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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 2013 har dessa objekt kompletteras och nya objekt pekats ut då alla statliga vägar i 
driftområdet inventerades med avseende på intressanta miljöer. Konsulterna Kill Persson och Krister 
Larsson (MiNa natur) har under sommaren utfört inventeringar av insekter längs utvalda vägar i 
driftområdet. Resultatet har använts i urvalet och bedömningen av artrika vägkanter och hänsynsobjekt i 
driftområdet. En del av de nya objekten kan ha bildats utifrån tips från Länsstyrelsen, kommuner, 
naturskyddsföreningar, botaniska föreningar, konsulter och privatpersoner.  

Samtliga objekt har inventerats i fält av Trafikverkets miljöspecialister och konsulter. Vid inventeringen 
bedömdes objektets värden och utbredning. Även vägkantens skötselstatus bedömdes, som en 
sammanvägning av hur objektet har skötts och statusen för de biologiska värdena. För varje inventerat 
objekt har ett fältprotokoll upprättats. I protokollet finns mer detaljerad information än vad som 
redovisas i denna sammanställning.  

Invasiva växter 

I vägområdet bör fokus enligt vår nuvarande kunskap ligga på att analysera förekomst samt eventuell 
bekämpning av de fem invasiva arterna jätteloka, parkslide, jätteslide, vresros och blomsterlupin. 
Blomsterlupinen är dock redan så utbredd att alla förekomster inte aktivt noteras. Däremot bekämpas 
arten aktivt på vissa artrika vägkantsobjekt som är speciellt angripna.  

I Region Väst finns ännu ingen information om exakt utbredning av invasiva växter. Vid inventeringar av 
vägkanterna i driftområdet har påträffade förekomster av några av dessa fokusarter noterats, men det ger 
ingen heltäckande bild av invasiva arters utbredning längs vägarna. En masterfil över de noterade 
förekomster av invasiva arter som har noterats under fältarbetet finns dock.  

Skötselanvisning  
De konkreta kraven som ligger på entreprenören gällande skötsel av artrika vägkanter behandlas i 
Standardbeskrivning för Basunderhåll Väg (SBV), under konto 84.153 och 84.154. Skötselkraven innebär 
att den biologiska mångfalden längs vägnätet bibehålls samt att de artrika vägkanterna i regionen finns 
kvar och har möjlighet att utveckla sig även i framtiden. Det finns en rad olika skötselalternativ i 
driftkontrakten, men oftast handlar det om någon form av senarelagd slåtter. Några skötselobjekt kan ha 
en särskild s.k. skötselbeskrivning. Projektledaren för respektive driftområde har ett stort ansvar för att 
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allt arbete utmed vägarna utförs så att Sveriges miljömål och Trafikverkets egna riktlinjer för naturmiljö 
kan uppfyllas. 

Hänsyn  

Arbeten som kan påverka artrika vägkanter eller hänsynsobjekt bör endast utföras efter samråd med 
ansvarig miljöspecialist. Det gäller t.ex. dikningsåtgärder, ledningsarbeten, beläggningsarbeten eller andra 
ombyggnadsåtgärder som kan påverka vägens sidoområde. Vid sådana arbeten ska ansvarig 
miljöspecialist/ekolog inom Underhåll på Trafikverkets Region Väst, kontaktas i ett tidigt skede för 
samråd kring lämplig utformning och hänsyn.  
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Södra Halland 

Landskap 

Den nordvästra delen av driftområdet, norr om Halmstad består av ett storskaligt jordbrukslandskap, till 
största delen med smala övergödda vägkanter där åkrarna ofta brukas mycket nära vägen. Emellanåt 
bryts landskapet av med naturbetesmarker och mindre lundar och på flera ställen finns markera åsar och 
bergpartier där stora, torra ytterslänter förekommer. Närmast kusten, kring ”kustvägen” (N 610) består 
landskapet av sandiga backar. Landskapet är i de nordöstra delarna av är småbrutet, med öppen mark 
eller gläntor omkring gårdar och byar och i övrigt skogsmark.  

I de centrala delarna av driftområdet finns skillnader i landskapet från väst till öst beroende på att 
klimatet skiljer sig. Mängden nederbörd ökar succesivt in mot landet vilket ger ett torrare klimat längs 
med kusten och ett betydligt regnigare klimat i de östra delarna. De västra delarna består av ett storskaligt 
jordbrukslandskap med till största delen torra och sandiga marker. En bit i landet övergår landskapet till 
ett barr dominerat skogslandskap där det i höjdlägena ofta finns gårdar kring vilka det finns ett större 
inslag av lövskog. De östra delarna är fuktigare och består av ett skogigt landskap med mycket mossar i 
markerna.  

Landskapet kring Simslångsdalen bestod ursprungligen av stora ljunghedar med är sedan ca 100 år till 
största delen täckt av planterade granskogar, långa vägsträckor består endast av planterad granskog. 
Emellanåt öppnar landskapet upp sig med mindre jordbruksområden. Området mellan Veinge och 
Mästocka avviker från resten av landskapet. Där finns stora områden med betesmarker och 
naturbetesmarker uppblandat med dungar och mindre skogspartier med lövskog. 

I söder består markerna till stor del av ett storskaligt odlingslandskap med både utspridd och 
koncentrerad bebyggelse. I de sydöstra delarna av driftområdet är det skogigt, till största delen barr 
dominerat men med en del inslag av löv och bokskogar och mindre partier av öppen mark och gårdar. Vid 
driftområdets södra gräns ligger Hallandsåsen med branter och bokskogar.  

Flora och fauna 

Floran i nordväst är till största delen trivial och kvävegynnad, men vid områden med större slänter och 
vid dungar, sandiga områden och naturbetesmarker dyker det upp finare partier och torra slänter med 
ängs- och torrbacksflora. Utpekade objekt består till största delen av torrbackar med händgynnad flora 
som åkervädd, gökärt och fältmalört, på en del objekt växer den rödlistade arten hårginst (NT).  

I nordost och de mellersta delarna av driftområdet är floran överlag inte särskilt kvävepåverkad och 
småintressant med förhöjda värden. Vägkanternas flora var mest intressant intill de öppna markerna 
kring bebyggelsen samt i hedartade skogsvägkanter med stora förekomster av hårginst (NT) men med få 
andra floravärden. Ginsten utgör det största värdet i området, på övriga objekt som pekats ut växer 
hävdgynnad flora som ängsvädd, åkervädd, gökärt och svinrot. Mellan Veinge och Mästocka och i 
trakterna krig Mästocka finns flera vägkanter med finare ängsflora, utpekade objekt består av torrbackar, 
ängsvägkanter och fukthedar med arter som svinrot, ängsvädd, gökärt och krypvide.  

I de sydöstra delarna av driftområdet finns flera vägkanter där floran är småfin längs med långa sträckor 
men där floravärdena inte är tillräckligt höga för att pekas ut som objekt.  

I den södra delen av driftområdet och längs kusten var floran mycket kvävepåverkad och bestod nästan 
enbart av triviala arter utan förhöjda floravärden. I den södra delen har några torra, sandiga slänter och 
ett par massförekomster av fibblor i vägkanten pekats ut som objekt. I söder finns hårginsten sporadiskt 
här och var i vägkanterna men sällan i större koncentrationer.  

Invasiva arter 

Arterna vresros, parkslide och jätteslide är vanligt förekommande i hela driftområdet. Vresros 
förekommer främst, och i stora mängder, längs med västkusten och kring riksväg 15. Parkslide och 
jätteslide är spridda över hela driftområdet, men en viss koncentration av arten finns i de södra delarna 
och i området kring riksväg 25. Jättebjörnloka noterades på två lokaler söder om Haverdal och 
blomsterlupiner och kanadensiskt gullris förekommer tämligen allmänt längs med vägarna. Generellt är 
tätheten av invasiva arter högst längs med kusten.  
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Hotade och rödlistade arter 

Hårginst (rödlistad i kategorin Nära hotad, NT) har sitt huvudsakliga utbredningsområde i de södra 
delarna av Halland. Vägkanter verkar vara en viktig lokal för arten och den förekommer, ofta rikligt, längs 
med flera vägar över nästan hela driftområdet utom vid kusten, i de storskaliga jordbruksområdena och i 
de fuktiga och mossrika områdena i öster.  Den hotade arten nålginst (rödlistad i kategorin Starkt hotad, 
EN) hittades på en lokal längs med väg N 556. Slåttergubbe och backsippa hittades på två lokaler var. Norr 
om Halmstad finns en lokal där det växer hartmansstarr och en lokal där det växer ängsskära.   

Väddsandbi och allmän metallvingesvärmare är de insektsarter som har hittats på flest lokaler, och fynden 
är spridda över nästan hela driftområdet. Väddsandbi noterades på 21 lokaler och allmän 
metallvingesvärmare på 8 lokaler. I de norra delarna av driftområdet hittades sexfläckig bastardsvärmare 
på 5 lokaler och bredbrämad bastardsvärmare och humlerotfjäril på en lokal var. Småfibblebi noterades 
på tre lokaler och silversmygare hittades på en lokal öster om Laholm.   

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
  

 

  

Kärlväxter Kategori 

Nålginst EN 

Backsippa VU 

Hartmansstarr VU 

Hårginst NT 

Slåttergubbe NT 

Ängsskära NT 

Insekter Kategori 

Humlerotfjäril NT 

Silversmygare NT 

Bredbrämad 
bastardsvärmare 

NT 

Sexfläckig 
bastardsvärmare 

NT 

Allmän 
metallvingesvärmare 

NT 

Småfibblebi NT 

Väddsandbi NT 

Hårginst 

Nålginst 

Ängsskära 

Hartmansstar
r 

Backsippa 

Slåttergubbe 

Väddsandbi 

Småfibblebi 

Allmän metallvingesvärmare 

Bredbrämad bastardsvärmare 

Sexfläckig bastardsvärmare 

Silversmygare 

Foto på humlerotfjäril saknas 
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Översiktskarta – hotade och rödlistade arter 

  

På tre lokaler döljs insektsfynd av ovanliggande punkter, följande arter 
har hittats på lokalerna:  
1. Väddsandbi, sexfläckig bastardsvärmare, bredbrämad bastardsvärmare 
2. Väddsandbi, humlerotfjäril, sexfläckig bastardsvärmare, allmän 
metallvingesvärmare.  
3. Småfibblebi, väddsandbi.  

1 
2 

3 
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Översiktstabell – Artrika vägkanter och hänsynsobjekt 
  

 

Driftområde Södra Halland 
Km väg 1066 

Km vägkant 2132 

 

   
 
  

Artrika vägkanter 

Antal 50 

Km väg 116,035 

Km vägkant 212,19 

Andel väg (%) 10,89 

Andel vägkant (%) 9,95 

 

Hänsynsobjekt 

Antal 28 

Km väg 35,12 

Km vägkant 63,725 

Andel väg (%) 3,29 

Andel vägkant (%) 2,99 

  

Skötselstatus 

Bra 33 av 78 

Medel 28 av 78 

Dålig 2 av 78 

Okänd 15 av 78 
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Översiktskarta – Artrika vägkanter, hänsynsobjekt 
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Översiktstabell – Artrika vägkanter, slåttertider 
 Kategori 1: 1/8 – 15/9 – sen slåtter. 
 Kategori 2: 25/8 – 15/9 – extra sen slåtter.  

 

ID Väg Namn 
Meter 

väg 
Meter 

vägkant 
Slåttertid 
(kategori) 

1 E 6 Trafikplats Mellbystrand, MELLBYSTRAND 3125 3125 
enl. skötsel-
beskr. (6.06) 

2 Rv 15 Veinge, TJÄRBY 2060 4120 1 

3 Rv 15 Skogaby - Knäred, KATTARP - LAGERED 10700 21400 2 

4 Rv 24, N 527 Rågångstorp - Toboda, EDENBERGA - TOBODA 8970 17940 1 

5 Rv 25 Vallås, HALMSTAD 1610 1610 1 

6 Rv 25 Brogård - Breared, SKEDALA-SIMLÅNGSDALEN 11000 11000 2 

7 Rv 26 Spånstad - Fröslida, SPÅNSTAD - FRÖSLIDA 17270 34540 2 

8 N 511 Krogshult, HORSABÄCK 570 1140 1 

9 N 512 Eglahus, TORMARP 1250 2500 1 

10 N 521 Rosenlund, MELLBY 355 710 1 

11 N 521 Norr om Månstorp, NYBY 155 155 1 

12 N 529 Södra Kattarp, KATTARP 715 1430 2 

13 N 540 Snapparp, SNAPPARP 520 1040 1 

14 N 550 Årnaberga, ÅRNABERGA 365 365 1 

15 N 554 Bölarp - Mästocka, BÖLARP - MÄSTOCKA 10050 20100 2 

16 N 556 Kullsgård - Bäckamot, GÖSTORP 7400 14800 2 

17 N 559 Ågarp, SKÄLLÅS 660 1320 2 

18 N 559 Ekeberg, JONSTORP 350 700 1 

19 N 567 Plingshult, PLINGSHULT 250 250 2 

20 N 567 Bäckamot, BÄCKAMOT 710 1420 2 

21 N 567 Mästocka ljunghed, VEINGE-LINGHULT 1000 2000 2 

22 N 567 Lyngen, MÄSTOCKA 505 1010 2 

23 N 567 Tors kulle, BLANKERED 470 940 2 

24 N 569 Krokagården, TÖNNERSJÖ 180 180 1 

25 N 571 Torared, TORARED 615 1230 2 

26 N 571 Gårdshult, GÅRDSHULT 730 1460 2 

27 N 578 Mörkhult - Ebbared, MÖRKHULT 2115 4230 2 

28 N 579 Körsveka, KÖRSVEKA 2625 5250 2 

29 N 591, N 611 Vapnö, KÄLLSTORP 175 350 1 

30 N 601 Fastarp, FASTARP 180 180 1 

31 N 607 Skräddaregård, ONSJÖ 130 260 1 

32 N 610 Enet, SÄRDAL 280 280 1 

33 N 610 Västerhagen, HAVERDAL 850 1215 1 

34 N 610 Södra Haverdal, HAVERDAL 830 830 1 

35 N 611 Nannakull, KÄLLSTORP 90 90 1 
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ID Väg Namn 
Meter 

väg 
Meter 

vägkant 
Slåttertid 
(kategori) 

36 N 612 Holm, HOLM 975 1420 1 

37 N 615 Lunnaholm, LYNGÅKRA 260 260 1 

38 N 628 Yttergård, ESKILSTORP 275 550 1 

39 N 638 Åled - Simlångsdalen, HERTERED 10070 20140 2 

40 N 644 Roalsås, VRENNINGE 200 400 2 

41 N 644 Öster om Oskarsström, BARKÅS 890 1780 2 

42 N 644 Finnsbo, VRENNINGE 390 780 2 

43 N 645 Väster om Ryet, BARKÅS 540 540 2 

44 N 645 Amböke, AMBÖKE 750 1500 2 

45 N 646 Nordost om Korpensbo, KRAGARED 530 1060 2 

46 N 646 Hallsbo, ÅRNILT 160 320 2 

47 N 648 Hertered - Skärkered, SKÄRKERED 2500 5000 2 

48 N 655 Hagahultet, SKAVBO 1235 2470 2 

49 N 678 Örelid, KVIBILLE-STENINGE 1150 2300 1 

50 N 680 Gräsås - Slättåkra, KULLSBOL 7250 14500 1 
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Objektförteckning – Artrika vägkanter 

E6, Trafikplats Mellbystrand, MELLBYSTRAND 

Motivering: Sådd av ängsblandning vid trafikplats samt rondell med hårginst, fin torrängsflora och flera 
indikatorarter. 

ID på översiktskarta  1 

Vägnummer  E6 

Namn  Trafikplats Mellbystrand, MELLBYSTRAND 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Flera sidor – se karta. 

Längd sida 1  - 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  3125 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Hårginst (NT), getväppling, stor blåklocka, fältmalört, backnejlika, flockfibbla, 
rölleka, styvfibbla, prästkrage, käringtand, gråfibbla, jordklöver, harklöver, 
renfana, gullris, gråbinka, vårbrodd, ängssyra, gul fetknopp och styvmorsviol. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Sådd av ängsfröblandning har gjorts vid trafikplatsen 2013 och det har tagits 
fram en anpassad skötselplan för objektet (se förteckning 6.06). 
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Rv 15, Veinge, TJÄRBY 

Motivering: Sandiga, rikblommiga och insektsintressanta slänter. 

ID på översiktskarta  2 

Vägnummer  Rv 15 (f.d. Rv 117) 

Namn  Veinge, TJÄRBY 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  2060 m 

Längd sida 2  2060 m 

Meter vägsida totalt  4120 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Hårginst (NT), tjärblomster, blåmonke, fältmalört, gråbinka, äkta johannesört, 
fyrkantig johannesört, vildmorot, gråfibbla, rotfibbla, bergsyra, kvastfibbla, 
kungsljus, getväppling, rockentrav, ullört, rölleka, femfingerört, liten 
blåklocka, ljung, gullris, harklöver, svartkämpar, vitklöver, rödven, prästkrage, 
jordklöver, vitklöver, trådklöver, kråkvicker och ängshavrerot. 

Viktigaste faunainslag Allmän metallvingesvärmare (NT).  

Kommentarer  Stora sandiga och grusiga slänter med både hävdgynnad flora samt 
ruderatväxter. Hårginst växer på den norra sidan i den västra delen. Den 
västra delen av objektet samt de mellersta delarna, kring GC-vägen, har högst 
värden. Ginstinventeringar har gjorts under tidigare år längs delar av 
objektet.  Sträckan är en av vägarna i driftområdet där konsulter under 
sommaren 2013 har utfört insektsinventeringar (Larsson och Persson 2013). 
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Rv 15, Skogaby – Knäred, KATTARP - LAGERED 

Motivering: Vägkanter med stora förekomster av hårginst (NT).  

ID på översiktskarta  3 

Vägnummer  Rv 15 (f.d. Rv 117) 

Namn  Skogaby – Knäred, KATTARP - LAGERED 

Gammalt namn  Skogaby - Knäred 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  10 700 m 

Längd sida 2  10 700 m 

Meter vägsida totalt  21 400 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  Objektet förlängs västerut, skyltarna ska flyttas.   

Viktigaste florainslag  Hårginst (NT), backnejlika, rödklint äkta johannesört, gråbinka, rotfibbla, 
svartkämpar, fyrkantig johannesört, getväppling, rölleka, blåmonke, gråfibbla, 
femfingerört, styvfibbla, blodtoppa, prästkrage, käringtand, liten blåklocka, 
åkerviol, ullört, gullris, renfana, nattljus och hönsarv.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Ginstväg. Ett växtförsök har gjorts med sådd av ängsfröblandning på en slänt 
(norra sidan vägen) vid södra Kattarp i västra delen av objektet. 
Ginstinventeringar har gjorts under tidigare år längs delar av vägen.   
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Rv 24 och 527, Rågångstorp – Toboda, EDENBERGA - TOBODA 

Motivering: Stora, torra ytterslänter med hävdgynnad flora och sällsynta arter.  

ID på översiktskarta  4 

Vägnummer  Rv 24 och N 527 

Namn  Rågångstorp – Toboda, EDENBERGA – TOBODA 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  110 m + 8860 m = 8970 m 

Längd sida 2  110 m + 8860 m = 8970 m 

Meter vägsida totalt  17 940 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Hårginst (NT), styv fingerört, backtimjan, vildmorot, fältmalört, åkervädd, 
äkta johannesört, gulmåra, gullris, bockrot, gråfibbla, styvfibbla, kruståtel, 
gulsporre, liten blåklocka, prästkrage, rölleka, styvmorsviol, bergsyra, fältarv, 
ängssyra, gul fetknopp, getväppling, svartkämpar, kråkvicker, ljung, 
rödklöver, hönsarv, hedlav, gråbinka och flera arter av Cladonia sp. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Enligt tips ska det växa kalvnos (EN) och åkerfibbla (VU) i vägkanterna i 
området, dessa eftersöktes men hittades inte. Det finns även längs med 
sträckan sex kända för den i Sverige mycket sällsynta och starkt hotade arten 
ringlad vintermätare (EN). Vägkanterna behöver detaljinventeras för att 
identifiera värdeområden och en skötselplan bör tas fram för objektet för att 
gynna förekomsten av de hotade arterna. Det börjar komma in en del 
vedväxter i slänterna som behöver röjas bort.  
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Rv 25, Vallås, HALMSTAD 

Motivering: Mittrefuger och rondell med fin torrängsflora. 

ID på översiktskarta  5 

Vägnummer  Rv 25 

Namn  Vallås, HALMSTAD 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Mittrefug och rondell. 

Längd sida 1  1610 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  1610 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Backnejlika, fältmalört, gul fetknopp, gråbinka, blåmonke, flockfibbla, gullris, 
gulmåra, rödsvingel, fältarv, käringtand, rölleka, ängssyra, svartkämpar, 
prästkrage, äkta johannesört, skogsklöver, gulsporre, trift och harklöver.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Rondellen är anlagd med fin flora. Refugerna har till största delen fin flora, 
dock är det lite näringsrikt med tjock grässvål bitvis samt inslag av invasiva 
arter. På östra refugen växer den invasiva arten blomsterlupin och på den 
östra refugen växer de invasiva arterna parkslide och vresros. De invasiva 
arterna behöver bekämpas och grässvålen behöver brytas upp där den är tät. 
För att gynna floran kan återkommande störningar utföras.  
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Rv 25, Brogård – Breared, SKEDALA – SIMLÅNGSDALEN 

Motivering: Vägkanter med hårginst (NT) och fynd av väddsandbi (NT).  

ID på översiktskarta  6 

Vägnummer  Rv 25 

Namn  Brogård – Breared, SKEDALA – SIMLÅNGSDALEN 

Gammalt namn  Skedala – Simlångsdalen 

Sida av vägen  Norra sidan.  

Längd sida 1  11 000 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  11 000 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Om skyltar saknas ska de upp. Eventuella skyltar på södra sidan vägen ska tas 
ner.  

Viktigaste florainslag  Hårginst (NT) och ljung. 

Viktigaste faunainslag Väddsandbi (NT).  

Kommentarer  Ginsten verkar ha minskat längs sträckan, under årets inventeringar 
noterades inte ginst på särskilt många platser. Sträckan behöver kartläggas 
mer detaljerat så att värdefulla och fina slänter kan identifieras. Sträckan är 
en av vägarna i driftområdet där konsulter under sommaren 2013 har utfört 
insektsinventeringar (Larsson och Persson 2013). 
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Rv 26, Spånstad – Fröslida, SPÅNSTAD - FRÖSLIDA 

Motivering: Stora solbelysta slänter med rik förekomst av hårginst (NT). 

ID på översiktskarta  7 

Vägnummer  Rv 26 

Namn  Spånstad – Fröslida, SPÅNSTAD - FRÖSLIDA 

Gammalt namn  Spånstad - Fröslida 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  17 270 m 

Längd sida 2  17 270 m 

Meter vägsida totalt  34 540 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Skyltar saknas, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Hårginst (NT), ljung, blodrot och gråfibbla.  

Viktigaste faunainslag Väddsandbi (NT) och sexfläckig bastardsvärmare (NT).  

Kommentarer  Ginstväg – en lång sträcka där hårginst förekommer i stora bestånd längs 
delar av vägkanterna, relativt trivial flora i övrigt. Sträckan är en av vägarna i 
driftområdet där konsulter under sommaren 2013 har utfört 
insektsinventeringar (Larsson och Persson 2013). 
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511, Krogshult, HORSABÄCK 

Motivering: Fina och artrika vägkanter med hävdgynnad flora och hårginst (NT). 

ID på översiktskarta  8 

Vägnummer  N 511 

Namn  Krogshult, HORSABÄCK 

Gammalt namn  Horsabäck – Skönhult 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  570 m 

Längd sida 2  570 m 

Meter vägsida totalt  1140 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Sträckan kortas ned både i söder och norr, skyltarna ska flyttas. 

Viktigaste florainslag  Hårginst (NT), rödklint, fältmalört, åkervädd, gökärt, tjärblomster, blåmonke, 
gulmåra, äkta johannesört, gullris, kruståtel, vårbrodd, harklöver, smultron 
svartkämpar, liten blåklocka, rölleka, fyrkantig johannesört, blodrot, bergsyra, 
ängssyra, gulsporre, gråfibbla, skogsklöver, stormåra, fårsvingel, käringtand, 
björnbär, skogsklöver, rödklöver, knippfryle, skogsviol, och backtrav. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Längs delar av sträckan växer det rikligt med tjärblomster och blåmonkar. Det 
är bitvis frodigt och kvävepåverkat och den invasiva arten blomsterlupin 
växer på objektet. Sly behöver röjas i slänterna och för att gynna floran bör 
dikning eller skrapning utföras för att ta bort den näringsrika jorden.  
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512, Eglahus, TORMARP 

Motivering: Artrika vägkanter med hävdgynnad flora och hårginst (NT). 

ID på översiktskarta  9 

Vägnummer  N 512 

Namn  Eglahus, TORMARP 

Gammalt namn  Bergahus 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  1250 m 

Längd sida 2  1250 m 

Meter vägsida totalt  2500 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Västra skylten sitter rätt. Ny avgränsning i öster, skylten ska flyttas.  

Viktigaste florainslag  Hårginst (NT), svinrot, ängsvädd, gökärt, åkervädd, gulmåra, gul fetknopp, 
blåmonke, svartkämpar, gulsporre, äkta johannesört, fyrkantig johannesört, 
rölleka, vårbrodd, ljung, gullris, käringtand, rödsvingel, fårsvingel, ängssyra, 
kruståtel, bergsyra, smultron, liten blåklocka, prästkrage, bockrot, stormåra, 
rödklöver, skogsviol, lingon, styvmorsviol, luddtåtel och backtrav. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Längs delar av sträckan behöver buskar röjas i slänterna.  
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521, Rosenlund, MELLBY 

Motivering: Riklig förekomst att fibblor och getväppling i stora, solbelysta slänter. 

ID på översiktskarta  10 

Vägnummer  N 521 

Namn  Rosenlund, MELLBY 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  355 m 

Längd sida 2  355 m 

Meter vägsida totalt  710 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Styvfibbla, getväppling, gråfibbla, åkervädd, rödfibbla, tussilago, femfingerört, 
ängshavrerot, stormåra, liten blåklocka, prästkrage och kråkvicker. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Det slänter som är sydvända och solbelysta är mest intressanta (ytterslänten 
på norra sidan och innerslänter på södra sidan) med mycket riklig förekomst 
av fibblor och getväppling. Det finns en del grus och kross i slänterna, dock 
finns inte så mycket sandigt material.  
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521, Norr om Månstorp, NYBY 

Motivering: Sandig slänt med torrbacksflora. 

ID på översiktskarta  11 

Vägnummer  N 521 

Namn  Norr om Månstorp, NYBY 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Västra sidan. 

Längd sida 1  155 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  155 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Gulmåra, blåmonke, fältmalört, kärleksört, getväppling, åkervädd, bockrot, 
sandvita, rödven, rödsvingel, harklöver, femfingerört, svartkämpar, hönsarv, 
rölleka, bergsyra och jordklöver. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  På artportalen finns fynd av sanddådra (rödlistad i kategorin Sårbar, VU) vid 
objektet, arten eftersöktes men hittades inte. 
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529, Södra Kattarp, KATTARP 

Motivering: Slänter med hårginst (NT), nyckelstrukturer och nyckelarter. 

ID på översiktskarta  12 

Vägnummer  N 529 

Namn  Södra Kattarp, KATTARP 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  715 m 

Längd sida 2  715 m 

Meter vägsida totalt  1430 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp 

Viktigaste florainslag  Hårginst (NT), blåmonke, åkervädd, gökärt, getväppling, gråfibbla, ärenpris, 
vårfryle, knippfryle, käringtand, blodrot, fyrkantig johannesört, vårbrodd, 
bergsyra, flockfibbla, renfana, ängsfryle, smultron, mattlummer, ängssyra, 
rödsvingel, Cladonia sp., rölleka, styvmorsviol, skogsviol, ljung och vitsippa. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Det växer en hel del hårginst i slänterna och det finns potential för att arten 
ska kunna sprida sig. Vedväxter behöver röjas. Bitvis växer stora bestånd av 
den invasiva arten blomsterlupin, dessa behöver bekämpas för att bevara 
sträckans värden. 
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540, Snapparp, SNAPPARP 

Motivering: Rikblommiga fibblevägkanter. 

ID på översiktskarta  13 

Vägnummer  N 540 

Namn  Snapparp, SNAPPARP 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  520 m 

Längd sida 2  520 m 

Meter vägsida totalt  1040 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Kvastfibbla, styvfibbla, gråfibbla, getväppling, renfana, äkta johannesört och 
käringtand.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Mycket rik blomning av fibblor. Det är mest rikblommigt av fibblor i den 
norra delen av objektet, på östra sidan vägen. Det är även rik blomning av 
fibblor i den södra delen av objektet, men något mindre än i norr.   
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550, Årnaberga, ÅRNABERGA 

Motivering: Sandiga slänter med fynd av rödlistade insekter. 

ID på översiktskarta  14 

Vägnummer  N 550 

Namn  Årnaberga, ÅRNABERGA 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan.  

Längd sida 1  365 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  365 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp.  

Viktigaste florainslag   

Viktigaste faunainslag Silversmygare (NT) och väddsandbi (NT).  

Kommentarer  I vägkanterna finns mycket sandigt material och objektet ligger i närheten av 
vägkanten av ett grustag. Vägkanten behöver inventeras mer noggrant, 
speciellt gällande flora. Sträckan är en av vägarna i driftområdet där konsulter 
under sommaren 2013 har utfört insektsinventeringar (Larsson och Persson 
2013). 
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554, Bölarp – Mästocka, BÖLARP - MÄSTOCKA 

Motivering: Lång väg med hårginst (NT) i anslutning till viktiga lokaler för hotade fjärilar. 

ID på översiktskarta  15 

Vägnummer  N 554 

Namn  Bölarp – Mästocka, BÖLARP – MÄSTOCKA 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  10 050 m 

Längd sida 2  10 050 m 

Meter vägsida totalt  20 100 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp.  

Viktigaste florainslag  Hårginst (NT), svinrot m.fl.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Objektet behöver inventeras mer noggrant. Vägen är en del av ett kärnområde 
för flera hotade fjärilar som är knutna till ginst, för dessa finns ett 
åtgärdsprogram framtaget (Larsson 2009). Troligtvis fungerar vägen som en 
viktig spridningslokal för de hotade arterna.  
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556, Kullsgård - Bäckamot, GÖSTORP 

Motivering: Rikblommiga vägkanter, längs med naturbetesmarker, med hävdgynnad flora, flera 
indikatorarter och den hotade arten nålginst (EN). 

ID på översiktskarta  16 

Vägnummer  N 556 

Namn  Kullsgård - Bäckamot, GÖSTORP 

Gammalt namn  Mästocka – Göstorp 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  7400 m 

Längd sida 2  7400 m 

Meter vägsida totalt  14 800 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Sträckan kortas ner i både öster och väster, skyltarna ska flyttas. 

Viktigaste florainslag  Nålginst (EN), hårginst (NT), åkervädd, gökärt, nattviol sp., svinrot, ängsvädd, 
krypvide, backtimjan, rotfibbla, fältmalört, styvfibbla, gulmåra, ängsskallra, 
äkta johannesört, Rosa sp., blåmonke, gullris, kärleksört, harklöver, vårbrodd, 
harstarr, ärenpris, getväppling, svartkämpar, rölleka, gråfibbla, stenmåra, 
käringtand, bergsyra, ängssyra, bockrot, blodrot, fyrkantig johannesört, ljung, 
liten blåklocka, knippfryle, smultron, björnbär, skogsklöver, skärmstarr, 
vårfryle, fårsvingel, kruståtel, kärrviol, prästkrage, skogsviol, styvmorsviol, 
stormåra, luddtåtel, teveronika, kråkvicker och kärrtistel. 

Viktigaste faunainslag En humla på getväppling. 

Kommentarer  Den hotade arten nålginsten (rödlistad i kategorin Starkt hotad, EN) växer 
längs en sträcka på ca 2,5 m och är utmärkt med röda pinnar (se detaljkarta). 
En kortare del av sträckan är av friskängstyp med inslag av bl.a. nattviol, i 
övrigt består objektet till största del av torrbackar. Delar av objektet är 
kvävepåverkade med trivial flora som hundkäx och hundäxing. Den invasiva 
arten blomsterlupin växer på objektet och bitvis växer en del sly som behöver 
röjas bort. 
Objektet sträckte sig tidigare även längs med väg N 567, det gamla objektet 
har delats upp och på väg N 567 har en del behållit status som artrik vägkant 
(se objekt 20) och en del har klassats om till hänsynsobjekt (se objekt 67).  
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Förekomsten av nålginst (EN) är markerad med ett kryss.   
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Nedan: Den rödlistade och hotade nålginsten (EN) hittades längs sträckan.   
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559, Ågarp, SKÄLLÅS 

Motivering: Ängsvägkanter i öppet landskap. 

ID på översiktskarta  17 

Vägnummer  N 559 

Namn  Ågarp, SKÄLLÅS 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  660 m 

Längd sida 2  660 m 

Meter vägsida totalt  1320 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Åkervädd, gökärt, äkta johannesört, nattviol, gråfibbla, fyrkantig johannesört, 
hagfibbla, rotfibbla, blåmonke, rödfibbla, gullris, stenmåra, trådklöver, 
rödven, liten blåklocka, rölleka, prästkrage, ljung, ängssyra, bergsyra, 
svartkämpar, björnbär, blodrot, ängsfryle, stormåra, kråkvicker och vitklöver. 

Viktigaste faunainslag Allmän metallvingesvärmare (NT) och väddsandbi (NT).  

Kommentarer  Vid gården har det nyligen skett dikesrensning i botten och i innerslänten. 
Den invasiva arten blomsterlupin växer längs med vägen. Sträckan är en av 
vägarna i driftområdet där konsulter under sommaren 2013 har utfört 
insektsinventeringar (Larsson och Persson 2013). 
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559, Ekeberg, JONSTORP 

Motivering: Ängsflora och hårginst (NT) i vägkanter intill hagmarker. 

ID på översiktskarta  18 

Vägnummer  N 559 

Namn  Ekeberg, JONSTORP 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  350 m 

Längd sida 2  350 m 

Meter vägsida totalt  700 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Hårginst (NT), åkervädd, ängsvädd, rotfibbla, svinrot, blåmonke, gråfibbla, 
käringtand, hagfibbla, gullris, ljung, rölleka, renfana, ängsskallra, luddtåtel, 
fyrkantig johannesört, rödven, lingon, stenmåra, vårbrodd, blodrot och 
liljekonvalj.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  En kortare del av sträckan är mycket kvävepåverkad och det växer en det 
örnbräken längs vägkanterna. Sly behöver röjas manuellt längst ut i slänterna.  
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567, Plingshult, PLINGSHULT 

Motivering: Torrbackar med hävdgynnad flora. 

ID på översiktskarta  19 

Vägnummer  N 567 

Namn  Plingshult, PLINGSHULT 

Gammalt namn  Plingshult 

Sida av vägen  Östra sidan. 

Längd sida 1  250 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  250 m 

Skötselstatus  Dålig 

Skyltar  Ny avgränsning, objektet kortas ned, skyltarna ska flyttas.  

Viktigaste florainslag  Åkervädd, svinrot, gökärt, gullris, kärleksört, fårsvingel, ljung, vårbrodd, 
ängssyra, rölleka, stormåra, fyrkantig johannesört, prästkrage, bergsyra, 
kråkvicker, stenmåra, hagfibbla, liljekonvalj, harstarr, berggröe, ängskovall, 
käringtand, ärenpris, flenört, liten blåklocka, blåbär och luddtåtel.  

Viktigaste faunainslag Mycket humlor, fjärilar och blomflugor. 

Kommentarer  Objektet har potential att bli en fin vägkant men det behöver restaureras. Det 
växer mycket vedväxter, harris och stora bestånd av den invasiva arten 
blomsterlupin i vägkanterna som behöver röjas och rensas bort.  
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567, Bäckamot, BÄCKAMOT 

Motivering: Torra vägkanter med hävdgynnad flora.  

ID på översiktskarta  20 

Vägnummer  N 567 

Namn  Bäckamot, BÄCKAMOT 

Gammalt namn  Mästocka-Göstorp 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  710 m 

Längd sida 2  710 m 

Meter vägsida totalt  1420 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Ny avgränsning, skyltarna ska flyttas.  

Viktigaste florainslag  Hårginst (NT), backnejlika, gökärt, ljung, stenmåra, kruståtel, gråfibbla och 
rölleka.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Sträckan var tidigare del av en längre artrik vägkant som sträckte sig längs 
väg N 556 och N 567. Det tidigare objektet har delats upp och den artrika 
vägkanten på väg N 567 har förlängts norrut. Sträckan längs väg N 556 
behåller statusen artrik vägkant (se objekt 16) och resterande del av det 
gamla objektet på väg N 567 har klassats om till hänsynsobjekt (se objekt 67).  
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567, Mästocka ljunghed, VEINGE-LINGHULT 

Motivering: Vägkanter av fukthedar och torrbackar med hävdgynnad flora och rödlistade arter. 

ID på översiktskarta  21 

Vägnummer  N 567 

Namn  Mästocka ljunghed, VEINGE-LINGHULT 

Gammalt namn  Mästocka 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  1000 m 

Längd sida 2  1000 m 

Meter vägsida totalt  2000 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Ja, alla sitter rätt.  

Viktigaste florainslag  Hårginst (NT), slåttergubbe (NT) – 1 exemplar, ängsvädd, gökärt, krypvide, 
svinrot, gullris, ljung, fårsvingel, blodrot, ängssyra, stenmåra, vårbrodd, 
kruståtel, björnbär, liljekonvalj, blåbär, vitsippa, femfingerört, flockfibbla, 
stormåra, rölleka, käringtand, ängsviol, hagfibbla, ängskovall, gråfibbla, 
blåtåtel och svartkämpar. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  I den västra delen består vägkanterna av blåtåtelsfukthedar och i den östra 
delen till större del av torra slänter med en hel del ljung. Det växer en del sly i 
vägkanterna som behöver röjas bort. 
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567, Lyngen, MÄSTOCKA 

Motivering: Hävdgynnad flora och nyckelarter på vägkanter invid betesmarker.  

ID på översiktskarta  22 

Vägnummer  N 567 

Namn  Lyngen, MÄSTOCKA 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  505 m 

Längd sida 2  505 m 

Meter vägsida totalt  1010 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Svinrot, åkervädd, ängsvädd, gökärt, stagg, hårginst (NT), ängssyra, blodrot, 
videört, rölleka, styvfibbla, krypvide, vårbrodd, knippfryle, kruståtel, 
svartkämpar, ängsskallra, gråfibbla, stenmåra, fyrkantig johannesört, liten 
blåklocka, käringtand, ljung, flockfibbla, smultron, renfana, gullris, fårsvingel, 
pillerstarr, tuvtåtel, styvmorsviol, skogsviol, stormåra, teveronika, lingon 
luddtåtel, kråkvicker och hönsarv. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Mindre förekomster av hårginst långt upp i ytterslänter. Fläckvis växer en del 
svinrot längs vägen. Eventuellt skulle markåtgärder kunna utföras för att få 
finare blomning. 
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567, Tors kulle, BLANKERED 

Motivering: Vägkanter med hävgynnad flora i omgivningar av natur- och skogsbetesmark. 

ID på översiktskarta  23 

Vägnummer  N 567 

Namn  Tors kulle, BLANKERED 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  470 m 

Längd sida 2  470 m 

Meter vägsida totalt  940 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Hårginst (NT), ängsvädd, åkervädd, svinrot, gökärt, krypvide, svartkämpar, 
stenmåra, vårbrodd, kruståtel, ljung, ängssyra, knippfryle, pillerstarr, rölleka, 
blodrot, flockfibbla, fårsvingel, blåmonke, gråfibbla, tuvtåtel, blåtåtel, gullris, 
käringtand, stenbär, skogsviol, styvmorsviol, liljekonvalj och kärrtistel. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Natur- och skogsbetesmarkerna i omgivningen gör att vägkanterna kan 
fortsätta att hållas med naturvårdsintressant flora. På den södra sidan växer 
en del vedväxter som behöver röjas bort. Den invasiva arten blomsterlupin 
växer på objektet. 
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569, Krokagården, TÖNNERSJÖ 

Motivering: Stor ytterslänt med hårginst (NT). 

ID på översiktskarta  24 

Vägnummer  N 569 

Namn  Krokagården, TÖNNERSJÖ 

Gammalt namn  Tönnersjö 

Sida av vägen  Västra sidan. 

Längd sida 1  180 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  180 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Skyltar saknas och ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Hårginst (NT), åkervädd, gökärt, styvfibbla, skogsviol, bockrot, rölleka, 
liljekonvalj, harstarr, gråfibbla, kruståtel, äkta johannesört, stånds, ärenpris, 
fingerborgsblomma, gulmåra, bergsyra, ljung, ängssyra, renfana, kärleksört, 
tjärblomster, blåbär och lingon. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Det finns en del sandblottor. Hårginsten (NT) verkar ha minskat i slänten och 
det finns ett stort renoveringsbehov. Röjning av sly har inte gjorts tillräckligt 
noggrant och behöver utföras. Dessutom behöver flera stora björkar i slänten 
fällas för att öka ljusinsläppet. Knylhavre och kanadensiskt gullris är på väg in 
i slänterna och behöver bekämpas.  
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571, Torared, TORARED 

Motivering: Fina rikblommiga torrbackar med flera nyckelarter, troligtvis insektsintressant. 

ID på översiktskarta  25 

Vägnummer  N 571 

Namn  Torared, TORARED 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  615 m 

Längd sida 2  615 m 

Meter vägsida totalt  1230 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Åkervädd, gökärt, ängsvädd, nattviol sp., hagfibbla, gullris, blodrot, smultron, 
rölleka, liljekonvalj, ängssyra, teveronika, skogsviol, vårbrodd, fyrkantig 
johannesört, svartkämpar, stormåra, gulsporre, käringtand, liten blåklocka, 
stenmåra, styvmorsviol, Rosa sp., prästkrage, harstarr och styvfibbla.  

Viktigaste faunainslag Väddsandbi (NT), svingelgräsfjäril, citronfjäril samt en obestämd smygare. 

Kommentarer  Sträckan är en av vägarna i driftområdet där konsulter under sommaren 2013 
har utfört insektsinventeringar (Larsson och Persson 2013). 
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571, Gårdshult, GÅRDSHULT 

Motivering: Vägkanter genom kulturlandskap med hävdgynnad flora och nyckelstrukturer. 

ID på översiktskarta  26 

Vägnummer  N 571 

Namn  Gårdshult, GÅRDSHULT 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  730 m 

Längd sida 2  730 m 

Meter vägsida totalt  1460 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Åkervädd, backtimjan, stagg, gökärt, gråfibbla, fårsvingel, smultron, liten 
blåklocka, tuvtåtel, videört, stenmåra, blodrot, ljung, rölleka, käringtand, 
skogsviol, svartkämpar, bergsyra, kruståtel, kråkbär, pillerstarr, liljekonvalj, 
kråkvicker, ärenpris, ängssyra, fyrkantig johannesört, stormåra, stymorsviol, 
vårfryle, lingon, blåbär, odon, ekorrbär, ekbräken, majbräken och hultbräken. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Vägen passerar naturbetesmarken och ett naturreservat och det finns 
nyckelstrukturer i form av en stenmur. Fuktighetsgradienten varierar mellan 
torrbackar till friskängar. Det behöver röjas sly i slänterna. Dikesmassor har 
lagts upp mot stenmuren på den södra sidan, detta ska tas bort. 
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578, Mörkhult – Ebbared, MÖRKHULT 

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

ID på översiktskarta  27 

Vägnummer  N 578 

Namn  Mörkhult – Ebbared, MÖRKHULT 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  2115 m 

Längd sida 2  2115 m 

Meter vägsida totalt  4230 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp.  

Viktigaste florainslag  Hårginst (NT), ängsvädd, åkervädd, gökärt, svinrot, revfibbla, svartkämpar, 
blåmonke, gullris, videört, liten blåklocka, gråfibbla, vårbrodd, ljung, rölleka, 
fyrkantig johannesört, rödsvingel, stenmåra, fårsvingel, flockfibbla, kruståtel, 
käringtand, blodrot, smultron, hagfibbla, ekorrbär, skogsviol, styvmorsviol, 
rödven, ärenpris, ängsfryle, vårfryle, knippfryle, bergsyra och ängssyra.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  En lång sträcka med varierande karaktär med torrbackar till frisk- och 
fuktängar. Området norr om objektet med öppna marker kring en skjutbana 
är ett värdeområde för flera hotade fjärilar knutna till ginst (Larsson 2007), 
troligtvis är vägen en viktig spridningskorridor.  
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579, Körsveka, KÖRSVEKA 

Motivering: Längre sträcka med hävdgynnad flora och flera indikatorarter. 

ID på översiktskarta  28 

Vägnummer  N 579 

Namn  Körsveka, KÖRSVEKA 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  2625 m 

Längd sida 2  2625 m 

Meter vägsida totalt  5250 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Hårginst (NT), backtimjan, svinrot, ängsvädd, åkervädd, gökärt, ängsskallra, 
blåmonke, gulmåra, äkta johannesört, gullris, flockfibbla, styvfibbla, gråfibbla, 
skogsklöver, harstarr, ljung, käringtand, bockrot, vårbrodd, ängssyra, rölleka, 
bergsyra, svartkämpar, ängshavre, stenmåra, fyrkantig johannesört, kruståtel, 
teveronika, liten blåklocka, skogsviol, ängsfryle, liljekonvalj och stormåra.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Lång sträcka med fina vägkanter. Objektet behöver detalj inventeras för att 
utreda vilka värden som finns. Den invasiva arten blomsterlupin växer längs 
med vägen.  
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591 och 611, Vapnö, KÄLLSTORP 

Motivering: Vägkanter med viss förekomst av slåttergynnad flora samt ängsskära (NT). 

ID på översiktskarta  29 

Vägnummer  N 591 och N 611 

Namn  Vapnö. KÄLLSTORP 

Gammalt namn  Vapnö 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  175 m 

Längd sida 2  175 m 

Meter vägsida totalt  350 m 

Skötselstatus  Dålig 

Skyltar  Ny avgränsning på båda vägarna, skyltarna ska flyttas,   

Viktigaste florainslag  Ängsskära (NT), borsttistel, svinrot, humleblomster, gulvial, stormåra, nysört, 
vårbrodd, fyrkantig johannesört, rölleka, vitmåra, tuvtåtel, björnbär, 
kråkvicker och teveronika.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Objektet är i mycket dåligt skick, det är igenvuxet och det finns ett stort 
restaureringsbehov. Det växer mycket frodigt av kvävegynnad flora som t.ex. 
knylhavre och hundkäx, och det växer en del vass och sly i vägkanterna. Det 
finns några plantor av ängsskära vid korsningen, men de flesta förekomsterna 
av ängsskära finns längs väg N 591. 
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Nedan: Den rödlistade ängsskäran (NT) finns längs sträckan.  
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601, Fastarp, FASTARP 

Motivering: Stor, solexponerad ytterslänt med hävdgynnad flora och indikatorarter. 

ID på översiktskarta  30 

Vägnummer  N 601 

Namn  Fastarp, FASTARP 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Östra sidan. 

Längd sida 1  180 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  180 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Fältmalört, gökärt, gulmåra, äkta johannesört, ängsvädd, kärleksört, 
getväppling, vårbrodd, käringtand, bockrot, gullris, rölleka, renfana, ängssyra, 
falsk renlav, höstfibbla, skogsviol, knippfryle, bergsyra, kruståtel, ljujng, 
ängskovall, berggröe, fårsvingel, rödsvingel, gråfibbla och blåmonke. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Det finns en del sandblottor. Det är torrare och mindre frodigt i den södra 
delen. Grenavfall har lämnats i slänterna. 
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607, Skräddaregård, ONSJÖ 

Motivering: Torra ytterslänter med torrbacksflora. 

ID på översiktskarta  31 

Vägnummer  N 607 

Namn  Skräddaregård, ONSJÖ 

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  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Åkervädd, gulmåra, äkta johannesört, luddhavre, flockfibbla, vårbrodd, Rosa 
sp., gulsporre, bockrot, rockentrav, fårsvingel, kruståtel, liten blåklocka, 
renfana, rölleka, rödsvingel, bergsyra, tjärblomster, käringtand, gråfibbla, 
gulvial, ängssyra, svartkämpar, vitklöver och kråkvicker.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Bitvis är vägkanterna igenvuxna, speciellt på den södra sidan, och övergödda 
med inslag av kvävegynnade arter. Sly behöver röjas i vägkanterna.  
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610, Enet, SÄRDAL 

Motivering: Välexponerade insektsrik torrbacke med hävdgynnad flora och indikatorarter. 

ID på översiktskarta  32 

Vägnummer  N 610 

Namn  Enet, SÄRDAL 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Östra sidan. 

Längd sida 1  280 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  280 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Krypvide, gökärt, svinrot, äkta johannesört, gulmåra, blåmonke, gullris, 
gråfibbla, flockfibbla, styvfibbla, vårbrodd, kruståtel, fårsvingel, rödsvingel, 
rödven, luddtåtel, ljung, rölleka, bergsyra, ängssyra, liten blåklocka, 
skogsklöver, rödklöver, vitklöver, getväppling, blodrot, käringtand, renfana, 
svartkämpar, ängskovall, gulsporre, knippfryle, backtrav, rosa sp., och lingon. 

Viktigaste faunainslag Grön sandjägare. 

Kommentarer  En del sly behöver röjas bort. 
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610, Västerhagen, HAVERDAL 

Motivering: Sandiga torrbackar med sällsynta och kalkgynnade arter och hög artrikedom av hävdgynnad 
flora. 

ID på översiktskarta  33 

Vägnummer  N 610 

Namn  Västerhagen, HAVERDAL 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  850 m 

Längd sida 2  365 m 

Meter vägsida totalt  1215 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Åkervädd, fältmalört, brudbröd, blodnäva, sandstarr, darrgräs, mandelblom, 
väddklint, gråfibbla, käringtand, gulmåra, äkta johannesört, gullris, rödfibbla, 
blåmonke, tjärblomster, rotfibbla, flockfibbla, ärenpris, rödnarv, bockrot, 
ljung, getväppling, fårsvingel, kruståtel, knippfryle, rölleka, renfana, backglim, 
bergsyra, ängssyra, svartkämpar, prästkrage, rödklöver och sparvvicker. 

Viktigaste faunainslag På artportalen finns rödlistade fjärilar noterade på lokalen.  

Kommentarer  Längs en del av objektet har tidigare växtförsök gjorts, sträckan är utmärkt 
med skyltar för växtförsök. Ytterslänter i norr har nyligen röjts fram, dock var 
vedrester lämnade i slänterna, där finns potential för rika insektsförekomster. 
Längs delar av sträckan växer en del sly. De invasiva arterna jätteslide och 
vresros växer på objektet.  
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610, Södra Haverdal, HAVERDAL 

Motivering: Artrika vägkanter med naturvårdsintressanta arter. 

ID på översiktskarta  34 

Vägnummer  N 610 

Namn  Södra Haverdal, HAVERDAL 

Gammalt namn  Haverdal 

Sida av vägen  Västra sidan. 

Längd sida 1  830 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  830 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Ja, alla sitter rätt. 

Viktigaste florainslag  Gökärt, fältmalört, åkervädd, gulmåra, gråbinka, rotfibbla, gråfibbla, äkta 
johannesört, gullris, harklöver, jordklöver, rödklöver, vitklöver, femfingerört, 
stånds, fältarv, blåmonke, renfana, svartkämpar, ängssyra, rölleka, käringtand, 
styvmorsviol, sparvvicker, kråkvicker, rödsvingel och luddtåtel.  

Viktigaste faunainslag Svingelgräsfjäril och obestämd blåvinge. 

Kommentarer  Objektet går mellan väg N 610 och en GC-väg, GC-vägen sköts av Trafikverket. 
I den norra delen, vid planteringarna kring GC-tunneln kan sydvästvända 
insektsslänter skapas. En del större tallar (ej inhemsk art) växer i slänten, 
dessa bör tas ned. Längs delar av sträckan växer det mycket rikligt av den 
invasiva arten kanadensiskt gullris som håller på att ta över.  
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611, Nannakull, KÄLLSTORP 

Motivering: Den hotade arten hartmansstarr (VU) i diket.  

ID på översiktskarta  35 

Vägnummer  N 611 

Namn  Nannakull, KÄLLSTORP 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  90 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  90 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Hartmansstarr (VU), småstarr, blåsstarr, svärdslilja, knapptåg, veketåg och 
älgört. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Ett litet område med bra förutsättningar för hartmansstarr (VU). En del 
buskar av salix släktet behöver röjas bort. Det intilliggande diket är igenvuxet, 
för att gynna hartmansstarren bör man se till att objektet inte växer igen samt 
eventuellt rensa intilliggande diken för att gynna spridning av arten.  
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Nedan: Den rödlistade hartmansstarren (VU) finns längs sträckan.   
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612, Holm, HOLM 

Motivering: Torra och insektsintressanta slänter med sandblottor, hävdgynnad flora och torrbacksflora 
med viss rikblommighet och flera indikatorarter samt hårginst (NT).  

ID på översiktskarta  36 

Vägnummer  N 612 

Namn  Holm, HOLM 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  975 m 

Längd sida 2  445 m 

Meter vägsida totalt  1420 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Hårginst (NT), gökärt, jungfrulin, åkervädd, ängsvädd, flockfibbla, gullris, 
tjärblomster, äkta johannesört, skogsklöver, gul fetknopp, kärleksört,  
gulmåra, blåmonke, rölleka, käringtand, vårbrodd, bergsyra, svartkämpar,  
renfana, ljung, liten blåklocka, getväppling, gråfibbla, kruståtel, skogsklöver,  
hagfibbla, prästkrage, fyrkantig johannesört, fältarv, trådklöver, Rosa sp., 
ängssyra, bergsyra, knippfryle, ärenpris, bockrot, rödnarv, vårfryle, 
svartkämpar, blodrot, smultron, styvmorsviol, skogsviol, videört, liljekonvalj, 
rödklöver, teveronika, gulvial, gulsporre och teveronika. 

Viktigaste faunainslag Flera vildbin, humlor och blomflugor. 

Kommentarer  I den södra delen finns det på västra sidan vägen fina bankslänter, den östra 
sidan består av en stor fin ytterslänt. Det finns en hel del jordblottor och 
slänterna är mycket insektsintressanta och har potential att utvecklas till 
mycket fina vägkanter. I den norra delen har det nyligen grävts ner en kabel 
och där det har grävts finns det gott om sandblottor. Det finns även en del 
sandblottor i de opåverkade delarna av slänten. I den norra delen växer 
ginsten fläckvis. Slänten skulle kunna göras bredare genom att en del träd 
längst upp i ytterslänten röjs bort. Den mellersta delen av objektet är mindre 
intressant med mestadels trivial flora. Det växer mycket knylhavre och andra 
kvävegynnade arter i och kring de utpekade vägkanterna. De behöver 
bekämpas innan den tar över slänten och kväver övrig flora. En del sly 
behöver röjas. Den invasiva arten vresros växer på objektet. 
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Nedan: Södra delen.   
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615, Lunnaholm, LYNGÅKRA 

Motivering: Artrika och insektsintressanta torrbackar med hävdgynnad flora och stora 
utvecklingspotential.  

ID på översiktskarta  37 

Vägnummer  N 615 

Namn  Lunnaholm, LYNGÅKRA 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Östra sidan. 

Längd sida 1  260 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  260 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Backtimjan, åkervädd, tjärblomster, gulmåra, vitmåra, ängshavre, gullris, äkta 
johannesört, blåmonke, fältarv, svartkämpar, bockrot, ängshavrerot, gråfibbla, 
fårsvingel, vårbrodd, ljung, gulsporre, renfana, rölleka och teveronika.  

Viktigaste faunainslag På artportalen finns för lokalen rapporterat fynd av väddsandbi (NT), allmän 
metallvingesvärmare (NT) och bredbrämad bastardsvärmare (NT).  

Kommentarer  Ytterslänten är stor och mycket fin, men även innerslänten är intressant. Det 
är troligtvis en viktig insektslokal. För att gynna insekterna och floran kan 
sandblottor skrapas fram. Den invasiva arten vresros växer på objektet. 
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628, Yttergård, ESKILSTORP 

Motivering: Torrbackar med hävdgynnad flora. 

ID på översiktskarta  38 

Vägnummer  N 628 

Namn  Yttergård, ESKILSTORP 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  275 m 

Längd sida 2  275 m 

Meter vägsida totalt  550 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Gökärt, nattviol (Platanthera sp.), åkervädd, fältmalört, äkta johannesört, 
kvartfibbla, gråfibbla, fårsvingel, kruståtel, vårbrodd, tuvtåtel, rödsvingel, 
svartkämpar, rosa sp., nysört, käringtand, fyrkantig johannesört, teveronika, 
rölleka, videört, renfana, blodrot, knippfryle, ängssyra, ljung, vitsippa, gulvial, 
ängsfryle, trift, ängshavrerot, rödklöver, björnbär, blåbär och kråkvicker.  

Viktigaste faunainslag En obestämd gräsfjäril.  

Kommentarer  Nattviolen står på den östra sidan ca 25 m från pendelparkeringen. Den östra 
sidan av vägen går längs med en naturbetesmark och den västra sidan längs 
med en åker. Längs delar av den västra sidan är all flora döda, troligtvis har 
gift eller liknande spillts i de delarna av vägkanten. Det växer en hel del sly 
(asp, sälg, vårtbjört) i vägkanterna som behöver röjas bort. Det börjar även 
komma in en del kvävegynnad flora, och den invasiva arten blomsterlupin 
växer på objektet. 
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638, Åled – Simlångsdalen, HERTERED 

Motivering: Längre sträcka med förekomster av hårginst (NT) och flera rödlistade insekter.  

ID på översiktskarta  39 

Vägnummer  N 638 

Namn  Åled – Simlångsdalen, HERTERED 

Gammalt namn  Hertered – Kaneberg 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  10 070 m 

Längd sida 2  10 070 m 

Meter vägsida totalt  20 140 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Sträckan förlängs både i öster och i väster, skyltarna ska flyttas. 

Viktigaste florainslag  Hårginst (NT), svinrot, käringtand, gråfibbla, blåmonke, ljung, blåbär, 
tjärblomster, prästkrage, styvfibbla, hagfibbla och kruståtel. 

Viktigaste faunainslag Humlerotfjäril (NT), sexfläckig bastardsvärmare (NT), allmän 
metallvingesvärmare (NT), väddsandbi (NT), vialsandbi, blåklocksbi och 
rödhalsad kulhalsbock. 

Kommentarer  Ginstväg. Objektet har förlängts då hårginst (NT) har noterats på en längre 
sträcka jämfört med tidigare material. Ginsten förekommer på flera lokaler 
längs med sträckan och förekommer framför allt på den norra sidan av vägen. 
Den övriga floran är mestadels trivial, men är bitvis mer värdefull. Den 
invasiva arten parkslide växer längs vägen. Sträckan är en av vägarna i 
driftområdet där konsulter under sommaren 2013 har utfört 
insektsinventeringar (Larsson och Persson 2013). 
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644, Roalsås, VRENNINGE 

Motivering: Vägkanter med riklig blomning av hårginst (NT). 

ID på översiktskarta  40 

Vägnummer  N 644 

Namn  Roalsås, VRENNINGE 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  200 m 

Längd sida 2  200 m 

Meter vägsida totalt  400 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Hårginst (NT), ljung, äkta johannesört, ängsvädd, gråfibbla, stemåra, liten 
blåklocka, blodrot och mjölon. 

Viktigaste faunainslag På artportalen finns rapporterat fynd av ginstsandbi (EN) och mindre 
pansarstekel (NT) på lokaler i närheten av objektet. 

Kommentarer  På den västra sidan fortsätter slänten ner mot ett grus/sandtag som sköts av 
Hallands botaniska förening (HBF).  
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644, Öster om Oskarsström, BARKÅS 

Motivering: Vägkanter med hårginst (NT) och hävdgynnade arter. 

ID på översiktskarta  41 

Vägnummer  N 644 

Namn  Öster om Oskarsström, BARKÅS 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  890 m 

Längd sida 2  890 m 

Meter vägsida totalt  1780 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Hårginst (NT), åkervädd, ängsvädd, svinrot, ljung, gråfibbla, gullris, blodrot, 
stenmåra, ängssyra, vårbrodd, rölleka, lingon, teveronika, liten blåklocka, 
krypvide och hagfibbla. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  I den norra delen, i skogen, finns mer ginst men färre övriga floravärden. 
Gransly behöver ryckas i slänterna. 
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644, Finnsbo, VRENNINGE 

Motivering: Rikblommig ängsvägkanter med hårginst (NT). 

ID på översiktskarta  42 

Vägnummer  N 644 

Namn  Finnsbo, VRENNINGE 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  390 m 

Längd sida 2  390 m 

Meter vägsida totalt  780 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Hårginst (NT), gulmåra, äkta johannesört, fyrkantig johannesört, åkervädd, 
svinrot, tjärblomster, bockrot, blåmonke, gökärt, käringtand, gråfibbla, 
ängsfryle, vårbrodd, flockfibbla, ljung, rosa sp., rölleka, bergsyra, stormåra, 
gullris, liten blåklocka, luddtåtel, teveronika och vitklöver.  

Viktigaste faunainslag Bin och skalbaggar. 

Kommentarer  Torra och näringsfattiga slänter som bitvis är något kvävepåverkade med 
inslag av bredbladiga gräs och hundkäx. 
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645, Väster om Ryet, BARKÅS 

Motivering: Skogsvägkanter med riklig förekomst av hårginst (NT). 

ID på översiktskarta  43 

Vägnummer  N 645 

Namn  Väster om Ryet, BARKÅS 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  540 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  540 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Hårginst (NT), hagfibbla, ljung, kruståtel, blodrot och lingon.  

Viktigaste faunainslag Mycket små, vita fjärilar runt ginsten. 

Kommentarer  - 
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645, Amböke, AMBÖKE 

Motivering: Vägkanter med hävdgynnad flora. 

ID på översiktskarta  44 

Vägnummer  N 645 

Namn  Amböke, AMBÖKE 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  750 m 

Längd sida 2  750 m 

Meter vägsida totalt  1500 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp.  

Viktigaste florainslag  - 

Viktigaste faunainslag Allmän metallvingesvärmare (NT) och väddsandbi (NT).  

Kommentarer  Objektet behöver inventeras mer noggrant, speciellt gällande flora. För att 
skapa fler blottor i slänterna behöver jord skrapas bort. Sträckan är en av 
vägarna i driftområdet där konsulter under sommaren 2013 har utfört 
insektsinventeringar (Larsson och Persson 2013). 
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646, Nordost om Korpensbo, KRAGARED 

Motivering: Insektsrika vägkanter med hävdgynnad flora intill hagmark. 

ID på översiktskarta  45 

Vägnummer  N 646 

Namn  Nordost om Korpensbo, KRAGARED 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  530 m 

Längd sida 2  530 m 

Meter vägsida totalt  1060 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Svinrot, ängsvädd, åkervädd, liljekonvalj, vårbrodd, gökärt, käringtand, 
teveronika, gråfibbla, rödven, ljung, blodrot och stenmåra. 

Viktigaste faunainslag Makaonfjäril och brunfläckig pärlemorfjäril. 

Kommentarer  Fin och lågmäld flora intill hagmark. Vid staketet behöver vedväxter röjas 
manuellt.  
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646, Hallsbo, ÅRNILT 

Motivering: Ängsvägkant med hårginst (NT). 

ID på översiktskarta  46 

Vägnummer  N 646 

Namn  Hallsbo, ÅRNILT 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  160 m 

Längd sida 2  160 m 

Meter vägsida totalt  320 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Hårginst (NT), nattviol, gökärt, åkervädd, gulmåra, gullris, käringtand, ljung, 
stormåra, fyrkantig johannesört, smultron, olvon, stenmåra, ängsfryle, 
ängssyra, bergsyra och gråfibbla. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer   
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648, Hertered – Skärkered, SKÄRKERED 

Motivering: Lång sträcka med förekomster av hårginst (NT). 

ID på översiktskarta  47 

Vägnummer  N 648 

Namn  Hertered – Skärkered, SKÄRKERED 

Gammalt namn  Skärkered – Hertered 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  2500 m 

Längd sida 2  2500 m 

Meter vägsida totalt  5000 m 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Ja, alla sitter rätt. 

Viktigaste florainslag  Hårginst (NT), ljung, gråfibbla, blåmonke och käringtand. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Ginstväg. Hårginst (NT) förekommer på flera lokaler längs med sträckan. Den 
övriga floran är mestadels trivial, men är bitvis mer värdefull.  
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655, Hagahultet, SKAVBO 

Motivering: Torra och sandiga vägkanter med lågvuxen, hävdgynnad flora. 

ID på översiktskarta  48 

Vägnummer  N 655 

Namn  Hagahultet, SKAVBO 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  1235 m 

Längd sida 2  1235 m 

Meter vägsida totalt  2470 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Svinrot, gökärt, åkervädd, blåmonke, ängsvädd, gråfibbla, gullris, fyrkantig 
johannesört, smultron, stenmåra, raggmossor, krypvide, fältmalört, stormåra, 
käringtand, vårbrodd, ärenpris, liten blåklocka, rölleka, hagfibbla, bersyra, 
rödven, prästkrage, ängsfryle, svartkämpar, rödklöver, blodrot, lingon, 
hagfibbla, renfana och kråkvicker. 

Viktigaste faunainslag Ett troligt fynd av spindelbock (NT), dansflugor (Empididae) samt en 
obestämd pärlemorfjäril. 

Kommentarer  Mycket torra slänter intill igenväxande f.d. betesmarker. Mellanpartiet är 
bitvis torrt och har något lägre värden. Den södra sidan av vägen är finast. 
Nedröjda grenar ligger kvar i delar av vägkanterna. Den invasiva arten 
blomsterlupin växer på objektet. 
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678, Örelid, KVIBILLE-STENINGE 

Motivering: Insektsintressanta och rikblommiga vägkanter med torra slänter, hävdgynnad flora och flera 
nyckelarter. 

ID på översiktskarta  49 

Vägnummer  N 678 

Namn  Örelid, KVIBILLE-STENINGE 

Gammalt namn  Kvibille 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  1150 m 

Längd sida 2  1150 m 

Meter vägsida totalt  2300 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Objektet förlängs i både norr och söder, skyltarna ska flyttas.  

Viktigaste florainslag  Backvicker, tjärblomster, gökärt, åkervädd, gullris, nattviol (Platanthera sp.), 
vårbrodd, äkta johannesört, blåmonke, gråfibbla, rölleka, ljung, smultron, 
gulsporre, käringtand, kruståtel, skogsviol, ängssyra, blodrot, getväppling, 
rödblära, ärenpris, bergsyra, teveronika, knippfryle, renfana, ängsfryle, liten 
blåklocka, fyrkantig johannesört, pillerstarr, skogsklöver och styvmorsviol.  

Viktigaste faunainslag Vialsandbi (2 individer), jordhumla, makaonfjäril.  

Kommentarer  Mycket rikblommigt av tjärblomster och mycket fjärilar och bin i vägkanterna 
och kringliggande områden. Den södra delen av objektet består av torra 
slänter med stora förekomster av backvicker. Den mellersta delen av objektet 
är mycket igenvuxet med en kompakt grässvål, näringsspill har skett från 
åkrarna. Den norra delen av objektet består av fuktängar. Innerslänterna 
behöver skrapas för att få fram sandigt material, måttliga störningar kan 
göras i ytterslänterna. Den invasiva arten parkslide växer i vägkanterna. 
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680, Gräsås – Slättåkra, KULLSBOL 

Motivering: Fina och insektsrika ängsvägkanter med flera naturvårdsarter. 

ID på översiktskarta  50 

Vägnummer  N 680 

Namn  Gräsås – Slättåkra, KULLSBOL 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  7250 m 

Längd sida 2  7250 m 

Meter vägsida totalt  14 500 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Gökärt, gullris, blåmonke, gråfibbla, åkervädd, ängsvädd, svinrot, ängsskallra, 
äkta johannesört, rödfibbla, rölleka, liten blåklocka, hagfibbla, käringtand, 
fyrkantig johannesört, ängssyra, bersyra, krypvide, tjärblomstersvartkämpar, 
blodrot, stenmåra, vårbrodd, prästkrage, ängsfryle, kråkvicker och björnbär. 

Viktigaste faunainslag Väddsandbi (NT), allmän metallvingesvärmare (NT), brunfläckig 
pärlemorfjäril, torvslamblomfluga och skalbaggar. 

Kommentarer  En längre sträcka med partier med högre värden, de högsta värdena finns i de 
norra delarna av objektet. Sträckan är en av vägarna i driftområdet där 
konsulter under sommaren 2013 har utfört insektsinventeringar (Larsson 
och Persson 2013). 

 

 
Delar av sträckan med högre värden är markerade med ljusblått. 
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Objektförteckning – Hänsynsobjekt 
 

E6, Videåsen – Slangemöllan, HOLM 

Motivering: Torra slänter med hårginst (NT). 

ID på översiktskarta  51 

Vägnummer  E6 

Namn  Videåsen – Slangemöllan, HOLM 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Östra sidan. 

Längd sida 1  3300 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  3300 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  Om skyltar finns ska de plockas ner. 

Viktigaste florainslag  Hårginst (NT) och getväppling. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Ginstväg. Objektet finns sedan tidigare med som vackert blommande vägkant 
och klassas nu om till hänsynsobjekt. Behöver inventeras mer.  
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E6, Gullbranna - Mellbystrand, GULLBRANNA - SKUMMESLÖV 

Motivering: Torrbacksflora i torra slänter och ytterslänter.   

ID på översiktskarta  52 

Vägnummer  E6 

Namn  Gullbranna – Melbystrand, GULLBRANNA - SKUMMESÖV 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  8360 m 

Längd sida 2  8360 m 

Meter vägsida totalt  16 720 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  - 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Fina torra slänter invid naturreservat. Objektet är endast inventerat från bil 
och behöver inventeras mer noggrant. Den invasiva arten parkslide växer 
längs med vägen.  

 

 
 
Foton från objektet saknas.   
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503, Hasslöv – Gubbahult, ALLGUSTORP 

Motivering: En lång väg i varierande omgivningar med hävdgynnad flora och fynd av väddsandbi (NT). 

ID på översiktskarta  53 

Vägnummer  N 503 

Namn  Hasslöv – Gubbahult, ALLGUSTORP 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  6300 m 

Längd sida 2  6300 m 

Meter vägsida totalt  12 600 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Gulmåra, åkervädd, liten blåklocka, rödklöver m.fl. 

Viktigaste faunainslag Väddsandbi (NT). 

Kommentarer  Väddsandbi (NT) har hittats på två lokaler längs vägen. Objektet behöver 
detaljinventeras för att kartlägga och identifiera vilka värden som finns. 
Sträckan är en av vägarna i driftområdet där konsulter under sommaren 2013 
har utfört insektsinventeringar (Larsson och Persson 2013). 
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505, Kungsbygget, VÅXTORPS-JONSTORP 

Motivering: Vägkanter genom ett varierande landskap med fynd av allmän metallvingesvärmare (NT).  

ID på översiktskarta  54 

Vägnummer  N 505 

Namn  Kungsbygget, VÅXTORPS-JONSTORP 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  1670 m 

Längd sida 2  1670 m 

Meter vägsida totalt  3340 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  - 

Viktigaste faunainslag Allmän metallvingesvärmare (NT). 

Kommentarer  Objektet behöver inventeras mer noggrant, speciellt gällande flora. Sträckan 
är en av vägarna i driftområdet där konsulter under sommaren 2013 har 
utfört insektsinventeringar (Larsson och Persson 2013). 
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507, Fridhem, FLADALT 

Motivering: Vägkanter med hävdgynnad flora. 

ID på översiktskarta  55 

Vägnummer  N 507 

Namn  Fridhem, FLADALT 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  630 m 

Längd sida 2  630 m 

Meter vägsida totalt  1260 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Hårginst (NT), gullris, åkervädd, gökärt, blåmonke, bergsyra, renfana, 
käringtand, kruståtel, liten blåklocka, rölleka, styvfibbla, vårbrodd, ängsyra 
och knippfryle. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Sträckan behöver inventeras mer noggrant. En del sly behöver röjas i 
slänterna. Den invasiva arten blomsterlupin växer på objektet. 
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529, Ledtorpet, BRÖDÅKRA 

Motivering: Vägkanter i varierande omgivningar med hårginst (NT) och fynd av rödlistade insekter.  

ID på översiktskarta  56 

Vägnummer  N 529 

Namn  Ledtorpet, BRÖDÅKRA 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  2160 m 

Längd sida 2  2160 m 

Meter vägsida totalt  4320 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Hårginst (NT) m.fl.  

Viktigaste faunainslag Allmän metallvingesvärmare (NT) och väddsandbi (NT).  

Kommentarer  I det omgivande landskapet finns en del naturbetesmarker. Objektet behöver 
inventeras mer noggrant, speciellt gällande flora. Sträckan är en av vägarna i 
driftområdet där konsulter under sommaren 2013 har utfört 
insektsinventeringar (Larsson och Persson 2013). 
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530, Långavad, HOV 

Motivering: Sandiga slänter med torrbacksflora och fynd av rödlistade insekter. 

ID på översiktskarta  57  

Vägnummer  N 530 

Namn  Långavad, HOV 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  90 m 

Längd sida 2  90 m 

Meter vägsida totalt  180 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Hårginst (NT), getväppling, blåmonke, gråfibbla och rölleka.  

Viktigaste faunainslag Allmän metallvingesvärmare (NT) och väddsandbi (NT).  

Kommentarer  De fina och sandiga slänterna sträcker sig även in en liten bit på väg N 532. 
Sträckan är en av vägarna i driftområdet där konsulter under sommaren 2013 
har utfört insektsinventeringar (Larsson och Persson 2013). 

 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Södra Halland 

125 
 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Södra Halland 

126 
 

530, Eketsbygget, EKETSBYGGET 

Motivering: Vägkant med vissa förekomster av hävdgynnad flora och hårginst (NT). 

ID på översiktskarta  58 

Vägnummer  N 530 

Namn  Eketsbygget, EKETSBYGGET 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Östra sidan. 

Längd sida 1  155 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  155 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Hårginst (NT), åkervädd, gökärt, gulmåra, gullris, liten blåklocka, skogsklöver, 
käringtand, svartkämpar, gråfibbla, björnbär, prästkrage, vårbrodd, kruståtel, 
fältarv, rölleka, bergsyra, ljung, ängssyra, ängsfryle och fyrkantig johannesört. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Vägkanterna är bitvis kvävepåverkade, för att gynna floran kan jord behöva 
skrapas bort. En del vedväxter behöver röjas i slänterna.  
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533, Lageredsås, LAGERED 

Motivering: Blåtåtelsfukthed med inslag av hävdgynnad flora. 

ID på översiktskarta  59 

Vägnummer  N 533 

Namn  Lagaredsås, LAGARED 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  530 m 

Längd sida 2  530 m 

Meter vägsida totalt  1060 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Blåtåtel, gråstarr, hundstarr, flaskstarr, kärrviol, sjöfräken, kärrsilja, gökärt, 
revfibbla, rotfibbla, kruståtel, rosa sp., ärenpris, ljung, nysört, vårbrodd, 
ängsskallra, styvfibbla, käringtand, liten blåklocka, vårbrodd, blåmonke, 
blodrot, stenmåra, ängsfryle, luddtåtel, gråfibbla, ängssyra och rölleka. 

Viktigaste faunainslag Sotmätare. 

Kommentarer  Vid vägen/vägbanken är marken torrare med en del sandigt material och 
torrbacksflora.  
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542, Norra Påarp, PÅARP 

Motivering: Sandig torrbacke med vissa floravärden. 

ID på översiktskarta  60 

Vägnummer  N 542 

Namn  Norra Påarp, PÅARP 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  170 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  170 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Fältmalört, gråbinka, gråfibbla, äkta johannesört, gulmåra, renfana, videört, 
gåsört, rölleka, harklöver, bergsyra, fältarv, rosa sp. (äppel- eller nyponros), 
rödven, liten blåklocka, ängssyra, ängsfryle, sandstarr och gul fetknopp.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Floran i diket är kvävepåverkat med stort inslag av arter som t.ex. knylhavre. 
Dikning där jorden skrapas bort eller intensiv slåtter behövs för att hindra 
spridning av knylhavren. Den invasiva arten vresros växer på objektet.  
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549 och 554, Gustavsberg, SKOGABY 

Motivering: Vägkanter i åkerlandskap med hävdgynnad flora. 

ID på översiktskarta  61 

Vägnummer  N 549 och N 554 

Namn  Gustavsberg, SKOGABY 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  1295 m + 475 m = 1770 m 

Längd sida 2  1295 m + 475 m = 1770 m 

Meter vägsida totalt  3540 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Åkervädd, getväppling, bersyra, svartkämpar, ängssyra, fyrkantig 
johannesört, rölleka, luddtåtel, liten blåklocka, björnbär, rosa sp., prästkrage, 
teveronika, rödklöver, harstarr, gråfibbla, kruståtel, knippfryle, 
grässtjärnblomma och vanlig smörblomma. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Förekomst av intressant flora i ett annars fattig åkerlandskap. Bitvis är 
vägkanterna kvävepåverkade. 
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554, Mästocka – Ängarna, MÄSTOCKA 

Motivering: Vägkanter med hävdgynnad flora. 

ID på översiktskarta  62 

Vägnummer  N 554 

Namn  Mästocka – Ängarna, MÄSTOCKA 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  1440 m 

Längd sida 2  1440 m 

Meter vägsida totalt  2880 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Svinrot, ängsvädd, hårginst (NT), åkervädd, gökärt, Lathyrus sp., flockfibbla, 
styvfibbla, hagfibbla, gullris, blåmonke, liten blåklocka, vårbrodd, kruståtel, 
piprör, fyrkantig johannesört, smultron, blodrot, rölleka, käringtand, ljung, 
ängssyra, bergsyra, teveronika, ängskovall, ärenpris, stenmåra, blekstarr, 
pillerstarr, vårfryle, ängsfryle, knippfryle, liljekonvalj, ekorrbär, skogsviol, 
blåbär, lingon och kärrtistel.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Frisk- fuktängar med inslag av torrare partier, bitvis rikligt med ängsvädd och 
svinrot. En del av objektet består av igenvuxna fuktängar. Kungsmynta och 
bergklint har spridits ut i vägkanterna från trädgårdar.  
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559, Knorren, JONSTORP 

Motivering: Vägkanter med fynd av småfibblebi (NT). 

ID på översiktskarta  63 

Vägnummer  N 559 

Namn  Knorren, JONSTORP 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  1070 m 

Längd sida 2  1070 m 

Meter vägsida totalt  2140 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Åkervädd, gulmåra, kruståtel m.fl. 

Viktigaste faunainslag Småfibblebi (NT).  

Kommentarer  Sträckan behöver inventeras mer noggrant för att identifiera vilka värden 
som finns. Sträckan är en av vägarna i driftområdet där konsulter under 
sommaren 2013 har utfört insektsinventeringar (Larsson och Persson 2013). 
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559 och 574, Norr om Eldsberga, ELDSBERGA 

Motivering: Sandiga slänter med torrbacksflora. 

ID på översiktskarta  64 

Vägnummer  N 559 och N 574 

Namn  Norr om Eldsberga, ELDSBERGA 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  120 m + 85 m = 205 m  

Längd sida 2  120 + 200 = 320 m 

Meter vägsida totalt  525 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Gråfibbla, fältmalört, blåmonke, liten blåklocka, getväppling, äkta johannesört, 
bersyra, rödsvingel, rölleka, svartkämpar, sparvvicker, gulmåra och fältarv.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  - 
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567, Öppinge, ÖPPINGE 

Motivering: Torrbackar med hårginst (NT). 

ID på översiktskarta  65 

Vägnummer  N 567 

Namn  Öppinge, ÖPPINGE 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Östra sidan. 

Längd sida 1  55 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  55 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Hårginst (NT), åkervädd, fältarv, ljung, blåmonke, ängssyra, kruståtel, 
gråfibbla, svartkämpar, smultron, äkta johannesört, rölleka, knippfryle, 
gullris, fårsvingel och grässtjärnblomma. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Vid en stolpe står ett mindre träd som ska röjas bort. På västra sidan av vägen 
är vegetationen död, troligtvis p.g.a. gift som har spillts från åkern till 
vägkanten. 
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567, Bökhult, BÖKHULT 

Motivering: Vägkanter med hävdgynnad flora. 

ID på översiktskarta  66 

Vägnummer  N 567 

Namn  Bökhult, BÖKHULT 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  900 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  900 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Svinrot, ängsvädd, krypvide, hårginst (NT), åkervädd, ekorrbär, hagfibbla, 
ängskovall, stormåra, rölleka, blåtåtel, kråkvicker, vårbrodd, odon, kärrtistel, 
stenmåra, käringtand, ljung, knippfryle, teveronika, bersyra, kärrsilja, videört, 
tuvtåtel, ängsgröe och vanlig smörblomma. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Den östra delen av objektet har högst värden med bland annat mycket 
ängsvädd och svinrot. 
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567, Fagrabygget, GÖSTORP 

Motivering: Vägkanter av fukthedstyp med hävdgynnad flora.  

ID på översiktskarta  67 

Vägnummer  N 567 

Namn  Fagrabygget, GÖSTORP 

Gammalt namn  Mästocka – Göstorp 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  1090 m 

Längd sida 2  1090 m 

Meter vägsida totalt  2180 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Svinrot, ängsvädd, blåtåtel och blodrot.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Sträckan var tidigare del av en längre artrik vägkant som sträckte sig längs 
väg N 556 och N 567. Det tidigare objektet har delats upp och denna sträcka 
har klassats om till hänsynsobjekt. Resterande sträckor av det gamla objektet 
behåller status som artrik, numera som två separata objekt (se objekt 16 och 
20), men med nya avgränsningar. Gränsar till artrika vägkanter både i norr 
och i söder (se objekt 20 och 21). 
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571, Storekull, TÖNNERSJÖHEDEN 

Motivering: Vägkanter under kraftledningsgata med hävdgynnad flora och orkidéer. 

ID på översiktskarta  68 

Vägnummer  N 571 

Namn  Storekull, TÖNNERSJÖHEDEN 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  190 m 

Längd sida 2  190 m 

Meter vägsida totalt  380 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Hårginst (NT), nattviol sp., ängsvädd, åkervädd, gökärt, klockljung, stenmåra, 
blodrot, vårbrodd, käringtand, blåbär, fyrkantig johannesört, smultron, 
videört, luddtåtel, teveronika, rölleka, stormåra, svartkämpar, ängsfryle, 
tuvtåtel, blåtåtel, småstarr, hönsbär, pillerstarr, liljekonvalj och mjölon. 

Viktigaste faunainslag Grön sandjägare, prydlig pärlemorfjäril och citronfjäril. 

Kommentarer  Viss slyröjning kan behöva utföras. 
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580, Dyreborg, DYREBORG 

Motivering: Vägkant med hårginst (NT). 

ID på översiktskarta  69 

Vägnummer  N 580 

Namn  Dyreborg, DYREBORG 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  160 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  160 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Hårginst (NT), åkervädd, ängsvädd, blåmonke, käringtand och rölleka.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Vedväxter kan röjas i yttersläntens överkant för att få in mer ljus i vägkanten.  
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601 och 625, Södra Getinge, GETINGE 

Motivering: Rondell och refuger med fin torrbacksflora. 

ID på översiktskarta  70 

Vägnummer  N 601 och N 625 

Namn  Södra Getinge, GETINGE 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Rondell och mittrefuger. 

Längd sida 1  Flera sidor – se karta. 

Längd sida 2  Flera sidor – se karta. 

Meter vägsida totalt  195 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Backnejlika, åkervädd, äkta johannesört, getväppling, gråfibbla, bergsyra, liten 
blåklocka, ljung, flockfibbla, rölleka, renfana, rödklöver, ängssyra, rödfibbla, 
luddtåtel, skogsklöver, gul fetknopp, tussilago, käringtand, knippfryle, 
trådklöver, styvfibbla, ängshavrerot, fyrkantig johannesört och prästkrage. 

Viktigaste faunainslag En obestämd blåvinge och humla samt en överkörd igelkott i rondellen. 

Kommentarer  Objektet omfattas av tre refuger och en rondell, förmodligen har försök gjorts 
att så in fin ängsflora. En stor buske av den invasiva arten vresros växer i 
rondellen, troligtvis är den planterad men den bör tas bort. Eventuellt 
kommer objektet att få en egen anpassad skötselplan. 
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601 Tjärdal, FASTARP 

Motivering: Stora och torra ytterslänter med fynd av rödlistade insekter. 

ID på översiktskarta  71 

Vägnummer  N 601  

Namn  Tjärdal, FASTARP 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  750 m 

Längd sida 2  750 m 

Meter vägsida totalt  1500 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  - 

Viktigaste faunainslag Bredbrämad bastardsvärmare (NT), sexfläckig bastardsvärmare (NT) och 
väddsandbi (NT).  

Kommentarer  Objektet behöver inventeras mer noggrant, speciellt gällande flora. Sträckan 
är en av vägarna i driftområdet där konsulter under sommaren 2013 har 
utfört insektsinventeringar (Larsson och Persson 2013).  
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605, Olsgård, SÖNDRUMS-HEAGÅRD 

Motivering: Vägkant i åkerlandskap med hävdgynnad flora. 

ID på översiktskarta  72 

Vägnummer  N 605 

Namn  Olsgården, SÖNDRUMS-HEAGÅRD 

Gammalt namn  Mjällby-Fammarp 

Sida av vägen  Östra sidan. 

Längd sida 1  310 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  310 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Skyltarna ska tas ner.  

Viktigaste florainslag  Ononis sp., renfana, äkta johannesört, gulmåra, ängshavrerot, svartkämpar, 
bergsyra, rölleka, ängssyra, kråkvicker, vitklöver, käringtand, rödklöver, 
skogsklöver, Rosa sp., luddlosta och teveronika. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Mycket riklig förekomst av renfana, eventuellt för mycket då den övriga floran 
kan kvävas. För att skapa förutsättningar för den övriga floran skulle jord och 
eventuellt en del renfana skrapas bort. Bitvis förekommer näringsspill från 
åkern till vägkanten. Små bestånd av den invasiva arten vresros börjar att ta 
sig in i vägkanten, detta bör tas bort innan den hinner etablera sig. 
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607, Onsjöberg, ONSJÖ 

Motivering: Insektsrik och solbelyst slänt med torrbacksflora.  

ID på översiktskarta  73 

Vägnummer  N 607 

Namn  Onsjöberg, ONSJÖ 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  150 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  150 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Gråfibbla, blåmonke, gulmåra, rölleka, bergsyra, rödsvingel, kruståtel, 
ärenpris, vårtåtel, gulsporre, fårsvingel, ljung, björnbär, käringtand, renfana, 
luddlosta och vitklöver. 

Viktigaste faunainslag Mycket fjärilar, bin och skalbaggar, bl.a. tistelfjäril och nässelfjäril. 

Kommentarer  En sydexponerad slänt med mycket sandblottor, dock är en del ek är på väg in 
i slänten. 
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646, Öja, KEDDABYGGET 

Motivering: Skogsvägkant med hårginst (NT) i sydvända slänter. 

ID på översiktskarta  74 

Vägnummer  N 646 

Namn  Öja, KEDDABYGGET 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  750 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  750 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Hårginst (NT), ängsvädd, ljung, blodrot och liten blåklocka. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Sträckans värden utgörs av förekomst av hårginst (NT), övriga arter 
förekommer i mindre utsträckning. 
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652, Mörkaveka, MÖRKAVEKA 

Motivering: Sandiga vägkanter intill gammal banvall med fynd av sexfläckig bastardsvärmare (NT).  

ID på översiktskarta  75 

Vägnummer  N 652 

Namn  Mörkaveka, MÖRKAVEKA 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  1350 m 

Längd sida 2  1350 m 

Meter vägsida totalt  2700 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Ljung m.fl. 

Viktigaste faunainslag Sexfläckig bastardsvärmare (NT).  

Kommentarer  Sträckan behöver detaljinventeras för att identifiera och kartlägga vilka 
värden som finns. Längs med västra sidan av vägen går en gammal banvall, 
som idag nyttjas som cykelväg, vilket ger mycket sandigt material i dagen. 
Området är troligtvis viktigt för insektslivet. Sträckan är en av vägarna i 
driftområdet där konsulter under sommaren 2013 har utfört 
insektsinventeringar (Larsson och Persson 2013). 
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655, Äskilt, ÄSKILT 

Motivering: Torra slänter med inslag av hävdgynnad flora. 

ID på översiktskarta  76 

Vägnummer  N 655 

Namn  Äskilt, ÄSKILT 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Södra sidan. 

Längd sida 1  125 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  125 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Gråfibbla, hagfibbla, rödklöver, stormåra, åkervädd, käringtand, styvfibbla, 
gullris, luddtåtel, ljung och vårbrodd,  

Viktigaste faunainslag Citronfjäril och blomflugor. 

Kommentarer  Slänter med lågvuxen vegetation.  
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678, Kleva, KLEVA 

Motivering: Vägkanter med torrbacksflora. 

ID på översiktskarta  77 

Vägnummer  N 678 

Namn  Kleva, KLEVA 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  1000 m 

Längd sida 2  1000 m 

Meter vägsida totalt  2000 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Blodrot, fyrkantig johannesört, käringtand, rölleka, ljung, bergsyra, rödblära, 
svartkämpar och ängssyra. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Eventuellt restaureringsobjekt, har färre värden än närliggande objekt men 
potential att bli fina vägkanter finns. I ytterslänterna växer en del vedväxter 
och sly. 
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678, Brandshultsgården, BRANDSHULT 

Motivering: Begränsad utbredning av hotade arter i liten torrbacke. 

ID på översiktskarta  78 

Vägnummer  N 678 

Namn  Brandshultsgården, BRANDSHULT 

Gammalt namn  Brandshult, Oskarsström 

Sida av vägen  Norra sidan.  

Längd sida 1  130 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  130 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Objektet klassas om till hänsynsobjekt, skyltarna ska tas ner. 

Viktigaste florainslag  Backsippa (VU) – 1 planta, hårginst (NT) – 1 planta, åkervädd, käringtand, 
gråfibbla, gullris, ljung, blodrot och stormåra.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Enligt boende i huset intill har det tidigare funnits flera hundra plantor med 
backsippa i hagen på andra sidan vägen, dock har de plockat och grävts upp 
och idag finns endast någon enstaka kvar. Objektet har inga värden förutom 
begränsade förekomster av backsippa och hårginst, dock kan eventuellt 
arterna fås tillbaka genom restaurering. Objektet klassas om från artrik 
vägkant till hänsynsobjekt.  
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Objektförteckning – Övriga objekt  

Borttagna objekt  

Vägnr. Namn Motivering Skyltar Kommentarer 
E 6 Videåsen – 

Slangemöllan, HOLM 
[Videåsen – 
Slangemöllan] 

Ytterslänter med 
hårginst (NT), dock ej 
tillräckligt undersökta 
för att klassas som 
artrik vägkant.  

Om skyltar 
finns ska de 
tas ner.  

Objektet har klassats om 
till hänsynsobjekt (se 
objekt 51) 

N 509 Hasslöv - Bondåkra Förhöjda floravärden 
saknas.  

Skyltar ska 
tas ner. 

Objektet tas bort. 

N 567 Bäckamot, 
BÄCKAMOT 
[Mästocka – Göstorp] 

Inte tillräckligt höga 
floravärden för att 
klassas som artrik 
vägkant längs hela det 
gamla objektet.  

Skyltar ska 
tas ner. 

Objektet har delats upp. 
Sträckan längs N 556 är 
fortfarande klassad som 
artrik vägkant (se objekt 
16). Sträckan längs N 567 
klassas om till 
hänsynsobjekt (se objekt 
67). 

N 678 Norr om 
Brandshultsgården, 
BRANDSHULT 
[Brandshult, 
Oskarsström] 

Till största delen 
trivial flora, 
rödlistade arter som 
tidigare funnits har 
minskat kraftigt, kvar 
finns endast några få 
exemplar.  

Skyltar ska 
tas ner.  

Objektet har klassats om 
till hänsynsobjekt (se 
objekt 78) 
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Objektförteckning – Invasiva växter 

ID på 
karta 

Vägnr. 
SWEREF 99 

N 
SWEREF 99 

E 
Art Kommentarer 

1 E 6 374775 6265558 Parkslide   

2 E 6 375357 6268195 Jätteloka   

3 Rv 15 373049 6278684 Vresros   

4 Rv 15 372174 6280370 Parkslide   

5 Rv 15 371475 6280880 Parkslide   

6 Rv 25 372813 6283431 Parkslide   

7 Rv 25 376036 6285075 Parkslide   

8 Rv 25 383727 6287067 Parkslide   

9 Rv 25 376421 6263934 Vresros   

10 Rv 25 374517 6264068 Parkslide   

11 Rv 25 374517 6264068 Vresros   

12 Rv 25 373532 6283836 Parkslide   

13 N 503 376578 6253125 Parkslide På flera ställen längs ca 100 lång sträcka. 

14 N 507 384175 6250907 Parkslide   

15 N 507 384101 6250198 Parkslide   

16 N 507 384391 6248603 Parkslide På båda sidor vägen. 

17 N 508 388643 6247489 Parkslide   

18 N 511 390625 6255198 Parkslide   

19 N 511 390263 6254888 Vresros   

20 N 511 387017 6253687 Parkslide   

21 N 514 395975 6251386 Parkslide   

22 N 520 374996 6260903 Vresros   

23 N 528 381042 6257282 Parkslide   

24 N 530 401709 6255467 Parkslide   

25 N 533 392172 6260611 Parkslide   

26 N 538 388425 6266422 Vresros   

27 N 540 375052 6268779 Vresros Precis utanför vägområdet.  

28 N 540 377586 6266501 Vresros   

29 N 542 372386 6275612 Vresros   

30 N 542 373286 6274730 Vresros   

31 N 546 380966 6267482 Vresros   

32 N 559 385038 6287532 Parkslide   

33 N 559 386479 6288619 Parkslide   

34 N 560 374682 6274363 Vresros   

35 N 560 376633 6274166 Vresros   

36 N 562 380373 6276292 Parkslide   

37 N 566 371889 6281598 Vresros   

38 N 566 371975 6281782 Vresros   

39 N 566 372237 6282356 Vresros   

40 N 567 396115 6266126 Vresros   
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ID på 
karta 

Vägnr. 
SWEREF 

99 N 
SWEREF 

99 E 
Art Kommentarer 

41 N 569 384948 6283148 Parkslide   

42 N 574 376997 6275177 Vresros Vid tomt. 

43 N 579 399234 6274090 Parkslide Stort bestånd. 

44 N 579 399950 6275340 Parkslide På båda sidor vägen. 

45 N 583 395819 6265292 Parkslide   

46 N 585 377954 6259576 Parkslide   

47 N 594 371660 6286251 Parkslide   

48 N 601 362567 6299442 Vresros Mitt i rondell. 

49 N 601 365007 6297931 Vresros   

50 N 605 363110 6283821 Vresros   

51 N 608 360741 6286784 Vresros   

52 N 609 356722 6289069 Vresros   

53 N 609 356664 6289062 Jätteslide   

54 N 610 355649 6292136 Parkslide   

55 N 610 359240 6289112 Jätteloka   

56 N 610 358854 6289133 Jätteloka   

57 N 610 357398 6289922 Jätteslide   

58 N 610 357224 6290267 Jätteslide   

59 N 610 357284 6290115 Vresros   

60 N 612 368860 6289902 Vresros   

61 N 612 368780 6290211 Vresros   

62 N 615 361273 6290744 Vresros   

63 N 624 357142 6292147 Vresros   

64 N 625 355388 6293514 Vresros Mycket på båda sidor vägen. 

65 N 628 362255 6296869 Jätteslide   

66 N 637 373758 6290554 Parkslide   

67 N 638 376296 6290344 Parkslide   

68 N 638 377634 6290231 Parkslide   

69 N 638 374487 6290613 Parkslide   

70 N 646 389757 6307250 Vresros   

71 N 650 388034 6290898 Parkslide Stort tätt bestånd i hela slänten. 

72 N 652 388194 6291408 Parkslide   

73 N 653 392908 6287579 Parkslide   

74 N 655 395956 6295055 Parkslide   

75 N 678 368511 6296082 Parkslide   
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