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Inledning  

Trafikverkets arbete med vägkanternas naturvärden 

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

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

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

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

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

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

Definitioner  

Artrika vägkanter 

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

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

Invasiva växter 

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

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

Under sommaren 2012 kunde dessa objekt kompletteras då i stort sett alla statliga vägar i driftområdet 
sågs över med avseende på intressanta miljöer. Dessutom kan nya objekt ha bildats utifrån tips från 
Länsstyrelsen, kommuner, naturskyddsföreningar, botaniska föreningar, konsulter och privatpersoner.  

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

Invasiva växter 

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

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

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

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

Landskap 

Landskapet består till största del av ett småskaligt jordbrukslandskap med främst åkrar och få hagmarker. 
Det finns mindre skogsområden och bebyggda trakter, både samhällen och utspridda gårdsmiljöer.  

Området kring Halle-Hunneberg avviker från resten av området med ädellövskogar med nemoral prägel 
och Tunhems ekhagar. Bergen reser sig högt ovan slätten och det finns lodräta bergväggar av diabas. 
Området häromkring har en högre fuktighet och jämnare årstemperatur än resten av Västergötland på 
grund läget i den västra delen av landskapet nära havet och Vänern.  

Flora 

Vägkantsfloran är i allmänhet till stor del trivial och kvävepåverkad med spridd blomning av trivialare 
örter. Sandblottor förekommer ganska ofta och när de sammanfaller med rik blomning blir miljöerna 
intressanta för insekter. Den slåttergynnade arten svinrot är relativt vanlig i områdets vägkanter, liksom 
orkidén grönvit nattviol.   

Artrika vägkanter och hänsynsobjekt innefattar både torra och fuktigare vägkanter med ängsflora. Den 
kalkgynnade arten brudbröd förekommer på flera av de utpekade objekten. Andra vanligt förekommande 
arter på artrika vägkanter och hänsynsobjekt är bland annat svinrot, grönvit nattviol, jungfrulin, 
backnejlika, mandelblom och äkta johannesört. Några objekt har också inslag av lundflora och vid 
Hallebergs fot finns ädellövskogar där kärlväxterna har en nemoral prägel med bland annat arter som 
lundslok, bergslok och vippärt.  

Det noterades relativt lite rödlistade arter i driftområdet, endast tre arter hittades. Åkerkulla (rödlistad i 
kategorin NT), slåttergubbe (rödlistad i kategorin NT) och grenigt kungsljus (rödlistad i kategorin VU) 
noterades på en lokal var.  

Invasiva arter 

De invasiva arterna jätteslide och parkslide noterades på flera platser i driftområdet, framförallt i 
trakterna omkring Vänersborg. Vresros finns spritt i området och jättebjörnloka sågs bara på ett ställe, 
norr om grästorp. Blomsterlupiner finns spridda över hela driftområdet.  
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Översiktstabell – Artrika vägkanter och hänsynsobjekt 
 

Driftområde Trollhättan 
Km väg 892 

Km vägkant 1784 

 

   
 
  

Artrika vägkanter 

Antal 19 

Km väg 14,58 

Km vägkant 20,14 

Andel väg (%) 1,63 

Andel vägkant (%) 1,13 

 
 

Hänsynsobjekt 

Antal 10 

Km väg 3,495 

Km vägkant 5,805 

Andel väg (%) 0,39 

Andel vägkant (%) 0,33 

  

Skötselstatus 

Bra 15 av 29 

Medel 12 av 29 

Dålig 2 av 29 
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Översiktskarta – Artrika vägkanter, hänsynsobjekt 
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Grenigt kungsljus (rödlistad VU) 

Objektförteckning – Artrika vägkanter 

697, Väne-Ryr, VÄNE-RYR 

Motivering: En bred och torr ytterslänt med riklig förekomst av den hotade arten grenigt kungsljus (VU) 
och prickvingad svävfluga (NT).  

ID på översiktskarta  1 

Vägnummer  Rv 697 

Namn  Väne-Ryr, VÄNE-RYR 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Östra sidan 

Längd sida 1  60 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  60 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Grenigt kungsljus (VU), rödfibbla, åkervädd, gökärt, gulsporre, ärenpris, 
gulvial, gråfibbla, äkta johannesört, fyrkantig johannesört, käringtand, ljung, 
kråkvicker, duvvicker, blodrot och fårsvingel. 

Viktigaste faunainslag Prickvingad svävfluga (NT), kamgräsfjäril, pärlgräsfjäril och 
puktörneblåvinge. 

Kommentarer  En stor bred ytterslänt som har stort potential att utvecklas. Objektet finns 
noterat i Bohusläns flora som en lokal för grenigt kungsljus. 
Restaureringsarbeten har utförts under 2015. 
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697, Stämmen, GLIMMINGEN 

Motivering: Torr slänt med utvecklingspotential och massförekomst av äkta johannesört.  

ID på översiktskarta  2 

Vägnummer  O 697 

Namn  Stämmen, GLIMMINGEN 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan 

Längd sida 1  320 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  320 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Äkta johannesört, åkervädd, gullris, ärenpris, ljung, gråfibbla, gulvial, gåsört, 
käringtand, svartkämpar, blodrot, bergsyra, rölleka och prästkrage.  

Viktigaste faunainslag Tistelfjäril, grön sandjägare 

Kommentarer  Vägkanten har utvecklingspotential och kan bli mycket fin. Åtgärder som 
skulle behöva göras är att föra in torrängsarter och att efter några år utföra 
markstörningar för att gynna floran. Under år 2015 har en större 
röjningsinsats genomförts och många tallplantor m.fl. ryckts bort. 
Bortgrävning av fetare jordpartier har gjorts under våren 2016 och ängsfröer 
och örtpluggplantor tillförts. 
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698, Torrmosered, SKRÅRÖD 

Motivering: Sydexponerade slänter med hävdgynnad flora.  

ID på översiktskarta  3 

Vägnummer  O 698 

Namn  Torrmosered, SKRÅRÖD 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan 

Längd sida 1  1500 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  1500 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Ängsvädd, vildlin, jungfrulin, gökärt, vitmåra, blodrot, käringtand, ängsskallra, 
svartkämpar och ärenpris. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  På artportalen finns fynd av dvärglin (VU) och åkerkulla (NT) noterat. 
Eventuellt behöver vägkanten detaljinventeras. Under 2015 har en del 
restaurerande röjningsinsatser genomförts. Vedväxter behöver röjas bort.   
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2000, Ängen, UPPHÄRADS-SANDBACKEN 

Motivering: Rikblommande ängsvägkant.  

ID på översiktskarta  4 

Vägnummer  O 2000 

Namn  Ängen, UPPHÄRADS-SANDBACKEN 

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  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Käringtand, gökärt, ängsvädd, ängsskallra, prästkrage, gråfibbla, bockrot, 
blåsuga, gullris, skogsfibbla, tussilago, svartkämpar, smultron, ängskovall, 
skogskovall, fyrkantig johannesört, blodrot, teveronika och hagfibbla. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  - 
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2000, Kajebacken, ÖRTEMADEN 

Motivering: Ängsvägkant med hävdgynnade arter. 

ID på översiktskarta  5 

Vägnummer  O 2000 

Namn  Kajebacken, ÖRTEMADEN 

Gammalt namn  Kajebacken 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  215 m 

Längd sida 2  215 m 

Meter vägsida totalt  330 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Ja, alla skyltar sitter rätt. 

Viktigaste florainslag  Nattviol, jungfrulin, ängsvädd, svinrot, vitmåra, gökärt, gullris, gråfibbla, 
flockfibbla, hagfibbla, femfingerört, smultron, fyrkantig johannesört, blodrot, 
ärenpris, stenbär, prästkrage, daggkåpa, skogsklöver och käringtand. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  I den södra delen ligger en liten damm tätt intill vägen. I de södra delarna 
intill bebyggelsen är floran lite mindre intressant. På artportalen finns 
åkerkulla (NT) noterad. Mycket sly och buskar har tagit sig in i vägkanten.  
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2009, Södra Lövås, RÅDA 

Motivering: Hävdgynnade arter i lundmiljö.  

ID på översiktskarta  6 

Vägnummer  O 2009 

Namn  Södra Lövås, RÅDA 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  80 m 

Längd sida 2  80 m 

Meter vägsida totalt  160 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp.  

Viktigaste florainslag  Brudbröd, gullviva, svinrot, smultron, blåsuga, gökärt, skogsklöver, 
kärleksört, daggkåpa, liljekonvalj, teveronika, smultron och fyrkantig 
johannesört. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Vägkanterna är troligtvis kalkpåverkade. Den kringliggande skogen består av 
ek, asp och buskar som hagtorn, rosor, apel och rönn. På den norra sidan 
växer mycket gullvivor och brudbrödet växer på den västra. På artportalen 
finns åkerkulla (NT) noterad. Mycket sly och buskar i slänten som behöver 
röjas bort.  

 

 
  



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

18 
 

 
 

  



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

19 
 

2011, Stora Boda, STORA BODA 

Motivering: Artrik vägkant med ängsväxter i solbelyst bergslänt.  

ID på översiktskarta  7 

Vägnummer  O 2011 

Namn  Stora Boda, STORA BODA 

Gammalt namn  Stora Boda 

Sida av vägen  Östra sidan 

Längd sida 1  180 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  180 m 

Skötselstatus  Bra, men parti med örnbräken finns 

Skyltar  Ja, alla skyltar sitter rätt. 

Viktigaste florainslag  Smultron, gråfibbla, ängsvädd, käringtand, bergglim, bockrot, gökärt, gullris, 
hagfibbla, ärenpris, blodrot, prästkrage, skogsklöver, rölleka, ljung och 
fyrkantig johannesört, kärleksört.  

Viktigaste faunainslag Grön sandjägare, kamgräsfjäril, vildbin 

Kommentarer  Mycket smultron och gråfibbla. Under våren 2016 har en viss röjning och 
uppryckning av vedväxter genomförts. 
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2011, Kobergs golfbana, KOBERG 

Motivering: Solbelysta sandiga slänter med spridda förekomster av hävdgynnade arter samt ett exemplar 
av slåttergubbe (NT).  

ID på översiktskarta  8 

Vägnummer  O 2011 

Namn  Kobergs golfbana, KOBERG 

Gammalt namn  Kobergs golfbana 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  1150 m 

Längd sida 2  1675 m 

Meter vägsida totalt  3225 m 

Skötselstatus  Medel (finns en del ohävdsinslag och lupiner) 

Skyltar  Ja, alla rätt.  

Viktigaste florainslag  Slåttergubbe (NT), ängsvädd, nattviol, vildmorot, bockrot, gråfibbla, krypvide, 
flockfibbla, smultron, ljung, gulvial, prästkrage och käringtand. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Mycket spridda värden, endast enstaka förekomster av nattviol och 
vildmorot.  Sandigt material med en del blottor. Bitvis mycket sly, men under 
2014 genomfördes en större restaurerande röjningsinsats. Många mindre 
plantor rycktes upp med rötterna. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slåttergubbe (rödlistad NT)         
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2018, Gullered, GULLERED 

Motivering: Torrbacke med hävdgynnad flora.  

ID på översiktskarta  9 

Vägnummer  O 2018 

Namn  Gullered, GULLERED 

Gammalt namn  Gullered 

Sida av vägen  Norra sidan 

Längd sida 1  130 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  130 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Ja, alla skyltar sitter rätt.  

Viktigaste florainslag  Jungfrulin, tjärblomster, smultron, gråfibbla och käringtand.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Objektet klassas om från artrik vägkant till hänsynsobjekt. Begränsade värden 
men en småfin slänt. En del berg i dagen. Blomsterlupiner växer längs vägen.  
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2025, Stenarsröd, STENARSRÖD 

Motivering: Artrik vägkant med stor artrikedom av indikator- och karaktärsarter.  

ID på översiktskarta  10 

Vägnummer  O 2025 

Namn  Stenarsröd, STENARSRÖD 

Gammalt namn  Stenarsröd 

Sida av vägen  Västra sidan 

Längd sida 1  275 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  275 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Ja, alla rätt.   

Viktigaste florainslag  Brudbröd, åkervädd, backnejlika, gulmåra, ängsvädd, stagg, svinrot, gökärt, 
tjärblomster, puktörne, bergslok, mandelblom, bockrot, gullris, äkta 
johannesört, gullviva, ängshavre, ängshavrerot, gulvial, ärenpris, vitmåra, 
flockfibbla, smultron, prästkrage, ängskovall och blåsuga. 

Viktigaste faunainslag Långhornsbi och ängssmygare. 

Kommentarer  Torrbacke med inslag av friskäng och två delsträckor av karaktären fuktäng. 
Insektsrikt med flera fjärilar, troligtvis finns en intressant insektsfauna här. 
Vedväxter, blomsterlupiner och häggmispel växer i vägkanten och behöver 
röjas bort. En viss restaurerande insats gjordes 2014. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       Ängssmygare och långhornsbi. 
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2037, Svalbacken, SVALBACKEN  

Motivering: Rikblommig vägkant med hävdgynnade arter och grönvit nattviol.  

ID på översiktskarta  11 

Vägnummer  O 2037 

Namn  Svalbacken, SVALBACKEN 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  385 m 

Längd sida 2  385 m 

Meter vägsida totalt  770 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Grönvit nattviol, ängsvädd, svinrot, vitmåra, flockfibbla, ängsskallra, 
prästkrage, gökärt, klotpyrola, ärenpris, mandelblom, ljung, bockrot, 
käringtand, teveronika och fyrkantig johannesört. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  På objektet noterades 20 stycken grönvita nattvioler. Den södra delen av 
sträckan har glesare värden. Mycket fjärilar noterades.  
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2044, Ljungliden, GUNNARSBO  

Motivering: Rikblommiga vägkanter med ängsflora. 

ID på översiktskarta  12 

Vägnummer  O 2044 

Namn  Ljungliden, GUNNARSBO 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  260 m 

Längd sida 2  260 m 

Meter vägsida totalt  520 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Jungfrulin, ängsvädd, svinrot, flockfibbla, gråfibbla, gökärt, smultron, 
hagfibbla, käringtand och blodrot.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Vägen går längs en igenväxande betesmark och passerar en vacker 
stenvalvsbro. Söder om objektet finns också förhöjda floravärden men mer 
spritt.  
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2045, Olofstorp, VÄNERSNÄS  

Motivering: Artrik vägkant med slåttermarksflora. 

ID på översiktskarta  13 

Vägnummer  O 2045 

Namn  Olofstorp, VÄNERSNÄS 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Västra sidan 

Längd sida 1  315 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  315 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Nattviol, ängsvädd, svinrot, gökärt, blåsuga, ärenpris, smultron, gulvial, 
flockfibbla, blodrot, skogskovall, ängsskallra, prästkrage och käringtand.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  En av få vägkanter i området med slåttermarkskvalitéer i driftområdet. 
Sträckan har olika karaktärer. I norr går sträckan längs tätare skog och är mer 
lågmäld och beskuggad, skogskanten ligger när vägen och vägområdet är 
smalt. I söder passerar vägen ett fornminne, där är det mer glesbevuxet av 
lövträd och förmodligen bedrivs där någon form av skötsel som eventuellt 
även påverkar vägområdet.  
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2050, Lilleskog, HALLEBERG  

Motivering: Lång artrik vägkant med kalkgynnade arter, torrbacksflora och lundflora.  

ID på översiktskarta  14 

Vägnummer  O 2050 

Namn  Lilleskog, HALLEBERG 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan 

Längd sida 1  3100 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  3100 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Lundslok, vippärt, lundelm, småborre, skärmstarr, bergslok, skogsvicker, 
blodnäva, svinrot, backglim, åkervädd, ärenpris, gökärt, gullris, styvfibbla, 
ängshavrerot, skogsklöver, jordreva, bäckveronika och flockfibbla. 

Viktigaste faunainslag Pärlgräsfjäril och stor kardinalbagge. 

Kommentarer  En lång vägkant med flera arter varav många indikatorarter. Objektet har 
olika karaktärer med en del torrbackslänter och vissa delar med 
lundkaraktär. Vägen går längs med en ädellövskog med bl.a. alm, ask och 
hassel och marken är påverkad av Hallebergs platåberg. På artportalen finn 
noterat förekomst av ärtvicker (EN) och mindre blåvinge (NT). På en del 
partier är vegetationen mycket tätt igenvuxen av älgört. De invasiva arterna 
vresros och vintergröna växer längs vägkanten.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Stor kardinalbagge och pärlgräsfjäril.  
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2060, Lillesjön, ROTENÄS  

Motivering: Vägkant med indikatorarter och åkerkulla (NT). 

ID på översiktskarta  15 

Vägnummer  O 2060 

Namn  Lillesjön, ROTENÄS 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  1050 m 

Längd sida 2  1050 m 

Meter vägsida totalt  2100 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp.  

Viktigaste florainslag  Åkerkulla (NT), norsknoppa, svinrot, jungfrulin, knägräs, prästkrage ekorrbär, 
akleja, smultron, blåsuga, hagfibbla, blodrot, styvfibbla, käringtand, 
svartkämpar, vårbrodd, skogsviol, ängskovall och äkta johannesört.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  På östra sidan finns en lång västexponerad ytterslänt och på objektet finns 
både sandiga torrbackar och frisk- fuktängar. Sträckan är oklar i sin 
utbredning. Åkerkulla och prästkragar växte rikligt på stödremsan längs en 
bit av vägen och det finns sandiga slänter som är insektsintressanta. Det har 
utförts någon form av vägjustering och dikning nyligen.  Enligt fynduppgifter 
från artportalen finns granspira (NT) vid lokalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åkerkulla (rödlistad NT)  
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2506, Barne-Åsaka, ÅSAKA 

Motivering: Artrika vägkanter med riklig blomning av flera indikatorarter 

ID på översiktskarta  16 

Vägnummer  O 2506 

Namn  Barne-Åsaka, ÅSAKA 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  240 m 

Längd sida 2  240 m 

Meter vägsida totalt  480 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Åkervädd, gulmåra, gullris, äkta johannesört, gökärt, bockrot, tjärblomster, 
femfingerört, harklöver, prästkrage, gråfibbla, sommarvicker, liten blåklocka, 
skogsklöver, knippfryle, fyrkantig johannesört, teveronika och vårbrodd. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Insektsintressanta, fina torra slänter med utvecklingspotential. Vedväxter 
behöver röjas bort, det kan eventuellt ge större diversitet av arter och 
blommor.  
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2537, Lyckhem, ÅSAKA 

Motivering: Torra solbelysta slänter och klippor med rik blomning av hävdgynnad flora.  

ID på översiktskarta  17 

Vägnummer  O 2537 

Namn  Lyckhem, ÅSAKA 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan 

Längd sida 1  2615 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  2615 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Brudbröd, svinrot, jungfrulin, ängsvädd, vitmåra, skogsklöver, flockfibbla, 
gulmåra, gökärt, gullris, tjärblomster, äkta johannesört, bergglim, ärenpris, 
ljung, gråfibbla, liten blåklocka, käringtand, hagfibbla, vildkaprifol, bockrot, 
gaffelbräken och smultron.  

Viktigaste faunainslag Troligt fynd av pärlgräsfjäril.  

Kommentarer  Lång sträcka med variation i förekomst och antal av arter. Insektsintressanta 
vägkanter med bland annat mycket fjärilar. Blomsterlupiner växer längs 
vägkanten.  
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2540, Samslätt, BÄCK 

Motivering: Torra vägkanter med rik blomning av hävdgynnade arter.  

ID på översiktskarta  18 

Vägnummer  O 2540 

Namn  Samslätt, BÄCK 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  790 m 

Längd sida 2  790 m 

Meter vägsida totalt  1580 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Borsttistel, åkervädd, gulmåra, nattviol, svinrot, väddklint, liten blåklocka, 
bockrot, vitmåra, flockfibbla, ängshavre, gökärt, prästkrage, käringtand, 
gråfibbla, äkta johannesört och fyrkantig johannesört.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Ca 5 exemplar av backsippa (VU) hittades i intilliggande domarring. I södra 
änden finns en stor vägek. Insektsintressant med bland annat fjärilar. 
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2560, Jönslanna, JÖNSLANNA 

Motivering: Rikblommande vägkant med indikatorarter. 

ID på översiktskarta  19 

Vägnummer  O 2560 

Namn  Jönslanna, JÖNSLANNA 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  860 m 

Längd sida 2  860 m 

Meter vägsida totalt  1720 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp.  

Viktigaste florainslag  Åkervädd, prästkrage, äkta johannesört, nysört, käringtand, vitmåra, gullris, 
ängshavrerot, kvastfibbla, gulvial, teveronika, sparvvicker och gökblomster 

Viktigaste faunainslag Humlor, honungsbi och nässelfjäril. 

Kommentarer  Ovanligt rikblommig för att vara i slättlandskapet. Insektsintressant. Rätt typ 
av dikning har gjorts. På några sträckor finns mycket knylhavre som behöver 
bekämpas. Ett par stånd av blomsterlupiner finns längs vägkanten.  
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Objektförteckning – Hänsynsobjekt  

698, Torvrukemossen, HÅVEN 

Motivering: Fukthed med hävdgynnade arter. 

ID på översiktskarta  20 

Vägnummer  O 698 

Namn  Torvrukemossen, HÅVEN 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  600 m 

Längd sida 2  600 m 

Meter vägsida totalt  1200 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Ängsvädd, svinrot, kärrsilja, krypvide, kärrtistel, hundstarr, tuvull, ljung, 
ängsskallra, skogsviol, ärenpris och käringtand.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  På artportalen finns fynd av dvärglin (VU) noterat. Vägen kan vara ombyggd 
nyligen och det finns möjligheter att den växer igen på sikt.  
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1996, Törestorp, TÖRESTORP 

Motivering: Vägkant med riklig förekomst av svinrot. 

ID på översiktskarta  21 

Vägnummer  O 1996 

Namn  Törestorp, TÖRESTORP 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Östra sidan 

Längd sida 1  275 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  275 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Svinrot och jungfrulin. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  En fin bäck rinner ner under vägen. Det finns fler bestånd av svinrot norr och 
söderut.  
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2007, Johannesberg, FRÅSTAD 

Motivering: Fina slänter med mindre förekomster av hävdgynnad flora.  

ID på översiktskarta  22 

Vägnummer  O 2007 

Namn  Johannesberg, FRÅSTAD 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  190 m 

Längd sida 2  190 m 

Meter vägsida totalt  380 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Gökblomster, humleblomster och nattviol 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Endast en nattviol hittades vid besöket men tidigare har fler observerats. 
Återbesök för att undersöka förekomsten av nattviol behöver göras.   
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2011, Lilla Boda, LILLA BODA 

Motivering: Vägkant med hävdgynnad flora och oklara värden.  

ID på översiktskarta  23 

Vägnummer  O 2011 

Namn  Lilla Boda, LILLA BODA 

Gammalt namn  Lilla Boda 

Sida av vägen  Södra sidan 

Längd sida 1  140 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  140 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Skyltar ska tas bort.  

Viktigaste florainslag  Svinrot, jungfrulin, humleblomster, ängsfryle, svartkämpar och fyrkantig 
johannesört.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Objektet klassas om från artrik vägkant till hänsynsobjekt.  
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2012, Trehörningen, FORS 

Motivering: Vägkant med oklara värden och med rik blomning av ett mindre antal arter.  

ID på översiktskarta  24 

Vägnummer  O 2012 

Namn  Trehörningen, FORS 

Gammalt namn  Trehörningen 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  190 m 

Längd sida 2  190 m 

Meter vägsida totalt  380 m 

Skötselstatus  Dålig 

Skyltar  Skyltar ska tas bort.   

Viktigaste florainslag  Bergslok, svinrot, käringtand, hagfibbla, rödfibbla, ljung, smultron, blodrot 
och ärenpris.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Objektet klassas om från artrik vägkant till hänsynsobjekt och sträckan 
förlängs. På båda sidorna av vägen finns ganska nya hyggen vilket gör det 
ljusare. Mycket vedväxter i vägkanten och blomsterlupiner.  
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2034, Hultaberget, RÄNNE 

Motivering: Hävdgynnade arter i solbelysta slänter med jordblottor.  

ID på översiktskarta  25 

Vägnummer  O 2034 

Namn  Hultaberget, RÄNNE 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  690 m 

Längd sida 2  270 m 

Meter vägsida totalt  960 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Jungfrulin, svinrot, nattviol, ängsvädd, vitmåra, fyrkantig johannesört, 
ärenpris, gåsört, ängsskallra, ljung, vårbrodd, svartkämpar och käringtand.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  På den södra sidan finns jungfrulin rikligt i bankslänten och på den norra 
sidan i både ytter- och innerslänt. Siltjord. 
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2040, Lilla Aspås, KOBERG 

Motivering: Vägkant med nattviol. 

ID på översiktskarta  26 

Vägnummer  O 2040 

Namn  Lilla Aspås, KOBERG 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  150 m 

Längd sida 2  150 m 

Meter vägsida totalt  300 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Nattviol, ängsskallra, blodrot, käringtand, prästkrage, vårbrodd, gråfibbla, 
ängsfryle och fyrkantig johannesört.  

Viktigaste faunainslag En ödla och en stekel noterades. 

Kommentarer  På södra sidan finns en stor klippa med mycket mossor och lavar och norra 
sidan har en utdragen innerslänt. 15 st nattvioler hittades. 
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2047, Tunhem, TUNHEM 

Motivering: Restaureringsobjekt med välexponerade vägkanter i mycket fin omgivning bestående av 
ekhagar.  

ID på översiktskarta  27 

Vägnummer  O 2047 

Namn  Tunhem, TUNHEM 

Gammalt namn  Västra Tunhem 

Sida av vägen  Norra sidan 

Längd sida 1  265 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  265 m 

Skötselstatus  Dålig 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Inga intressanta arter i nuläget.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Har tidigare varit artrik vägkant men objektet blev bortplockat. Har nu 
klassats som hänsynsobjekt på grund av utvecklingspotential som ligger i att 
vägkanten kan bli artrik och rikblommig på grund av de fina kringliggande 
miljöerna. Markmaterialet måste dock bytas ut, i nuläget finns nästan bara 
kvävegynnade arter som till exempel knylhavre, hundäxing och brännässla. På 
artportalen finns i området flera fynd av skalbaggar, troligtvis knutet till de 
stora ekarna som finns i trakterna: (svart guldbagge (EN), gulbent 
kamklobagge (NT), kardinalfärgad rödrock (NT) och smalknäppare (NT)).  
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2503, Kvarn, STORA DJUPSÅS 

Motivering: Kort, torrt och grusigt parti med rik blomning av indikatorarter.  

ID på översiktskarta  28 

Vägnummer  O 2503 

Namn  Kvarn, STORA DJUPSÅS 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Södra sidan  

Längd sida 1  85 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  85 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Åkervädd, blåmonke, gullris, prästkrage, käringtand, sommarvicker, 
vårbrodd, liten blåklocka, svartkämpar, rölleka, ängsfryle, ängskovall, ljung, 
fyrkantig johannesört, teveronika och bockrot.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Vägkanten är ett sidoområde, dike saknas. Ett kort torrbacksavsnitt på grusigt 
underlag. Insektsintressant.  
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2550, Askjum, ASKJUM 

Motivering: Vägkant med hävdgynnad flora.  

ID på översiktskarta  29 

Vägnummer  O 2550 

Namn  Askjum, ASKJUM 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor  

Längd sida 1  910 m 

Längd sida 2  910 m 

Meter vägsida totalt  1820 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Svinrot, åkervädd, getväppling, prästkrage, äkta johannesört, gökärt, 
gråbinka, käringtand, stor blåklocka, rölleka, femfingerört, gråfibbla, 
skogsklöver, daggkåpa och kråkvicker.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Delar av sträckan är grusig och det finns en grusig exponerad kurva. 
Vägkanter är bitvis mycket frodig och för att bli av med högväxande gräs som 
t.ex. knylhavre bör grus skrapas fram. Mycket blomsterlupiner växer längs 
vägen och bör bekämpas.   
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Objektförteckning – Övriga objekt  

Borttagna objekt  

Vägnr. Namn Motivering Skyltar Kommentarer 
O 2011 F.d. Lilla Boda, 

nu Lilla Boda, 
LILLA BODA 

Förhöjda floravärden 
men inte tillräckligt för 
att klassas som artrik 
vägkant. 

Ska tas bort. Objektet är numera 
hänsynsobjekt (se objekt 
23). 

O 2012 F.d. 
Trehörningen, 
nu 
Trehörningen, 
FORS 

Förhöjda floravärden 
men inte tillräckligt för 
att klassas som artrik 
vägkant. 

Ska tas bort. Objektet är numera 
hänsynsobjekt (se objekt 
24). 

O 2025 Jonstorp – 
Anered 

Det finns inslag av 
frisk- fukthedar men 
det finns inte tillräckligt 
höga floravärden för att 
sträckan ska bli ett 
objekt.  

Om skyltar finns 
ska de tas bort. 
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Översiktskarta – Invasiva växter 
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Objektförteckning – Invasiva växter 
 

ID på 
karta 

Vägnr. SWEREF99 N SWEREF99 E Art Kommentarer  

1 Rv 44 345766 6464574 Vresros   

2 Rv44/E45 341045 6469267 Parkslide   

3 O 186 369749 6450589 Vresros   

4 O 2005 345655 6464339 Vresros   

5 O 2011 346299 6450072 Vresros   

6 O 2012 339420 6457291 Jätteslide   

7 O 2025 340979 6469779 Parkslide På båda sidor vägen. 

8 O 2025 342252 6470288 Parkslide   

9 O 2025 342666 6470972 Parkslide   

10 O 2028 341384 6466525 Vresros   

11 O 2050 345284 6472442 Parkslide   

12 O 2050 345901 6472269 Parkslide Enorma mängder 

13 O 2050 346692 6472077 Parkslide   

14 O 2050 351116 6471774 Vresros   

15 O 2056 336613 6472067 Parkslide   

16 O 2056 339537 6471729 Parkslide 
Två bestånd, både inom avfarten från 
E45 samt i väster om den.  

17 O 2056 340775 6472428 Parkslide   

18 O 2508 374840 6456844 Vresros På västra sidan vägen.  

19 O 2561 364535 6469354 Parkslide Ett par bestånd. 

20 O 2562 363215 6470169 Jätteloka   
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