstatus  Dålig 

Skyltar  Ska skyltas, kontrollera att skyltar har satts upp. 

Viktigaste florainslag  Stor blåklocka, stor fetknopp, blåmonke, kungsljus, kärleksört, bockrot, 
åkervädd, gulmåra, tjärblomster och äkta johannesört. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Mestadels norra sidans klippbranter intressanta. Brutal röjning av buskar 
intill vägen. Sträckan kortas i öster. De mest intressanta partierna är 
markerade med svart på kartan.  
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974, Fixhult, FIXHULT 

Motivering: Vägkant med hävdgynnade arter och mycket ängsvädd.  

ID på översiktskarta  15 

Vägnummer  N 974 

Namn  Fixhult, FIXHULT 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  250 m 

Längd sida 2  200 m 

Meter vägsida totalt  450 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Ska skyltas, kontrollera att skyltar har satts upp. 

Viktigaste florainslag  Ängsvädd, svinrot, gråfibbla, fyrkantig johannesört, smultron och gökärt. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Mycket ängsvädd. 

 

 
  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Göteborg-Kungsbacka 

34 
 

 
 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Göteborg-Kungsbacka 

35 
 

980, Salvebo, SALVEBO 

Motivering: Fin blomning av hävdgynnade arter.  

ID på översiktskarta  16 

Vägnummer  N 980 

Namn  Salvebo, SALVEBO 

Gammalt namn  Södra Salvebo 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  1400 m 

Längd sida 2  1400 m 

Meter vägsida totalt  2800 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Ska skyltas, kontrollera att skyltar har satts upp. Vid inventeringen 2009 
saknades skyltar på norra sidan och skylten i sydväst var blekt. Sträckan 
utökades.  

Viktigaste florainslag  Åkervädd, kärleksört, blåmonke, svinrot, prästkrage, rotfibbla, bergslok och 
gökärt. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Några fina torrslänter vid klippor, vacker blomning längs hela vägen. 
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Objektförteckning – Hänsynsobjekt  

E6.20, Gårda växelfabriken, SKÅR 

Motivering: Torr slänt med bitvis tillförda sedummattor.   

ID på översiktskarta  17 

Vägnummer  E6.20 

Namn  Gårda växelfabriken, SKÅR 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Mittremsan 

Längd sida 1  200 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  200 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Sedum sp. 

Kommentarer  Efter ombyggnation har en torr slänt skapats, bitvis har det lagts ut 
sedummattor. Blommar fint under säsong med torrbacksarter. Behöver 
undersökas noggrannare, dock svåråtkomlig eftersom det ligger mitt i en 
motorväg.   
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155, Väster om Dalen, RÖD 

Motivering: Vägkant med brynmiljö och utvecklingspotential.  

ID på översiktskarta  18 

Vägnummer  O 155 

Namn  Väster om Dalen, RÖD 

Gammalt namn  Hällsvik 

Sida av vägen  Norra sidan 

Längd sida 1  120 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  120 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  -   

Viktigaste florainslag  - 

Kommentarer  Objektet är en del av en tidigare artrik vägkant och har klassats om till 
hänsynsobjekt. En del av sträckan klassas fortfarande som artrik vägkant (se 
objekt 1). Sträckan passerar ett skogsparti med blandlövskog. Vägen ska 
byggas om och breddas. En detaljinventering av vägkanten har gjorts (se 
Granath 2012).  

 

 
 
Foton från objektet saknas.  
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504, Björnåsen, BROTTKÄRR 

Motivering: Torr slänt med udda arter.  

ID på översiktskarta  19 

Vägnummer  O 504 

Namn  Björnåsen, BROTTKÄRR 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan 

Längd sida 1  110 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  110 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Natt och dag, äkta johannesört, myskmalva, gullris, akleja, nattljus, gullklöver, 
kardborre, flenört, gul sötväppling, harklöver, ängskovall, sparvvicker, gåsört, 
kärringtand, kråkvicker, kaprifol och björnbär.  

Kommentarer  I östra delen finns mycket natt och dag. Torrslänt som kan utveckla finare 
flora, nyligen påverkad. Förekomster av flera trädgårdsarter tyder på att det 
eventuellt kan ha använts jord från en annan lokal vid ombyggnaden. Tips 
finns om att skogsklocka ska finnas i vägkanten, de hittades inte vid besöket.  
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566, Östergården, BJÖRLANDA 

Motivering: Torr och sandig vägkant med nyckelstrukturer och oklara värden.  

ID på översiktskarta  20 

Vägnummer  O 566 

Namn  Östergården, BJÖRLANDA 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan 

Längd sida 1  260 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  260 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Äkta johannesört, kärringtand, svartkämpar, gråfibbla, harklöver, rölleka, gul 
fetknopp, sparvvicker, renfana, vårtåtel, bergsyra och flockfibbla.  

Kommentarer  Långt utdragen vägkant med oklart vägområde. Hela kröken har lågväxande 
flora på sandigt och grusigt material. Öster om objektet klipper en 
fastighetsägare vägkanten mycket kort.  
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575, Hälsö hamn, HÄLSÖ 

Motivering: Fina torrslänter med rik blomning.  

ID på översiktskarta  21 

Vägnummer  O 575 

Namn  Hälsö hamn, HÄLSÖ 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Östra sidan 

Längd sida 1  300 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  300 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Getväppling, gul fetknopp, palsternacka, rödklint, blåeld, jordklöver, 
harklöver, strandglim, vit fetknopp, vårbrodd och bockrot. 

Kommentarer  Området är delvis utanför räcket och ner mot vattnet.  
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910, Buerås, LANDA-BUERÅS 

Motivering: Kort parti med riklig förekomst av stallört. 

ID på översiktskarta  22 

Vägnummer  N 910 

Namn  Buerås, LANDA-BUERÅS 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Södra sidan 

Längd sida 1  100 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  100 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Stallört. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Väldigt mycket stallört längs en begränsad sträcka, vacker blomning. 
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932/933, Må, VALLBY 

Motivering: Vägkanter med stallört och gullkrage.  

ID på översiktskarta  23 

Vägnummer  N 932 och N 933 

Namn  Må, VALLBY 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  150 m 

Längd sida 2  50 m 

Meter vägsida totalt  200 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Stallört och gullkrage. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Relativt mycket stallört inom en kortare sträcka. Mängder av gullkrage i 
korsningen, mestadels längs åkerkanten och en del i vägområdet. 
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942, Västra Hagen, ONSALA 

Motivering: Vägkanter med trolig förekomst av sandödla (VU). 

ID på översiktskarta  24 

Vägnummer  N 942 

Namn  Västra Hagen, ONSALA 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  2200 m 

Längd sida 2  2200 m 

Meter vägsida totalt  4400 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  - 

Viktigaste faunainslag Troligtvis finns här sandödlor (rödlistad, kategori sårbar, VU). 

Kommentarer  Sandödlor har observerats i området tidigare. Norconsult inventerade, på 
uppdrag av Trafikverket 2010, de delar som kan komma att beröras av en ny 
GC-väg vid Valldavägen. De hittade inga ödlor, men bedömde att sandödlor 
troligtvis finns i området. Vägkanten behöver inventeras ytterligare innan den 
kan utpekas som en artrik vägkant. 

 

 
 
Foton från objektet saknas. 
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948, Lunna, LUNNA 

Motivering: Vägkant med spridda förekomster av ängsflora.  

ID på översiktskarta  25 

Vägnummer  N 948 

Namn  Lunna, LUNNA 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  1050 m 

Längd sida 2  1050 m 

Meter vägsida totalt  2100 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Åkervädd, rödklint, backlök, skogslök, mörkt kungsljus, gullris, flockfibbla, 
gökärt, gulmåra, renfana, daggkåpa, stallört och äkta johannesört.  

Viktigaste faunainslag Ett tidigare fynd från artportalen av väddsandbi (NT) finns i den norra delen.  

Kommentarer  Mycket knylhavre i den norra delen. Stenmurar i vid Lunna och norr om 
Lunna.  

 

 
 
  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Göteborg-Kungsbacka 

52 
 

 
 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Göteborg-Kungsbacka 

53 
 

974, Fixsjön, KARSJÖ 

Motivering: Vägkant med enstaka förekomster av hävdgynnade arter.  

ID på översiktskarta  26 

Vägnummer  N 974 

Namn  Fixsjön, KARSJÖ 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan 

Längd sida 1  30 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  30 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Svinrot, ängsvädd och bergglim. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Enstaka förekomster av svinrot och ängsvädd vid infarten till sjön.  
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974, Stora Tåtjärnen, RÖRSJÖ 

Motivering: Vägkant med borsttistel.  

ID på översiktskarta  27 

Vägnummer  N 974 

Namn  Stora Tåtjärnen, RÖRSJÖ 

Gammalt namn  Snoggetorp 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  100 m 

Längd sida 2  100 m 

Meter vägsida totalt  200 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Borsttistel och klockljung. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  En lite större samling borsttistel på västra sidan, enstaka förekomster på 
östra. Örnbräken intar vägkanten. 
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Objektförteckning – Övriga objekt  

Borttagna objekt  

Vägnr. Namn Motivering Skyltar Kommentarer 
O 155 Väster om dalen, 

RÖD, f.d. Hällsvik. 
Ej tillräckligt höga 
floravärden för att 
klassas som artrik 
vägkant.  

- Status ändrad i samband 
med inventeringen 2012. 
En del av objektet klassas 
om till hänsynsobjekt (se 
objekt 5), en bit av 
sträckan är fortfarande 
artrik vägkan (se objekt 
1) och några sträckor tas 
bort helt.  

N 904 Ölmanäs Igenvuxen med vass i 
östra delen. Västra 
delen tomtnära och 
mestadels kortklippt. 
Sträckan har dikats och 
fått ny beläggning. Inte 
längre intressant. 

Skyltarna i östra 
delen helt blekta 
och de västra 
saknas troligen. 
Skyltarna ska tas 
bort. 

Status ändrad i samband 
med inventeringen 2009.  

N 942 Vallda Ej intressant längre, 
troligen nybyggd väg i 
gammal sträckning och 
floravärden försvunna. 

Skyltar saknas, 
ska ej sättas upp.  

Status ändrad i samband 
med inventeringen 2009. 

N 934 Fagared Inga intressanta arter, 
objektet tas bort. 
Nyligen dikat och 
mycket skuggigt. 

Skyltar saknas, 
ska ej sättas upp. 

Status ändrad i samband 
med inventeringen 2009. 

 

 

Objekt med annan huvudman än Trafikverket  

ID Kategori Huvudman Vägnummer Namn Kommentar 

1 Artrik vägkant Enskild väg N 685 Mariedal   

2 Artrik vägkant 
Kungsbacka 
kommun 

N 929, N 931 
Fjärås 
Bräcka 

Kommunala vägar som går genom 
naturreservat. Fin flora med bl.a. . 
åkervädd, ängsvädd, liten blåklocka, 
bockrot, blåmonke, smultron, 
getväppling, vanlig ögontröst och äkta 
ängsskallra. Mängder av sly i 
vägkanterna. Ska ej skyltas, om skyltar 
finns ska de plockas ner.  
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1.  

 
 

2. 

Särskilt intressanta sträckor är markerade med svart på kartan.   
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Översiktskarta – Invasiva växter 

 



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Invasiva växter 
invasiva växter – Driftområde Göteborg-Kungsbacka 

60 
 

Objektförteckning – Invasiva växter 
ID på 
karta 

Vägnr. SWEREF99 N SWEREF99 E Art Kommentarer 

1 E 6 324181 6385093 Parkslide Vid avfarten 
2 E 6 326680 6401431 Parkslide   

3 E6.20 323540 6410053 Vresros Eventuellt planterad. 
4 E6.20 313965 6403893 Parkslide Ett bestånd. 
5 E6.20 313965 6403651 Vresros   
6 E 20 322538 6408995 Parkslide   
7 O 155 306880 6400829 Parkslide   
8 O 155 306641 6400817 Parkslide   
9 O 155 306590 6400825 Parkslide   

10 O 155 306500 6400849 Parkslide   
11 O 155 306319 6400910 Parkslide   
12 O 158 316841 6392296 Jättebjörnloka   
13 O 158    

O 501 318562 6387048 Vresros Vresros mellan vägarna. 
14 O 500 318414 6385741 Vresros   
15 O 560 317674 6387337 Vresros   
16 O 560 317175 6384523 Vresros   
17 O 563 310943 6404591 Parkslide   
18 O 571 318623 6404368 Jättebjörnloka delvis utanför vägområdet 
19 

O 574 321270 6408249 Jättebjörnloka 
Förekommer spritt i vägområdet 
längs en sträcka på ca 725 m. 

20 O 574 322014 6415670 Parkslide   
21 O 574 322133 6413896 Vresros   
22 

O 575 300694 6404068 

Vresros Vresros finns nästan över allt på 
öarna i norra skärgården (Öckerö 
kommun). 

23 O 575 300852 6401263 Vresros   

24 O 575 300666 6399239 Vresros   

25 O 580 321015 6409083 Jättslide/parkslide   
26 O 1129 299997 6401895 Vresros   

27 O 1135 302499 6402174 Vresros   

28 O 1135 302745 6401552 Parkslide Ett stort snår. 
29 N 904 325305 6361311 Vresros Växer längs väg N 904, oklart var. 

30 N 948 319109 6368825 Vresros Två små bestånd. 

31 N 961 317783 6384136 Vresros   
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