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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 man utgått från de objekt som utsetts under tidigare inventeringar av driftområdet.  

Under sommaren 2015 kunde dessa objekt kompletteras då alla statliga vägar i driftområdet inventerades 
med avseende på intressanta miljöer. En del av de nya objekten kan ha bildats utifrån tips från 
Länsstyrelsen, kommuner, naturskyddsföreningar, botaniska föreningar, konsulter och privatpersoner, 
men har framför allt tagits fram via våra egna inventering.  

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. I samband med inventeringen tar man normalt även en rad foton på 
området, alltid av översiktlig karaktär och ibland även av enskilda arter. 

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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Viskadalens driftområde 

Landskap 

Viskadalens driftområde är uppdelat mellan Västra Götalands- och Hallands län. Nederbörden för denna 
del av Sverige är ofta riklig och klimatet är milt, vilket beror på läget vid havet (Hallands flora).  Den västra 
delen av driftområdet består av ett utpräglat kustlandskap, som till största delen utgörs av bebyggd mark 
med större samhällen, stora vägar samt uppodlad mark. De opåverkade miljöerna i den delen av 
driftområdet kan ha förhållandevis hög artrikedom. Typiskt för den här delen av Viskadalen är att det 
finns en hel del sandiga/moiga vägkanter där många lågvuxna arter trivs. Längre österut i driftområdet 
förekommer isälvsediment med sand och block som skapats under istiden. Större delen av de östliga 
delarna består av skog, främst barrskog. Tidigare fanns betydligt mer ljunghedar i Hallands landskap men 
dessa har fått växa igen och består numera huvudsakligen av granskog. Andra intressanta naturtyper för 
området är sandmarker, hedar, ädellövskogar och myrar.  

Flora och fauna 

De sällsynta och rödlistade arterna som noterades vid årets inventering var t.ex. vanlig backsippa (VU), 
slåttergubbe (VU) och backtimjan (NT). Vanlig backsippa hittades på sex olika lokaler, främst i den 
nordöstra delen av driftområdet. I samma område hittades även slåttergubbe, som noterades på sju 
lokaler. Backtimjan påträffades på fyra lokaler spridda över driftområdet. På flera platser kämpar dessa 
arter mot kvävegynnad och/eller högvuxen vegetation.  

De artrika objekten i området är generellt rikblommande. Vanliga arter är blåmonke, åkervädd, 
tjärblomster, flockfibbla och grönvit nattviol. Den vanligast förekommande habitattypen är friskängen, 
men flera objekt utgörs också av sandiga slänter med typiska torrängsarter. Det är dessa sandiga 
vägkanter som man ofta finner vara intressanta för insekter, t.ex. för vildbin som bygger bohål i sanden.  

Under 2015 inventerades några lokaler i driftområdet med fokus på insekter, framförallt vildbin och 
fjärilar. Inom Viskadalens område noterades under 2015 bl.a. en del väddsandbin samt även långhornsbi, 
vialsandbi och mindre blåvinge (NT). En omfattande inventering har också gjorts i Ätradalens 
driftområde, som gränsar till Viskadalen i öster. De sandiga markerna och förekomsten av åkervädd och 
ängsvädd lockar till sig arter som väddsandbi och guldsandbi (NT). Båda arter är goda indikatorarter för 
sandiga marker med ängsflora. Liknande förutsättningar för dessa arter finns i Viskadalens östra delar, 
varför man kan tänka sig att även guldsandbi bör finnas i området.  

Invasiva arter 

I Viskadalens driftområde observerades fyra olika invasiva arter i vägkanterna. Vanligast av dessa är 
blomsterlupinen, som är särskilt svårt att få bukt på då arten sprider sig snabbt och förekommer allmänt 
på många platser. Övriga tre invasiva arter som hittades längs vägkanterna var vresros, parkslide samt 
jätteloka/jättebjörnloka. Vid inventeringen 2015 noterades flest invasiva arter i den västra delen av 
området.  
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Översiktstabell – Artrika vägkanter och hänsynsobjekt 
 

Driftområde Viskadalen 
Km väg 1096 

Km vägkant 2192 

 

   
 

  

Artrika vägkanter  
Antal 58 

Km väg 60,19 

Km vägkant 119,57 

Andel väg (%) 5,49 

Andel vägkant (%) 5,45 

 

Hänsynsobjekt 

Antal 31 

Km väg 26,69 

Km vägkant 41,79 

Andel väg (%) 2,43 

Andel vägkant (%) 1,9 

  

Skötselstatus 

Bra 35 av 58 

Medel 19 av 58       

Dålig 4 av 58 

Okänd 0 av 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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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.   
 Kategori 3: 1/8 – 15/9 – sen slåtter med skärande redskap samt uppsamling av avslaget material. 

 

ID 
Väg Plats/Delsträcka Meter 

väg 

Meter 
vägkan

t  
Slåtter 

(kategori) 

1 O 156 
Björlandakrysset, BJÖRLANDA 

120 120 Skötselbeskrivning 

2 O 156 Solbacken, OLOFSRED 295 590 2 

3 O 156 Sandvadskrysset, BRANDSKOG 160 160 Skötselbeskrivning 

4 O 156 Grimstorp, GRIMSTORP 1600 3200 1 

5 N 761 Vare, VARE 1035 2070 1 

6 N 769 Lars-Börsgård, HUNNESTAD 1075 2150 1 

7 N 770 Grimeton, GRIMETON 870 1740 2 

8 N 772 Havstorp, HAVSTORP 370 370 Skötselbeskrivning 

9 N 785 Landbonas, MUTE 290 580 1 

10 N 785 Obbhults grustäkt, MUTE 600 1200 1 

11 N 802 Tångaberg, TORPA-KÄRRA 670 1340 2 

12 N 806 Valinge, VALINGE 230 230 Skötselbeskrivning 

13 N 807 Gunnestorp, GUNNESTORP 280 560 1 

14 N 812 Säm, SÄM 5600 11200 1 

15 N 815 Karlgustavs kyrka, SKEDESKAMMA 245 490 1 

16 N 815 Gubbered, PUKARED 880 1760 1 

17 N 819 Gällsered, GÄLLSERED 100 200 3 

18 N 820 Stora Egnared, EGNARED 400 800 1 

19 N 821 Broholm-Sjö, SJÖ 3740 6940 2 

20 N 821 Backa, KARLGUSTAVS-BACKA 1210 2420 1 

21 N 821 Esbjörnared, ESBJÖRNARED 475 950 2 

22 N 826 Ljungåsen, NÄRÅ 905 1810 1 

23 N 827 Väster om Danhult, DANHULT 240 480 1 

24 N 847 Båtafjorden, SKÄLLÅKRA 2295 4590 2 

25 N 848 Hulta, SKÄLLÅKRA 580 1160 2 

26 N 853 Ursdamm, NORDVÄRA 170 340 3 

27 N 861 Persgården, DRARED 420 840 2 

28 N 921 Givared, GIVARED 345 670 2 

29 O 1507 Oset, TORSE 55 55 2 

30 O 1519 Öxevalla kyrka, LIDEN 125 250 1 

31 O 1520 Lilla Älekulla, LILLA ÄLEKULLA 130 260 3 

32 O 1527 Kullen, ALSHULT 975 1950 2 

33 O 1528 Övre Höghult 5800 1160 1 

34 O 1529 Rökås, RÖKÅS 1700 3400 1 

35 O 1531 Lillabacka, KARKASHULT 170 340 1 

36 O 1532 Brokvarn, SÄVSARED 450 450 1 

37 O 1532 Öxabäck, FARSNÄS 4680 9360 1 

38 O 1548 Svedjetorpet, SPJUTÅS-SVEDJETORPET 210 420 3 

39 O 1551 Mellomhaga, KATRINEBERG 140 280 2 
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40 O 1551 Ryggebo soldatorp, BJÖRSTORP 10 10 1 

41 O 1552 Kyrkesjön, KATRINEBERG 285 570 1 

42 O 1552 Bäckaholm, MJÖLSTOCKA 2025 4050 1 

43 O 1553/1551 Göjeholm, GRIMSTORP 1605 3210 1 

44 O 1553 Backgården, BACKGÅRDEN 640 1280 1 

45 O 1555 Skallamoga, SKALLAMOGA 1545 3090 1 

46 O 1611 
Storegården - Rosenhöjd, SÄTILA-
HULTA 235 470 2 

47 O 1611 Håkankila, HÅKANKILA 155 310 1 

48 O 1612 Sjölyckan, GETAKULLA 580 1160 2 

49 O 1613 Flohult, FLOHULT 525 1050 1 

50 O 1649 Övre Borghult, SKEPHULT-BORGHULT 560 1120 1 

51 O 1650 Skephult kyrka, SKEPHULTS-BACKEN 325 650 2 

52 O 1655 Roasjö, ROASJÖ 6560 13120 1 

53 O 1656 Hagen, HESTRA 2810 5620 2 

54 O 1659 Sexdrega, KÄLLERED 315 630 Skötselbeskrivning 

55 O 1659 Lilla Lalarp, LALARP 470 940 1 

56 O 1661 Ringestena, RINGESTENA 400 800 2 

57 O 1666 Handbynäs, HANDBYNÄS 400 800 2 

58 O 1666 Stenkullen, HANDBYNÄS 790 1580 1 
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Objektförteckning – Artrika vägkanter 

156, Björlandakrysset, BJÖRLANDA 

Motivering: Anlagd vägkant med insådd och plantering av intressanta ängsväxter. 

ID på översiktskarta  1 

Vägnummer  O 156 

Namn  Björlandakrysset, BJÖRLANDA 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Södra sidan. 

Längd sida 1  120 meter. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  120 meter. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp.  

Viktigaste florainslag  Rotfibbla, åkervädd, sandlosta, ängsvädd, getväppling och käringtand. 

Viktigaste faunainslag -  

Kommentarer  Björlandakrysset är ett av Trafikverkets uppföljningsprojekt. Området kring 
korsningen byggdes nyligen om, bl.a. har en ny pendelparkering tillkommit. 
Objektet har såtts in under flera omgångar med ängsfröer samt med 
pluggplantor.  Art- och blomrikedomen kommer att utvecklas betydligt de 
kommande åren. 

En skötselbeskrivning finns för objektet.  
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156, Solbacken, OLOFSRED 

Motivering: Rikligt med blåmonke i grusig bankslänt.  

ID på översiktskarta  2 

Vägnummer  O 156 

Namn  Solbacken, OLOFSRED 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  295 meter. 

Längd sida 2  295 meter.  

Meter vägsida totalt  590 meter. 

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Blåmonke, getväppling, åkervädd, gökärt, äkta johannesört, gråfibbla, bockrot, 
gullris, och ljung.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Grusig bankslänt med flera öppna partier på södra sidan. En del fjärilar och 
humlor sågs på den utpekade platsen. 

På norra sidan vid huset är vägkanten mer igenvuxen och frodig. Behov av 
uppluckring finns. Vid busshållplatsen och runt om denna är det mycket 
frodigt, vegetationen domineras främst av krypvide.  
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156, Sandvadskrysset, BRANDSKOG 

Motivering: Grusig och sandig slänt som såtts in med typiska ängsarter. 

ID på översiktskarta  3 

Vägnummer  O 156 

Namn  Sandvadskrysset, BRANDSKOG 

Gammalt namn  Sandvadskrysset 

Sida av vägen  Västra sidan.  

Längd sida 1  160 meter. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  160 meter.  

Skötselstatus  Bra.  

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp.  

Viktigaste florainslag  Blåeld, cikoria, rödklint, backglim, färgkulla, blåmonke, rotfibbla, backnejlika, 
getväppling, gråfibbla och äkta johannesört. 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  En fin bankslänt bestående av grus och sand. Ett av Trafikverkets 
uppföljningsobjekt, där man planterat och sått in ängsfröer under flera 
omgångar, senast under sommaren 2015. Flera av de arter som såtts in på 
platsen verkar ha etablerat sig med gott resultat. Objektet kommer att 
utveckla sig ännu mer de kommande åren. 

En särskild skötselbeskrivning finns för objektet.  
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156, Grimstorp, GRIMSTORP 

Motivering: Vägkant med ängsflora som har utvecklingspotential.  

ID på översiktskarta  4 

Vägnummer  O 156 

Namn  Grimstorp, GRIMSTORP 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  1600 meter. 

Längd sida 2  1600 meter. 

Meter vägsida totalt  3200 meter.  

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Tjärblomster, åkervädd, rödklint, cikoria, liten blåklocka, gråfibbla, gullris och 
ljung.  

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Omgivningen består av hagmarker och åkrar. Det finns en mindre stenur intill 
objektet. Framför en av gårdarna finns lite udda ängsarter, som troligen är 
insådda. 

På ett ställe ligger det lite döda grenar i vägkanten, vilka bör samlas upp. Det är 
ganska igenvuxet med gräs och renfana på delar av sträckan. Även mindre sly 
av bland annat gran, salix, björk och hallon bör röjas undan för att undvika 
ytterligare spridning.   
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761, Vare, VARE 

Motivering: Kustnära vägkant med torrängsflora.  

ID på översiktskarta  5 

Vägnummer  N 761 

Namn  Vare, VARE 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  1035 meter. 

Längd sida 2  1035 meter.  

Meter vägsida totalt  1070 meter. 

Skötselstatus  Bra.  

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Fältmalört, tjärblomster, blåmonke, åkervädd, liten blåklocka, bockrot och 
äkta johannesört.  

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Det finaste partiet på sträckan är vid stenmuren.  

Tenderar att växa igen om ingen insats görs. Ytterslänterna troligen 
näringspåverkade från intilliggande åkrar.  
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769, Lars-Börsgård, HUNNESTAD 

Motivering: Örtrik, torr vägkant med rik förekomst av getväppling.  

ID på översiktskarta  6 

Vägnummer  N 769 

Namn  Lars-Börsgård, HUNNESTAD 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  1075 meter.  

Längd sida 2  1075 meter.  

Meter vägsida totalt  2150 meter. 

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Gullviva, åkervädd, getväppling, blåmonke, mörkt kungsljus, flockfibbla, liten 
blåklocka och äkta johannesört.  

Viktigaste faunainslag Nässelfjäril och blomflugan cf Eristalis arbustorum.  

Kommentarer  Harklöver och åkervädd förekommer i något mindre mängd. Mellan de 
näringsrika partierna med skräppor, brännässla m.fl. finns intressanta partier 
med flera indikatorarter.  

Skrapning som åtgärd för att få bort näringsrik jord behövs. Troligen 
påverkar närliggande åkrar vägkanten negativt.  
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770 Grimeton, GRIMETON 

Motivering: Tidigare känt objekt med god förekomst av flera ängsväxter.  

ID på översiktskarta  7 

Vägnummer  770 

Namn  Grimeton, GRIMETON  

Gammalt namn  Hunnestad-Grimeton 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  870 meter.  

Längd sida 2  870 meter.  

Meter vägsida totalt  1740 meter. 

Skötselstatus  Dålig.  

Skyltar  Ja, alla rätt.  

Viktigaste florainslag  Gulmåra, getväppling, åkervädd, flockfibbla, liten blåklocka, blåmonke, äkta 
johannesört och styvfibbla. 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Södra delen av sträckan har nyanlagts. Ingen hänsyn togs till den artrika 
floran i detta arbete. 

Enligt en privatperson som bor i området slås vägkanterna minst 3-4 gånger 
per år och vägkanten har på så sätt har tappat alla sina värden. Objektet ska 
också ha varit finare tidigare, då det från början sköttes bättre.  

Sedan den senaste inventeringen har en försämring skett, sträckan har tappat 
en stor del av sina värden och är numera relativt igenvuxen och har en större 
mängd sly.  

Vresros har etablerat sig på östra delen av sträckan, denna bör bekämpas.  
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772, Havstorp, HAVSTORP 

Motivering: Objekt som skapats för att skydda alarna längs bäcken, med specialskyltar.  

ID på översiktskarta   8 

Vägnummer  N 772 

Namn  Havstorp, HAVSTORP 

Gammalt namn  Havstorp, HAVSTORP 

Sida av vägen  Östra sidan.  

Längd sida 1  370 meter. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  370 meter. 

Skötselstatus  Dålig.  

Skyltar  Ja, alla rätt.  

Viktigaste florainslag  Röllika.  

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Alarna som står mellan bäcken och vägkanten har planterats och sträckan 
pekats ut som ”artrik vägkant” för att anpassa skötseln längs sträckan. 
Tidigare skadades de unga alarna vid slåtterarbetet vilket ledde till att träden 
inte hann växa sig höga. Idag har alridån lyckats etablera sig väl.  Alarnas 
funktion är bl.a. att beskugga bäcken där det finns bestånd av öring.  

En skötselbeskrivning finns för objektet.  

Objektet återfinns även i kunskapsunderlaget för alléer och vägträd.  
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785, Landbondas, MUTE 

Motivering: Ängsvägkant med två rödlistade arter, backsippa (VU) och backtimjan (NT). 

ID på översiktskarta  9 

Vägnummer  785 

Namn  Landbondas, MUTE 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  290 meter. 

Längd sida 2  290 meter.  

Meter vägsida totalt  580 meter. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Backsippa (VU), backtimjan (NT), blåsippa, gulmåra, tjärblomster, blåmonke, 
åkervädd, bockrot och äkta johannesört.  

Viktigaste faunainslag Luktgräsfjäril.  

Kommentarer  Den södra sidan är bäst skött. På objektet finns en stenmur där en del bräken 
och rosbuskar behöver åtgärdas. Sträckan är troligen insektintressant.   
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785, Obbhults grustäkt, MUTE 

Motivering: Rikblommig torrängsflora i sandiga marker intill grustäkt.  

ID på översiktskarta  10 

Vägnummer  O 785 

Namn  Obbhults grustäkt, MUTE 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  600 meter. 

Längd sida 2  600 meter. 

Meter vägsida totalt  1200 meter.  

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Rotfibbla, blåmonke, liten blåklocka, ängsskallra, getväppling, äkta 
johannesört och gullris.  

Viktigaste faunainslag Luktgräsfjäril.  

Kommentarer  Vägkanten har en del sandiga strukturer, de finaste delarna finns på sträckans 
mittersta del, främst söder om vägen. Övriga delar av sträckan har dock tagits 
med eftersom det finns potential att bli värdefullt även där.  

Träd och sly bör röjas i slänten på den norra sidan av vägen, det vore också 
lämpligt att skapa fler blottor i sanden.  

Troligen insektsintressant lokal. Bör inventeras ytterligare.  
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802, Tångaberg, TORPA-KÄRRA  

Motivering: Fina bankslänter med mycket getväppling, blåmonke och harklöver.  

ID på översiktskarta  11 

Vägnummer  N 802 

Namn  Tångaberg, TORPA-KÄRRA 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  670 meter.  

Längd sida 2  670 meter. 

Meter vägsida totalt  1340 meter. 

Skötselstatus  Bra.  

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Getväppling, blåmonke, flockfibbla, äkta johannesört, gråbinka, ljung, 
gråfibbla och harklöver.  

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Bankslänterna är speciellt intressanta, med torrängsartad karaktär och 
grusiga-sandiga blottor.  

Lågvuxet sly förekommer men borde åtgärdas i samband med den årliga 
slåttern och bör därför inte vara något problem. Ytterslänten är dock i behov 
någon åtgärd för att få bukt på den kvävegynnade vegetationen, framförallt 
gräs.  
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806, Valinge, VALINGE 

Motivering: Vägkant med lågväxande torrbacksflora. 

ID på översiktskarta  12 

Vägnummer  N 806 

Namn  Valinge, VALINGE 

Gammalt namn  Valinge 

Sida av vägen  Östra sidan. 

Längd sida 1  215 meter. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  215 meter.  

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar  Ja, alla rätt.  

Viktigaste florainslag  Blåmonke, styvfibbla, gulmåra, getväppling, tjärblomster, liten blåklocka, äkta 
johannesört, ljung och gullris.  

Viktigaste faunainslag -  

Kommentarer  Äldre vägkantsobjekt där man utfört en del åtgärder t.ex. skrapat delar av 
ytterslänterna på objektets östra del, för att skapa nya ytor för etablering. På 
dessa ytor växer idag främst getväppling och äkta johannesört. Åtgärderna 
har delvis följts upp, bl.a. finns mycket fotografier. 

Mitt på lokalen förekommer mycket fingerborgsblomma. I de skrapade 
delarna finns en del tuvor med knylhavre. 

En skötselbeskrivning finns för objektet.  
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807, Gunnestorp, GUNNESTORP  

Motivering: Välexponerad torrbacke med flera indikatorarter.  

ID på översiktskarta  13 

Vägnummer  N 807 

Namn  Gunnestorp, GUNNESTORP 

Gammalt namn  -  

Sida av vägen  Östra sidan.  

Längd sida 1  280 meter.  

Längd sida 2  280 meter.  

Meter vägsida totalt  560 meter. 

Skötselstatus  Medel.   

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Åkervädd, gulmåra, tjärblomster, blåmonke, liten blåklocka, äkta johannesört, 
bockrot och gråfibbla. Även Cladonia sp.  

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Längs krönet av objektet finns en stenmur. En restaurering av muren skulle 
kunna bidra med att få bort de buskage som vuxit upp längs sträckan. Det 
förekommer viss igenväxning av Agrostis sp.  
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812, Säm, SÄM 

Motivering: Vägkant med rikblommande partier.  

ID på översiktskarta  14 

Vägnummer  N 812 

Namn  Säm, SÄM 

Gammalt namn   -  

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  5 600 meter. 

Längd sida 2  5 600 meter.  

Meter vägsida totalt  11 200 meter.  

Skötselstatus  Dålig. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Gulmåra, åkervädd, rotfibbla, tjärblomster, blåmonke, mörkt kungsljus och 
äkta johannesört.  

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  På den norra delen av lokalen förekommer några stenmurar. Dessa är i 
dagsläget helt övertäckta med bl.a. gräs och sly och är i stort behov av 
restaurering. Objektet utgörs av en lång sträcka med utspridda värden samt 
några riktigt fina partier med en högre koncentration av värdefulla arter. 
Lokalen är insektsintressant.   

Inför inventeringen uppmärksammades sträckan särskilt, efter ett tips från en 
privatperson. 

En noggrann kontroll av landskapet runt väg 812 gjordes för att få en 
tydligare bild av omgivningens karaktär och potentiella samverkan med 
vägkantsvärden. Vägen sträcker sig genom ett småbrutet landskap med både 
åkermark och skogspartier, som ibland bildar brynmiljöer mot vägen. En 
kontroll mot artportalen visade att det finns en del naturvärden knutna till 
ekar i området (korallticka, NT) och även till ängsflora (aurorafjäril, 
tosteblåvinge och långhornsbi mm).  
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815, Karl Gustavs kyrka, SKEDESKAMMA 

Motivering: Rikblommig vägkant i ett öppet landskap.  

ID på översiktskarta  15 

Vägnummer  N 815 

Namn  Karl Gustavs kyrka, SKEDESKAMMA 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  245 meter.  

Längd sida 2  245 meter. 

Meter vägsida totalt  490 meter.  

Skötselstatus  Bra.  

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Åkervädd, gulmåra, liten blåklocka, blåmonke, äkta johannesört, bockrot och 
gullris.  

Viktigaste faunainslag Åkerhumla, luktgräsfjäril, ängshumla samt en slamblomfluga av släktet 
Eristalis.  

Kommentarer  Troligen insektsintressant lokal.  
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815, Gubbered, PUKARED 

Motivering: Lågmälda vägkanter med torrängsflora.  

ID på översiktskarta  16 

Vägnummer  N 815 

Namn  Gubbered, PUKARED 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  880 meter. 

Längd sida 2  880 meter. 

Meter vägsida totalt  1 760 meter.  

Skötselstatus  Bra.  

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Åkervädd, liten blåklocka, blåmonke, grönvit nattviol, flockfibbla, styvfibbla 
och äkta johannesört.  

Viktigaste faunainslag -  

Kommentarer  Den västra sidan ligger intill en fårhage och är något finare än den norra, men 
även denna är intressant. Lite lupiner är på ingång i öster, dessa bör åtgärdas.  
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819, Gällsered, GÄLLSERED  

Motivering: Mindre bestånd av brudborste i fuktig vägkant.  

ID på översiktskarta  17 

Vägnummer  N 819 

Namn  Gällsered, GÄLLSERED 

Gammalt namn  Gällsered 

Sida av vägen  Västra sidan.  

Längd sida 1  100 meter.  

Längd sida 2  100 meter.  

Meter vägsida totalt  200 meter. 

Skötselstatus  Bra.  

Skyltar  Ja, alla rätt. 

Viktigaste florainslag  Brudborste, ängsskallra, styvfibbla, svartkämpar och smultron.  

Viktigaste faunainslag Luktgräsfjäril.  

Kommentarer  Det förekommer fler bladrosetter av borsttistel jämfört med antalet 
blommande blomstänglar som kunde räknas vid inventeringstillfället.  
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820, Stora Egnared, EGNARED 

Motivering: Rikblommig ängsflora med slåttergubbe (VU). 

ID på översiktskarta  18 

Vägnummer  N 820 

Namn  Stora Egnared, EGNARED 

Gammalt namn  Egnared 

Sida av vägen  Södra sidan.  

Längd sida 1  400 meter. 

Längd sida 2  400 meter. 

Meter vägsida totalt  800 meter. 

Skötselstatus  Bra.  

Skyltar  Objektet har klassats om, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Slåttergubbe(VU), åkervädd, stenmåra, äkta johannesört och käringtand.  

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Rikblommig vägkant med 25 blommande plantor av slåttergubbe. Antalet 
slåttergubbar som kunde räknas vid inventeringen 2015 var fler än vad som 
tidigare noterats på sträckan, vilket tyder på att arten har ökat i utbredning.  
Utanför vägområdet noterades ytterligare tio stycken.  

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
Artrika vägkanter – Driftområde Viskadalen 

45 
 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
Artrika vägkanter – Driftområde Viskadalen 

46 
 

821, Broholm-Sjö, SJÖ  

Motivering: Väg som går genom ett kulturlandskap, med spridda värden av ängsflora. 

ID på översiktskarta  19 

Vägnummer  N 821 

Namn  Broholm-Sjö, SJÖ 

Gammalt namn  Broholm-Sjö 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  3 740 meter. 

Längd sida 2  3 740 meter. 

Meter vägsida totalt  7 480 meter. 

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar  Ja, alla rätt.  

Viktigaste florainslag  Åkervädd, flockfibbla, äkta johannesört, gullris, gråfibbla, hagfibbla och 
styvfibbla. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Sedan den senaste inventeringen har en försämring skett, vägkanten är i 
dagsläget inte lika intressant. Värdena finns men de förekommer glest. Vid 
årets fältbesök noterades inte så många blommande arter. Stödremsan och 
lite av innerslänten har skrapats.  

Buskar bör röjas undan och eventuellt bör örnbräken bekämpas.  
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821, Backa, KARLGUSTAVS-BACKA 

Motivering: Rikblommande ängsvägkanter som passerar genom en by.  

ID på översiktskarta  20 

Vägnummer  N 821 

Namn  Backa, KARLGUSTAVS-BACKA 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  1 210 meter. 

Längd sida 2  1 210 meter. 

Meter vägsida totalt  2 420 meter. 

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Åkervädd, blåmonke, rotfibbla, liten blåklocka, gråfibbla, styvfibbla och 
hagfibbla. 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Längre objekt som bl.a. omges av naturbetesmark och vall. Värdet på 
vägkanten har varit svårt att bedöma, men förekomsten av flera 
indikatorarter har bidragit till att objektet klassats som artrik vägkant då det 
finns potential att förhöja värdena med rätt åtgärder.   
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821, Esbjörnared, ESBJÖRNARED 

Motivering: Vägkant med rester av ängsflora och flera indikatorarter.  

ID på översiktskarta  21 

Vägnummer  N 821 

Namn  Esbjörnared, ESBJÖRNARED 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  475 meter.  

Längd sida 2  475 meter. 

Meter vägsida totalt  950 meter. 

Skötselstatus  Bra.  

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Åkervädd, grönvit nattviol, getväppling, gökärt, liten blåklocka, äkta 
johannesört, ängsskallra, stenmåra och flockfibbla.  

Viktigaste faunainslag Cf väddsandbi. 

Kommentarer  Bankslänterna är fortfarande värdefulla och inte lika frodiga som övriga delar. 
Cirka 10-15 nattvioler noterades vid inventeringen.  

Troligen har objektet varit mycket rikare förr men är numera i 
igenväxningsfas, speciellt dikesbotten och ytterslänten.  
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826, Ljungåsen, NÄRÅ 

Motivering: Rikblommande torrängsflora i vägkanter under en kraftledningsgata. 

ID på översiktskarta  22 

Vägnummer  N 826 

Namn  Ljungåsen, NÄRÅ 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  905 meter.  

Längd sida 2  905 meter.  

Meter vägsida totalt  1 810 meter. 

Skötselstatus  Bra.  

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Ängsskallra, blåmonke, grönvit nattviol, åkervädd, äkta johannesört, liten 
blåklocka, styvfibbla och hagfibbla.  

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Utöver den stora kraftledningsgatan står mindre ledningsstolpar längs med 
vägen. Kraftledningsgatan ger en konstant öppen biotop, i ett landskap som 
annars till stor del utgörs av skog. Ett 20-tal nattvioler förekom längs 
vägkanten vid inventeringstillfället.    

 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
Artrika vägkanter – Driftområde Viskadalen 

53 
 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
Artrika vägkanter – Driftområde Viskadalen 

54 
 

827, Väster om Danhult, DANHULT 

Motivering: Mycket nattvioler och hävdgynnad flora i skogsvägkanter.  

ID på översiktskarta  23 

Vägnummer  N 827 

Namn  Väster om Danhult, DANHULT 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  240 meter. 

Längd sida 2  240 meter. 

Meter vägsida totalt  480 meter. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Grönvit nattviol, stenmåra, styvfibbla, gråfibbla och käringtand.  

Viktigaste faunainslag Pärlemorfjäril.  

Kommentarer  Vid inventeringen noterades cirka 40 nattvioler.  

Bitvis växer mycket örnbräken, vilket bör åtgärdas. 
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847, Båtafjorden, SKÄLLÅKRA 

Motivering: Ängsvägkant med flera indikatorarter som angränsar till betande strandängar. 

ID på översiktskarta  24 

Vägnummer  N 847 

Namn  Båtafjorden, SKÄLLÅKRA 

Gammalt namn  Båtafjorden 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  2 295 meter 

Längd sida 2  2 295 meter.  

Meter vägsida totalt  4 590 meter. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  Ja, alla rätt.  

Viktigaste florainslag  Backtimjan (NT), fältmalört, getväppling, gulmåra, åkervädd, rödklint, 
knägräs, ängsskallra, rotfibbla, liten blåklocka, flockfibbla, äkta johannesört, 
blåmonke och bockrot.  

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Lång sträcka, med flera ängsarter, som löper längs med havet. Objektet omges 
av betade strandängar.  

En del dagfjärilar noterades vid besöket.  

Viss etablering av vit sötväppling och vresros har skett, dessa bör bekämpas.  
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848, Hulta, SKÄLLÅKRA 

Motivering: Torra och sandiga slänter rikligt förekommande av flockfibbla.  

ID på översiktskarta  25 

Vägnummer  N 848 

Namn  Hulta, SKÄLLÅKRA 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  580 meter. 

Längd sida 2  580 meter.  

Meter vägsida totalt  1 160 meter.  

Skötselstatus  Bra.   

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Getväppling, flockfibbla, blåmonke, gulmåra, ängsskallra, backnejlika, äkta 
johannesört, åkervädd och tjärblomster.  

Viktigaste faunainslag -  

Kommentarer  På vissa partier växer mycket flockfibbla. En del fjärilar och humlor sågs vid 
besöket.  

Det finns en del sandstrukturer men fler skulle kunna skapas fram. Precis 
intill bergväggen är vegetationen ganska trivial och domineras av tågväxter 
och skräppor. 
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853, Ursdamm, NORDVÄRA 

Motivering: Vägkant med rik förekomst av flockfibbla.  

ID på översiktskarta  26 

Vägnummer  N 853 

Namn  Ursdamm, NORDVÄRA 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  170 meter. 

Längd sida 2  170 meter. 

Meter vägsida totalt  340 meter. 

Skötselstatus  Bra.  

Skyltar  Ja, alla rätt. 

Viktigaste florainslag  Gökärt, getväppling, ängsskallra, åkervädd, gökärt, äkta johannesört, ljung och 
vildkaprifol.  

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Vägkanter som ligger under kraftledningen. Det har nyligen röjts i och kring 
vägområdet. Det ligger lite kvarlämnade grenar och sly utanför vägområdet 
men inget i vägkanten, vilket är positivt.  
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861, Persgård, DRARED 

Motivering: Vägkant med torrängskaraktär och förekomst av åkervädd och väddsandbi.  

ID på översiktskarta  27 

Vägnummer  N 861 

Namn  Persgård, DRARED 

Gammalt namn  Persgård 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  420 meter.  

Längd sida 2  420 meter. 

Meter vägsida totalt  840 meter.  

Skötselstatus  Dålig.  

Skyltar  Objektets södra sida förlängs enligt karta, den västra skylten ska därför 
flyttas.  

Viktigaste florainslag  Åkervädd, rödklint, äkta johannesört, gråfibbla, styvfibbla, ljung, gullris, 
ärenpris och svartkämpar.  

Viktigaste faunainslag Cf väddsandbi. 

Kommentarer  De flesta indikatorarterna återfinns på den östra delen av sträckan.  

Hela sträckan är kvävepåverkad. Det växer mycket lupiner i mitten av 
sträckan, norr om vägen.   
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921, Givared, GIVARED 

Motivering: Kraftledningsgata med grönvit nattviol och mycket ängsvädd.  

ID på översiktskarta  28 

Vägnummer  N 921 

Namn  Givared, GIVARED 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  345 meter.  

Längd sida 2  345 meter.  

Meter vägsida totalt  690 meter.  

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Ängsvädd, åkervädd, svinrot, getväppling, liten blåklocka, blåmonke, grönvit 
nattviol, gökärt och gullris.  

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  På de södra sidan är det troligen sumpmark och på norra sidan finns ett 
vattenförande dike. Flera fjärilar och hopprätvingar vid noterades vid 
besöket, troligen är sträckan insektsintressant.   

Det finns en del mindre sly men detta slås troligen av i samband med den 
årliga slåttern och upplevs därför inte som ett problem i dagsläget.  
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1507, Oset, TORSE  

Motivering: Sydexponerad torrbacke med tämligen rik blomning av tjärblomster och blåmonke.  

ID på översiktskarta  29 

Vägnummer  1507 

Namn  Oset, TORSE 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  55 meter.  

Längd sida 2  55 meter.  

Meter vägsida totalt  110 meter. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Blåmonke, tjärblomster, flockfibbla, äkta johannesört, gråfibbla och röllika. 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Kan bli rik blomning av flockfibbla senare på säsongen. I anslutning till 
objektet finns två stora blodbokar som står intill en gård, vilka redovisas i 
kunskapsunderlaget för alléer och vägträd.  
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1519, Öxnevalla kyrka, LIDEN 

Motivering: Sandiga slänter med torrängsflora.  

ID på översiktskarta  30 

Vägnummer  O 1519 

Namn  Öxnevalla kyrka, LIDEN 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  125 meter. 

Längd sida 2  125 meter.  

Meter vägsida totalt  250 meter. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Tjärblomster, getväppling, gulmåra, blåmonke, liten blåklocka, äkta 
johannesört, gråfibbla, gullris, skogsklöver och harklöver.  

Viktigaste faunainslag Mindre guldvinge, Bombus sp och nässelfjäril.  

Kommentarer  En del sandblottor finns, men fler skulle kunna skrapas fram för att skapa 
etableringsytor för växter eller boplatser för insekter.  

Den stora slänten i väster är mest intressant.  
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1520, Lilla Älekulla, LILLA ÄLEKULLA 

Motivering: Vägkanter i ett öppet landskap med rikligt av borsttistel.  

ID på översiktskarta  31 

Vägnummer  O 1520 

Namn  Lilla Älekulla, LILLA ÄLEKULLA 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  130 meter.  

Längd sida 2  130 meter.  

Meter vägsida totalt  260 meter.  

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Borsttistel, liten blåklocka, käringtand och röllika.  

Viktigaste faunainslag   - 

Kommentarer   Vägkant med mycket borsttistel. Inga invasiva arter förekommer.  
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1527, Kullen, ALSHULT 

Motivering: Artrik ängsflora intill mosse och hage.  

ID på översiktskarta  32 

Vägnummer  O 1527 

Namn  Kullen, ALSHULT 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  975 meter. 

Längd sida 2  975 meter. 

Meter vägsida totalt  1 950 meter. 

Skötselstatus  Bra.  

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Ängsskallra, äkta johannesört, grönvit nattviol, ängsvädd, Jungfru Marie 
nycklar, hagfibbla, rundsileshår och gråfibbla. 

Viktigaste faunainslag Luktgräsfjäril, ljungblåvinge, mindre tåtelsmygare, brunfläckig pärlemorfjäril 
och röd flickslända.  

Kommentarer  Intressant insektslokal, bl.a. med flera noterade fjärilar. På den västra sidan 
noterades 27 stycken nattvioler, på den östra noterades totalt 19 stycken.    
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1528, Övre Höghult, HÖGHULT  

Motivering: Längre sträcka med utspridda värden i form av ängsflora och nattvioler. 

ID på översiktskarta  33 

Vägnummer  1528  

Namn  Övre Höghult, HÖGHULT 

Gammalt namn  1532 och 1528 Öxabäck-Sibbarp och Lilla Farsnäs 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  5 800 meter.  

Längd sida 2  5 800 meter. 

Meter vägsida totalt  11 600 meter. 

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar  Skyltar skall flyttas eftersom objektet delas upp efter vägnummer (1528 och 
1532). Objektet har också förlängts.  

Viktigaste florainslag  Åkervädd, svinrot, rotfibbla, grönvit nattviol, ängsskallra, hagfibbla och 
svartkämpar.  

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Sträckan ingår i ett gammalt objekt som har delats upp mellan de två olika 
vägarna. De största värdena på sträckan hittas vid hagarna, det är också här 
som rotfibblan förekommer.  
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1529, Rökås, RÖKÅS 

Motivering: Rikblommande ängsvägkanter i småskaligt landskap.  

ID på översiktskarta  34 

Vägnummer  O 1529 

Namn  Rökås, RÖKÅS 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  1 700 meter. 

Längd sida 2  1 700 meter.  

Meter vägsida totalt  3 400 meter. 

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Svinrot, åkervädd, äkta johannesört, liten blåklocka, bockrot, gråfibbla och 
käringtand.  

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Värdena är utspridda på en längre sträcka (se foton). Slåttergubbe 
förekommer utanför vägområdet. I byn Rökås är gräset mycket kortklippt, 
troligen handlar det om privatslåtter.  

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
Artrika vägkanter – Driftområde Viskadalen 

77 
 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
Artrika vägkanter – Driftområde Viskadalen 

78 
 

1531, Lillabacka, KARKASHULT 

Motivering: Rikligt med rotfibbla långs åkervägkant.  

ID på översiktskarta  35 

Vägnummer  O 1531 

Namn  Lillabacka, KARKASHULT 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  170 meter. 

Längd sida 2  170 meter.  

Meter vägsida totalt  340 meter. 

Skötselstatus  Bra.  

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Rotfibbla, åkervädd, käringtand och svartkämpar.  

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Rotfibblan växer längs med hela sträckan, främst i ytterslänten på den östra 
sidan av vägen samt i innerslänten på den västra sidan.  
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1532, Brokvarn, SÄVSERED 

Motivering: Ytterslänt med ängsvegetation.  

ID på översiktskarta  36 

Vägnummer  O 1532 

Namn  Brokvarn, SÄVSERED 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Östra sidan. 

Längd sida 1  450 meter.  

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  450 meter. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Åkervädd, gullris, gråfibbla och hagfibbla. 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Objektet har inte besökts i fält under säsongen 2015. Objektet ingår i ett äldre 
dikningsärende från 2010 och inventerades därför särskilt inför detta.   
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1532, Öxabäck, FARSNÄS 

Motivering: Längre sträcka med utspridda värden i form av ängsflora och nattvioler. 

ID på översiktskarta  37 

Vägnummer  1532 

Namn  Öxabäck, FARSNÄS 

Gammalt namn  1528 och 1532 Öxabäck-Sibbarp och Lilla Farsnäs 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  4 680 meter 

Längd sida 2  4 680 meter.  

Meter vägsida totalt  9 360 meter. 

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar  Skyltar skall flyttas eftersom objektet delas upp efter vägnummer (1528 och 
1532). Objektet har också förlängts. 

Viktigaste florainslag  Grönvit nattviol, åkervädd och svinrot. 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Innerslänter och dikesbotten har nyligen påverkats, möjligen genom 
kantskärning eller liknande åtgärd. Det förekommer enstaka nattvioler här 
och var. Värdena bedöms inte som höga i dagsläget, men objektet behålls 
ändå med ambitionen att det ska återfå och förhoppningsvis utveckla sina 
värden.  

Vegetationen är relativt kvävepåverkad, bl.a. med mycket bredbladiga gräs.  
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1548, Svedjetorpet, SPJUTÅS-SVEDJETORPET 

Motivering: Vägkanter med ängsflora och grönvit nattviol.   

ID på översiktskarta  38 

Vägnummer  O 1548 

Namn  Svedjetorpet, SPJUTÅS-SVEDJETORPET 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  210 meter. 

Längd sida 2  210 meter.  

Meter vägsida totalt  420 meter. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Ängsvädd, grönvit nattviol, gökärt, ängsskallra, åkervädd, hagfibbla, revfibbla 
och skogsfibbla.  

Viktigaste faunainslag Ängsmygare, cf pärlemorfjäril och makaonfjäril.  

Kommentarer  Objektet omges av ett naturreservat, troligtvis slåttras myren intill. 
Innerslänten är grusig/sandig. Vid inventeringen noterades 8 exemplar av 
grönvit nattviol.  
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1551, Mellomhaga, KATRINEBERG 

Motivering: Torr och sandig slänt med de rödlistade arterna slåttergubbe (VU) och backsippa (VU).  

ID på översiktskarta  39 

Vägnummer  O 1551 

Namn  Mellomhaga, KATRINEBERG 

Gammalt namn  Haga, KATRINEBERG 

Sida av vägen  Västra sidan.  

Längd sida 1  140 meter.  

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  140 meter. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Slåttergubbe (VU), backsippa (VU), ängsvädd, åkervädd, ängshavre, gökärt, 
ängsskallra, svinrot, liten blåklocka och gullris.  

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Vid inventeringen noterades 13 blommande plantor av slåttergubbe. Under 
maj månad noterades ett bestånd/planta av backsippa (VU) i samband med 
trädinventeringen.  
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1551, Ryggebo soldatorp, BJÖRSTORP  

Motivering: Kortare vägsträcka med slåttergubbe (VU). 

ID på översiktskarta  40 

Vägnummer  O 1551 

Namn  Ryggebo soldatorp, BJÖRSTORP 

Gammalt namn  -  

Sida av vägen  Västra sidan. 

Längd sida 1  10 meter.  

Längd sida 2  -  

Meter vägsida totalt  10 meter.  

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Slåttergubbe (VU).  

Viktigaste faunainslag -  

Kommentarer  Syftet med objektet är att skydda slåttergubbarna. Omkring 5-8 stänglar 
noterades vid inventeringstillfället. Vegetationen är i övrigt trivial.  
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1552, Kyrkesjön, KATRINEBERG 

Motivering: Sandiga åkervägkanter med god förekomst av backnejlika samt andra ängsarter.  

ID på översiktskarta  41 

Vägnummer  O 1552 

Namn  Kyrkesjön, KATRINEBERG 

Gammalt namn  -  

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  285 meter. 

Längd sida 2  285 meter.  

Meter vägsida totalt  570 meter. 

Skötselstatus  Bra.  

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Backnejlika, svinrot, åkervädd, jungfrulin, gökärt, liten blåklocka, gråfibbla 
och käringtand.  

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Ytterslänten består av sand, en del blottade sandytor finns. Ett bohål från ett 
större djur noterades i ytterslänten.  

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
Artrika vägkanter – Driftområde Viskadalen 

90 
 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
Artrika vägkanter – Driftområde Viskadalen 

91 
 

1552, Bäckaholm, MJÖLSTOCKA 

Motivering: Rikblommiga och sandiga vägkanter.  

ID på översiktskarta  42 

Vägnummer  1552 

Namn  Bäckaholm, MJÖLSTOCKA 

Gammalt namn  1555 och 1552 Bäckaholm  

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  2 020 meter. 

Längd sida 2  2 020 meter. 

Meter vägsida totalt  4 040 meter. 

Skötselstatus  Bra.  

Skyltar  Skyltar skall flyttas eftersom vägarna har delats upp efter vägnummer (1552 
och 1555).   

Viktigaste florainslag  Rotfibbla, åkervädd, blåmonke, gökärt, backnejlika, ängsskallra, tjärblomster, 
styvfibbla, bockrot och getväppling.  

Viktigaste faunainslag Blåvinge sp, nässelfjäril och gräsfjäril sp. Även väddsandbi (P. Nolbrant).  

Kommentarer  Sträckan ingår i ett gammalt objekt som nu delas upp mellan de två olika 
vägarna. En stenmur står i ytterslänt. Flera intressanta delsträckor med 
lågväxande flora förekommer, dessa varvas med skogspartier med trivialare 
arter.  

Delar av sträckan har även inventerats under 2015 av Peter Nolbrant, på 
uppdrag av Trafikverket.  
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1553 och 1551, Göjeholm, GRIMSTORP 

Motivering: Torr hygges- och åkervägkant med rik blommig.  

ID på översiktskarta  43 

Vägnummer  1553, 1551 

Namn  Göjeholm, GRIMSTORP 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  1 605 meter. 

Längd sida 2  1 605 meter. 

Meter vägsida totalt  3 210 meter. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Åkervädd, blåmonke, getväppling, äkta johannesört, ängsskallra, gulmåra, 
gökärt, liten blåklocka och bockrot.  

Viktigaste faunainslag Blåvinge sp, luktgräsfjäril, kamgräsfjäril och påfågelöga.  

Kommentarer  Torrt och sandig vägsträcka med högt ljusinsläpp p.g.a. hygge. Objektet 
domineras av en lågvuxen ängsflora. Den större delen av den artrika 
vägkanten ligger på väg 1553 och därför har objektet behållts som det är och 
inte delats upp mellan de olika vägarna, så som gjorts med många andra 
objekt.  

Troligen insektsintressant på grund av de sandiga markerna.  
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1553, Backgården, BACKGÅRDEN 

Motivering: Rikblommande ängsvägkanter med mycket rotfibbla och svinrot.  

ID på översiktskarta  44 

Vägnummer  O 1553 

Namn  Backgården, BACKGÅRDEN 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  640 meter. 

Längd sida 2  640 meter. 

Meter vägsida totalt  1 280 meter. 

Skötselstatus  Bra.  

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Rotfibbla, svinrot, åkervädd, gökärt, liten blåklocka, ängsskallra, hagfibbla, 
ärenpris och käringtand. Även flockfibbla och ängsvädd (P. Nolbrant). 

Viktigaste faunainslag Bl.a. väddsandbi, skogsbandbi och trädgårdshumla (P. Nolbrant).   

Kommentarer  Det förekommer mycket svinrot och rotfibbla på sträckan. Vid Backgården 
befinner sig vägkanterna i en igenväxningsfas. En del sly av bl.a. salix 
förekommer.  

Sträckan har även inventerats under 2015 av Peter Nolbrant, på uppdrag av 
Trafikverket. 
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1555, Skallamoga, SKALLAMOGA  

Motivering: Rikblommiga och sandiga vägkanter.  

ID på översiktskarta  45 

Vägnummer  O 1555 

Namn  Skallamoga, SKALLAMOGA 

Gammalt namn  1555 och 1552 Bäckaholm 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  1 545 meter.  

Längd sida 2  1 545 meter. 

Meter vägsida totalt  3 090 meter. 

Skötselstatus  Bra.  

Skyltar  Skyltar skall flyttas eftersom vägarna har delats upp efter vägnummer (1552 
och 1555).  

Viktigaste florainslag  Rotfibbla, åkervädd, blåmonke, gökärt, backnejlika, ängsskallra, tjärblomster, 
styvfibbla, bockrot, gullris och getväppling.  

Viktigaste faunainslag Blåvinge sp, nässelfjäril och gräsfjäril sp.  

Kommentarer  Sträckan ingår i ett gammalt objekt som har delats upp mellan de två olika 
vägarna. Slåttergubbe (VU) noterades utanför vägområdet. Flera delsträckor 
är fina, dessa varvas med skogspartier med mer trivial vegetation.  
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1611, Storegården - Rosenhöjd, SÄTILA-HULTA 

Motivering: Vägkant med vissa värden och strukturer.  

ID på översiktskarta  46 

Vägnummer  O 1611 

Namn  Storegården - Rosenhöjd, SÄTILA-HULTA 

Gammalt namn  Storegården 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  235 meter.  

Längd sida 2  235 meter.  

Meter vägsida totalt  470 meter.  

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar  Ja, alla rätt. 

Viktigaste florainslag  Tjärblomster, åkervädd, gökärt, blåmonke, svinrot, ängsvädd, liten blåklocka, 
äkta johannesört och gullris.  

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  En del fina strukturer förekommer, främst på den västra sidan av vägen. Torrt 
och fint med mycket tjärblomster, blåmonke, åkervädd, gullris m.m. Sträckan 
är troligen insektintressant. En del insekter noterades vid besöket, 
exempelvis humlor, fjärilar och hopprätvingar. Det förekommer en del 
högvuxet gräs, speciellt på den östra sidan av vägen. Dessa partier kan vara i 
behov av skrapning. Värdena på den östra sidan är generellt lägre, men med 
rätt typ av åtgärder kan denna sida samt objektet i övrigt komma att 
utvecklas positivt.  
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1611, Håkankila, HÅKANKILA 

Motivering: Mycket fina sandiga marker men med få indikatorarter.  

ID på översiktskarta  47 

Vägnummer  O 1611 

Namn  Håkankila, HÅKANKILA 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  155 meter.  

Längd sida 2  155 meter.  

Meter vägsida totalt  310 meter.  

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Blåmonke, svinrot, liten blåklocka, gökärt, äkta johannesört, gullris och ljung.  

Viktigaste faunainslag Amiralfjäril.  

Kommentarer  Det finns en viss andel sandblottor men de flesta av dessa är övervuxna av 
mossor, renlavar och gräs. Det förekommer relativt få indikatorarter. 
Åtgärder bör sättas in för att utveckla värdena på sträckan.   
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1612, Sjölyckan, GETAKULLA 

Motivering: Sandiga ytterslänter med mycket blåmonke och åkervädd.  

ID på översiktskarta  48 

Vägnummer  O 1612 

Namn  Sjölyckan, GETAKULLA 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  580 meter. 

Längd sida 2  580 meter.  

Meter vägsida totalt  1 160 meter. 

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Åkervädd, ängsvädd, gökärt, liten blåklocka, blåmonke, äkta johannesört, 
ljung och gråfibbla.  

Viktigaste faunainslag Amiralfjäril.  

Kommentarer  Ytterslänterna är har högst värden i dagsläget, dessa är sandiga och torra. 
Även innerslänterna är värdefulla med rik blomning av blåmonke.  

Det förekommer en del sly och hundkex som bör åtgärdas.  
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1613, Flohult, FLOHULT  

Motivering: Vägkant med brudborste och åkervädd. 

ID på översiktskarta  49 

Vägnummer  O 1613 

Namn  Flohult, FLOHULT 

Gammalt namn  Flohult 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  525 meter. 

Längd sida 2  525 meter 

Meter vägsida totalt  1 050 meter. 

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar  Skyltar ska flyttas, objektet har förlängts norrut.  

Viktigaste florainslag  Brudborste, tjärblomster, åkervädd, gulmåra, gökärt, blåmonke, liten 
blåklocka och äkta johannesört.  

Viktigaste faunainslag -  

Kommentarer  Brudborsten växer på den västra sidan av vägen, troligen håller arten på att 
konkurreras ut av en allt mer dominerande kvävegynnad vegetation. En hel 
del humlor, fjärilar och hopprätvingar noterades vid fältbesöket, troligen är 
lokalen insektsintressant.  

Den östra sidan har inte samma problem med kvävegynnad vegetation, här 
finns även en hel del jord/sandblottor.  
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1649, Övre Borghult, SKEPHULTS-BORGHULT 

Motivering: Väg som går genom gårdsmiljö och betesmarker med utvecklingspotential. 

ID på översiktskarta  50 

Vägnummer  O 1649 

Namn  Övre Borghult, SKEPHULTS-BORGHULT 

Gammalt namn  Övre Borghult 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  560 meter. 

Längd sida 2  560 meter.  

Meter vägsida totalt  1 120 meter. 

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar  Ja, alla rätt.  

Viktigaste florainslag  Prästkrage.  

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Ett äldre vägkantsobjekt som varit fint med förekomst av flera indikatorarter. 
Värdena har dock försämrats sedan den förra inventeringen, i dagsläget 
dominerar hundkex, rödven och vanlig smörblomma. Det mest intressanta på 
sträckan är prästkrage.  

Vägkanterna är i behov av skrapning.  
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1650, Skephult kyrka, SKEPHULTS-BACKEN 

Motivering: Spridd ängsflora i torr vägkant. 

ID på översiktskarta  51 

Vägnummer  1650 

Namn  Skephult kyrka, SKEPHULTS-BACKEN 

Gammalt namn  Skephult kyrka 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  325 meter. 

Längd sida 2  325 meter. 

Meter vägsida totalt  650 meter. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  Ja, alla rätt.  

Viktigaste florainslag  Gökärt, åkervädd, liten blåklocka, ängsvädd, blåmonke, äkta johannesört, 
gullris, flockfibbla, ärenpris och svinrot.  

Viktigaste faunainslag  Slänt med steklar (bohål), troligen väddsandbi. 

Kommentarer  Ett äldre objekt där man har tidigare har noterat backsippa (VU) samt 
väddsandbi, vilken tidigare varit rödlistad som missgynnad (NT). Inga 
backsippor observerades i vägkanten vid inventeringen, men flera 
indikatorarter förekommer längs sträckan. Den västvända sandiga 
ytterslänten är strategisk för insekterna. En del är makadamiserad. 
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1655, Roasjö, ROASJÖ 

Motivering: Artrik vägkant under utveckling. 

ID på översiktskarta  52 

Vägnummer  O 1655 

Namn  Roasjö, ROASJÖ 

Gammalt namn  Roasjö 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  6 560 meter. 

Längd sida 2  6 560 meter.  

Meter vägsida totalt  13 120 meter. 

Skötselstatus  Bra (utvärdering pågår p.g.a. ombyggnaden) 

Skyltar  Skyltarna flyttas så att hela väg 1655 kommer med enligt karta. 

Viktigaste florainslag  Slåttergubbe (VU), backsippa (VU). Även sommarfibbla (P. Nolbrant). 

Viktigaste faunainslag Guldsandbi (NT) (P. Nolbrant).  

Kommentarer  Vägen ingår i ett äldre objekt som nyligen åtgärdats genom att vägen breddats 
och förstärkts. Man har i samband med arbetet skapat nya vägslänter som 
anpassats för att kunna utvecklas till artrik vägkant. I innerslänterna har det 
lagts ut krossten på en del ställen, i ytterslänterna har man lagt ut sand. 
Förutom en värdefull flora finns även intressanta insekter i området, bl.a. 
finns flera uppsatta bihotell på sträckan. 

Objektet befinner sig i en uppföljningsfas efter de omfattande åtgärderna och 
bör därför följas upp årligen. Vid årets inventering har ingen närmare 
inventering av floravärdena gjorts då arbetet längs vägen nyligen avslutats 
och vegetationen inte hunnit återetablera sig. Mitt på sträckan finns ett parti 
med lite blomsterlupin, i övrigt saknas den. 

Objektet har även inventerats under 2015 av Peter Nolbrant, på uppdrag av 
Trafikverket. 
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1656, Hagen, HESTRA 

Motivering: Skogsvägkanter med spridda bestånd av slåttergubbe (VU).  

ID på översiktskarta  53 

Vägnummer  O 1656 

Namn  Hagen, HESTRA 

Gammalt namn  Hestra 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  2 810 meter. 

Längd sida 2  2 810 meter. 

Meter vägsida totalt  5 620 meter. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  Ja, alla rätt.  

Viktigaste florainslag  Slåttergubbe (VU), ängsvädd och åkervädd. 

Viktigaste faunainslag Smalbi av släktet Lasigolosum och blomfluga av släktet Eristalis. 

Kommentarer  Det är långt mellan bestånden av slåttergubbe, men det är däremot rikligt av 
dem på flera av lokalerna, på en plats noterades ca 130 blomstänglar. På hela 
sträckan noterades totalt 177 blomstänglar.  

Landskapet befinner sig i förändring, då ett större hygge ligger intill objektet. 
Risken finns att detta i framtiden kommer att beskugga vägkanten.  
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1659, Sexdrega, KÄLLERED 

Motivering: Torrbacksvägkant med mycket backsippa.  

ID på översiktskarta  54 

Vägnummer  O 1659 

Namn  Sexdrega, KÄLLERED 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  310 meter. 

Längd sida 2  310 meter. 

Meter vägsida totalt  620 meter.  

Skötselstatus  Bra.  

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Backsippa (VU), backtimjan(NT), backnejlika, gulmåra, getväppling, svinrot, 
åkervädd och äkta johannesört.  

Viktigaste faunainslag Väddsandbi och mindre guldvinge.  

Kommentarer  Den östra sidan har troligen dikats, här förekommer det största beståndet av 
backsippa. Marken är sandig och det finns en del jordblottor som möjligen 
kan vara intressanta för insekter. Utöver backsipporna noterades flera 
torrängsarter. Backtimjan växer främst på den västra sidan.  

En skötselbeskrivning finns för objektet.  
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1659, Lilla Lalarp, LALARP 

Motivering: Rik blomning av backsippor (VU) och torrängsarter.  

ID på översiktskarta  55 

Vägnummer  O 1659 

Namn  Lilla Lalarp, LALARP 

Gammalt namn  -  

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  470 meter.  

Längd sida 2  470 meter. 

Meter vägsida totalt  940 meter. 

Skötselstatus  Bra.  

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Backsippa (VU), åkervädd, gulmåra, getväppling, gråfibbla, prästkrage och 
käringtand.  

Viktigaste faunainslag Blåvinge sp. 

Kommentarer  På sträckan noterades sammanlagt 82 bestånd av backsippa. I mittenpartiet 
förekommer en något mer trivial lundflora, i norr är det främst den östra 
sidan som hyser värden. Möjligen insektintressant lokal på grund av de 
sandiga strukturerna.  

En sandig vägsträcka, men en skrapning behövs för att skapa blottor i 
ytterslänten. 
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1661, Ringestena, RINGESTENA  

Motivering: Blommande vägkanter med förekomst av backsippa (VU).  

ID på översiktskarta  56 

Vägnummer  O 1661 

Namn  Ringestena, RINGESTENA 

Gammalt namn  Ringestena 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  400 meter.  

Längd sida 2  400 meter. 

Meter vägsida totalt  800 meter. 

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar  Ja, alla rätt.  

Viktigaste florainslag  Backsippa (VU), åkervädd, bockrot, gullris, gråfibbla och käringtand.  

Viktigaste faunainslag Väddsandbi.  

Kommentarer  Vid fältbesöket noterades 15 blommande exemplar av backsippa. Objektet 
kan utvecklas för att bli mer värdefullt, en lämplig åtgärd bör sättas in. 

Ett vresrosbuskage växer ovanför ytterslänten, detta bör hållas under uppsikt 
så att det inte sprider sig in i vägområdet. 

 

 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
Artrika vägkanter – Driftområde Viskadalen 

120 
 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
Artrika vägkanter – Driftområde Viskadalen 

121 
 

1666, Handbynäs, HANDBYNÄS 

Motivering: Friskängsvägkant med orkidéer.  

ID på översiktskarta  57 

Vägnummer  O 1666 

Namn  Handbynäs, HANDBYNÄS 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  400 meter. 

Längd sida 2  400 meter. 

Meter vägsida totalt  800 meter. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Grönvit nattviol, ängsskallra, gökärt, rotfibbla, åkervädd, ängsvädd, styvfibbla, 
hagfibbla och revfibbla. 

Viktigaste faunainslag -  

Kommentarer  Nattviol växer utspritt längs nästan hela sträckan, på båda sidor av vägen. 
Flest orkidéer noterades dock på den södra sidan. Sammanlagt hittades 151 
nattvioler längs sträckan.  

Viss förekomst av kvävepåverkad vegetation finns.  
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1666, Stenkullen, HANDBYNÄS 

Motivering: Artrik hyggesvägkant.  

ID på översiktskarta  58 

Vägnummer  O 1666 

Namn  Stenkullen, HANDBYNÄS 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  790 meter. 

Längd sida 2  790 meter. 

Meter vägsida totalt  1 580 meter. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Jungfrulin, ängsskallra, åkervädd, gulmåra, rödklint, grönvit nattviol, svinrot, 
liten blåklocka och vildmorot.  

Viktigaste faunainslag -  

Kommentarer  Nattvioler växer spritt längs sträckan, på båda sidor av vägen. Något fler 
exemplar hittas i den västra delen, på den norra sidan av vägen. Totalt på 
sträckan noterades 99 nattvioler vid inventeringstillfället. 
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Objektförteckning – Hänsynsobjekt  

E6, Stråvalla-Väröbacka, KÄLLSTORP 

Motivering: Längre välexponerad sträcka med nyckelstrukturer.  

ID på översiktskarta  59 

Vägnummer  N E6 

Namn  Stråvalla-Väröbacka, KÄLLSTORP 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Mittremsa.  

Längd sida 1  5 800 meter 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  5 800 meter 

Skötselstatus   - 

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag   - 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Torr och floraintressant mittremsa längs med E 6. Objektet har inte besökts i 
fält under inventeringen 2015.  
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E6, Torlid, TORPA 

Motivering: Stor västexponerad ytterslänt. 

ID på översiktskarta  60 

Vägnummer  E6 

Namn  Torlid, TORPA 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Östra sidan.  

Längd sida 1  390 meter.  

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  390 meter. 

Skötselstatus   - 

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag   - 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Större ytterslänt med potential för intressant flora. Objektet har inte besökts i 
fält under inventeringen 2015. 

 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
Artrika vägkanter – Driftområde Viskadalen 

128 
 

 
Google Maps © 2015 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
Artrika vägkanter – Driftområde Viskadalen 

129 
 

E6, Svarthall, BLIXTORP  

Motivering: Stor västexponerad ytterslänt. 

ID på översiktskarta  61 

Vägnummer  N E6 

Namn  Svarthall, BLIXTORP 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Östra sidan.  

Längd sida 1  645 meter.  

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  645 meter. 

Skötselstatus   - 

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag   - 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Större ytterslänt med potential för intressant flora. Objektet har inte besökts i 
fält under inventeringen 2015. 
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E6, Himle trafikplats, SPANNARP  

Motivering: Stor västexponerad ytterslänt. 

ID på översiktskarta  62 

Vägnummer  E 6 

Namn  Himle trafikplats, SPANNARP 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Östra sidan.  

Längd sida 1  1 280 meter. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  1 280 meter. 

Skötselstatus   - 

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag   - 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Större ytterslänt med potential för intressant flora. Objektet har inte besökts i 
fält under inventeringen 2015. 
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41, Kalvhult, KULLAGÅRD 

Motivering: Sandiga ytterslänter med bohål för insekter och rikblommigt av bl.a. getväppling.  

ID på översiktskarta  63 

Vägnummer  41 

Namn  Kalvhult, KULLAGÅRD 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  435 meter. 

Längd sida 2  120 meter. 

Meter vägsida totalt  555 meter. 

Skötselstatus   - 

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Getväppling, blåmonke, mörkt kungsljus, tjärblomster, åkervädd, äkta 
johannesört, gråfibbla, gullris och röllika.  

Viktigaste faunainslag -  

Kommentarer  Det finns mycket blottad sand i slänterna. En hel del bohål för insekter 
noterades i slänterna, en del hopprätvingar och enstaka dagfjärilar 
observerades också vid fältbesöket.  
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41, Veddige, VEDDIGE (mittrefug) 

Motivering: Artrik mittrefug med flera indikatorarter.   

ID på översiktskarta  64 

Vägnummer  N 41 

Namn  Veddige, VEDDIGE 

Gammalt namn  -  

Sida av vägen  Mittrefug.  

Längd sida 1  310 meter.  

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  310 meter. 

Skötselstatus   - 

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Getväppling, blåmonke, äkta johannesört, käringtand och svartkämpar.  

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Intressant mittrefug längs riksväg 41. Övriga delar av sträckan har inte 
undersökts närmare i fält, även dessa kan vara intressanta. Sträckan besöks i 
samband med uppföljning. 
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156, Hulttorpet, HÄLLINGSJÖ 

Motivering: Ytterslänt med mycket tjärblomster och nyckelstrukturer.  

ID på översiktskarta  65 

Vägnummer  O 156 

Namn  Hulttorpet, HÄLLINGSJÖ 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  240 meter.  

Längd sida 2  240 meter.  

Meter vägsida totalt  480 meter.  

Skötselstatus   - 

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Tjärblomster, blåmonke, åkervädd, äkta johannesört och ljung.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Längs vissa partier är vegetationen relativt lågvuxen och marken grusig, 
medan andra partier är betydligt mer kvävegynnade med rikligt av mjölkört 
m.fl. 

Möjliga åtgärder för att ta hand om gräs- och kvävegynnade partier bör ses 
över. Det finns risk för att sly tar sig in i vägkanten.  
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156, Kulla-Börjes, BJÖRLANDA 

Motivering: Anlagda vägkanter med flera indikatorarter. 

ID på översiktskarta  66 

Vägnummer  O 156 

Namn  Kulla-Börjes, BJÖRLANDA 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Norra sidan.  

Längd sida 1  180 meter.  

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  180 meter. 

Skötselstatus   - 

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Rotfibbla, åkervädd, sandlosta, ängsvädd, getväppling och käringtand. 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Objektet ligger mitt emot den artrika vägkanten Björlandakrysset, se objekt 1. 
Området kring korsningen har nyligen byggts om, bl.a. har en ny 
pendelparkering tillkommit. Vid ombyggnationen såddes vägkanterna med 
ängsfröer och vid pendelparkeringen planterades även pluggplantor. Sträckan 
ingår i ett uppföljningsobjekt som även omfattar den artrika vägkanten.  
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156, Fridhem, BRANDSKOG 

Motivering: Grusig och sandig slänt med flera indikatorarter. 

ID på översiktskarta  67 

Vägnummer  O 156 

Namn  Fridhem, BRANDSKOG 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Östra sidan.  

Längd sida 1  230 meter. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  230 meter. 

Skötselstatus   - 

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Rotfibbla, rödklint, flockfibbla och käringtand. 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Objektet ligger mitt emot den artrika vägkanten Sandvadskrysset, se objekt 3. 
Vid korsningen i nordväst har ett mindre parti såtts in med ängsfröer, som en 
del av ett mindre försök att etablera en ängsvegetation på denna yta. Längre 
åt sydöst förekommer en del flockfibbla.  
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156, Marbäcksbro, REDSLARED 

Motivering: Stor sydexponerad slänt med förekomst av backtimjan (NT).  

ID på översiktskarta  68 

Vägnummer  O 156 

Namn  Marbäcksbro, REDSLARED 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  640 meter.  

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  640 meter. 

Skötselstatus   - 

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Backtimjan (NT), ljung. 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Slänten består av sandiga och grusiga strukturer. En del blottad sand 
förekommer på slänterna. Objektet har endast inventerats översiktligt under 
2015, ett återbesök är därför lämpligt.  

Ännu ett hänsynobjekt ligger väster om den aktuella sträckan, se objekt 69, 
Marbäcksbro, REDSLARED.   
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156, Hedenskog, GRIMSTORP 

Motivering: Stor sydexponerad ytterslänt. 

ID på översiktskarta  69 

Vägnummer  O 156 

Namn  Hedenskog, GRIMSTORP 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Norra sidan.  

Längd sida 1  260 meter. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  260 meter. 

Skötselstatus   - 

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag   - 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Stor slänt med sandiga och grusiga strukturer. En del blottad sand finns på 
slänterna. Objektet har endast inventerats översiktligt under 2015, ett 
återbesök är därför lämpligt. 

Öster om objektet ligger ett annat hänsynobjekt, se objekt 68, Marbäcksbro, 
REDSLARED.  
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766, Hunnestad, HUNNESTAD 

Motivering: Vägkant med ett fåtal indikatorarter.  

ID på översiktskarta  70 

Vägnummer  N 766 

Namn  Hunnestad, HUNNESTAD  

Gammalt namn  Hunnestad-Grimeton 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  3 560 meter. 

Längd sida 2  3 560 meter 

Meter vägsida totalt  7 120 meter.  

Skötselstatus  Dålig.  

Skyltar  Objektet har klassats om, skyltar ska tas ned. 

Viktigaste florainslag  Mörkt kungsljus, blåeld, flockfibbla och äkta johannesört.  

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Tidigare känd lokal som varit artrik men som förlorat en stor del av sina 
värden. Objektet har tidigare tillhört objekt 7, Grimeton, GRIMETON, men 
inför denna upphandling har sträckorna har delats upp på respektive väg.  

Stora delar av objektet är numera igenvuxet och i stort behov av en åtgärd. 
Vissa värden förekommer fortfarande på sträckan. Behöver utvärderas 
ytterligare. 
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769, Klastorp - Hunnestad, KLASTORP 

Motivering: Längre vägsträcka med inslag av finare partier.  

ID på översiktskarta   71 

Vägnummer  N 769 

Namn  Klastorp-Hunnestad, KLASTORP 

Gammalt namn  Klastorp-Hunnestad 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  3 990 meter. 

Längd sida 2  3 990 meter. 

Meter vägsida totalt  7 980 meter. 

Skötselstatus   -  

Skyltar  Objektet har klassats om, skyltar ska tas ned. 

Viktigaste florainslag  Åkervädd, rödklint, svinrot, getväppling, liten blåklocka, flockfibbla, blåmonke 
och äkta johannesört.  

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Ett gammalt objekt som har tappat mycket av sina värden. Indikatorarterna är 
inte lika framhävande längre. Relativt tråkigt och igenvuxet större delen av 
sträckan.  

Det förekommer fler kvävegynnade arter än indikatorarter. De indikatorarter 
som finns förekommer inte särskilt frekvent.  
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822, Spänge, HJÄLTALJUNG 

Motivering: Vägkant med viss andel torrängsflora och med utvecklingspotential.    

ID på översiktskarta  72 

Vägnummer  N 822 

Namn  Spänge, HJÄLTALJUNGA 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  520 meter. 

Längd sida 2  520 meter. 

Meter vägsida totalt  1 040 meter. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Blåmonke, åkervädd och käringtand. 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Vid det första inventeringstillfället i maj noterades 10 stänglar med backsippa 
utanför vägområdet. I själva vägkanten såg det relativt torrt och sandigt ut, 
med viss förekomst av blåmonke, åkervädd och käringtand.  

Mycket knylhavre och rödven noterades dock vid andra besöket. En 
skrapning eller liknande behövs för att åtgärda objektet.  
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853, By, BY  

Motivering: Ytterslänt med förekomst av flera indikatorarter.  

ID på översiktskarta  73 

Vägnummer  N 853 

Namn  By, BY 

Gammalt namn  By-Stråvalla 

Sida av vägen  Östra sidan.  

Längd sida 1  250 meter.  

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  250 meter. 

Skötselstatus   - 

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Getväppling, gulmåra, åkervädd, blåmonke, flockfibbla och gråfibbla. 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Några få sandiga strukturer finns. På innerslänten finns tämligen rikligt med 
gråfibbla och getväppling.  

Objektet är i behov av en åtgärd, t.ex. behöver ytterslänten röjas på vedväxter. 
En skrapning av vissa ytor kan också vara lämpligt. Kan finnas en fin potential 
här att höja värdena betydligt. 
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865, Syllemad, BJÖRKHULT 

Motivering: Vägkant med indikatorarter samt en del svinrot.  

ID på översiktskarta  74 

Vägnummer  N 865 

Namn  Syllemad, BJÖRKHULT 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Östra sidan. 

Längd sida 1  1 050 meter.   

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  1 050 meter.   

Skötselstatus   - 

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Svinrot, flockfibbla, gråfibbla, käringtand och krypvide.  

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Vid den tidigare inventeringen 2010 noterades mycket svinrot, speciellt vid 
mittpartiet på sträckan. Objektet har inte besökts i fält under 2015, 
avgränsning och objektets status är därför osäker. Ett fältbesök med 
uppföljande inventering är nödvändig.   
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921, Rya, FÖRLANDA-HÖGEN  

Motivering: Åkervägkant med fina strukturer och en del indikatorarter.   

ID på översiktskarta  75 

Vägnummer  N 921 

Namn  Rya, FÖRLANDA-HÖGEN 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  1 080 meter.  

Längd sida 2  1 080 meter.  

Meter vägsida totalt  2 160 meter.  

Skötselstatus   - 

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Tjärblomster, åkervädd, liten blåklocka, äkta johannesört, gråfibbla och ljung. 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Längs sträckan finns intressanta strukturer och en del blottad sand. Den 
västra delen utgörs främst av friskängsvegetation, men torrare slänter 
förekommer också. En del myror och humlor observerades vid 
inventeringstillfället.   

Växtligheten verkar ha dött på vissa partier, kan möjligen besprutning från 
åkern ha påverkat? 
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1519, Kyrkebacka, APLAGÅRDEN 

Motivering: Åkervägkant med mycket borsttistel. 

ID på översiktskarta  76 

Vägnummer  O 1519 

Namn  Kyrkebacka, APLAGÅRDEN 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  125 meter. 

Längd sida 2  125 meter. 

Meter vägsida totalt  250 meter.  

Skötselstatus   - 

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Borstistel, liten blåklocka och röllika. 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  På den östra sidan av vägen växer ca 50 exemplar av borsttistel. På den västra 
sidan är vegetationen inte lika intressant, men här finns enstaka exemplar av 
borstistel samt viss förekomst av liten blåklocka.  

I övrigt är vägkanterna väldigt igenvuxna och frodiga. En åtgärd för att bevara 
borstisteln bör göras. 
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1531, Revesjö kyrka, REVESJÖ-STOM 

Motivering: Rikligt med rotfibbla längs en begränsad sträcka.  

ID på översiktskarta  77 

Vägnummer  O 1531 

Namn  Revesjö kyrka, REVESJÖ-STOM 

Gammalt namn  -  

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  180 meter. 

Längd sida 2  180 meter. 

Meter vägsida totalt  360 meter. 

Skötselstatus   - 

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Rotfibbla, åkervädd, hagfibbla, gråfibbla och käringtand, svartkämpar. 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Rotfibblan står längs hela sträckan men framförallt på den nordöstra sidan.  

På vissa delar förekommer en del kvävegynnad flora. 
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1551, Håkanhult – HÅKANHULT  

Motivering: Vägkantsobjekt med vissa värden.   

ID på översiktskarta  78 

Vägnummer  O 1551 

Namn  Håkanhult, HÅKANHULT 

Gammalt namn  Håkanhult 

Sida av vägen  Båda sidor.   

Längd sida 1  1 575 meter. 

Längd sida 2  1 575 meter. 

Meter vägsida totalt  3 150 meter. 

Skötselstatus   - 

Skyltar  Objektet har klassats om, skyltar ska tas ned. 

Viktigaste florainslag  Käringtand och prästkrage.  

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Tidigare artrik vägkant som har tappat en stor del av sina värden. Vägen går 
till stor del genom ett öppet landskap. En analys av eventuella åtgärder som 
kan sättas in för att återupprätta värdena längs sträckan bör övervägas.   
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1552, Revesjöholm, REVESJÖHOLM 

Motivering: Värdefulla vägkanter med bland annat åkervädd och väddsandbi.  

ID på översiktskarta  79 

Vägnummer  O 1552 

Namn  Revesjöholm, REVESJÖHOLM 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  270 meter.  

Längd sida 2  270 meter. 

Meter vägsida totalt  540 meter.  

Skötselstatus   - 

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Åkervädd. 

Viktigaste faunainslag Väddsandbi. 

Kommentarer  Värdefulla vägkanter vid hagmark, längs vägen förbi gården Revesjöholm. Fler 
objekt förekommer både öster och väster om den aktuella sträckan. 

Objektet har inventerats under 2015 av Peter Nolbrant, på uppdrag av 
Trafikverket. 
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1599, Stampen, BJÖRKETORP 

Motivering: Skogsvägkant med grönvit nattviol och ängsskallra.  

ID på översiktskarta  80 

Vägnummer  O 1599 

Namn  Stampen, BJÖRKETORP 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  260 meter. 

Längd sida 2  260 meter. 

Meter vägsida totalt  520 meter. 

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Grönvit nattviol, ängskallra, getväppling, gökärt, gullris, ljung, hagfibbla och 
ärenpris.  

Viktigaste faunainslag Citronfjäril.  

Kommentarer  Objektet är ett tips från Marks kommun som i dagsläget upprättar ett 
naturreservat i intilliggande skog vid sjön Mjösjön. Ängsskallra och 
svartkämpar förekommer främst på västra sidan vid p-fickan och då relativt 
rikligt. Av grönvit nattviol noterades 10 exemplar.  

Enligt kommunen kan även svinrot finnas på platsen, arten eftersöktes men 
hittades inte vid inventeringstillfället. 

Söder om den utpekade sträckan, från avtagsvägen ner till bäcken, hittades 
inga större värden men troligen kan blomningen av bl.a. hagfibbla bli riklig 
under senare delen av sommaren. Sträckan är lämplig för noggrannare 
inventering, och i så fall eventuellt senare på säsongen. 
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1600, Rygga, GUTHULT 

Motivering: Fin och torr slänt med många öppna partier. 

ID på översiktskarta  81 

Vägnummer  O 1600 

Namn  Rygga, GUTHULT 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  385 meter. 

Längd sida 2  385 meter. 

Meter vägsida totalt  770 meter.  

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Ängsvädd, åkervädd, gökärt, grönvit nattviol, äkta johannesört, blåmonke, 
flockfibbla, krypvide, gullris och ljung.  

Viktigaste faunainslag Blåvinge sp. 

Kommentarer  Här finns en hel del öppna partier även om stora delar av objektet är 
igenvuxet. I slänten har vegetationen en typisk torrbackskaraktär, medan 
övrig mark främst utgörs av friskäng. 

Enligt artportalen så förekommer åkerkulla på platsen, men denna återfanns 
inte vid besöket. 

Sträckan är troligen insektsintressant. Flera arter av fjärilar samt 
hopprätvingar observerades vid inventeringen.  
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1600, Vintervadet, GREVARED 

Motivering: Rikblommande vägkanter med åkervädd och rödklöver.  

ID på översiktskarta  82 

Vägnummer  O 1600 

Namn  Vintervadet, GREVARED 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  470 meter.  

Längd sida 2  470 meter 

Meter vägsida totalt  940 meter. 

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Åkervädd, rödklöver, gökärt, gulmåra, grönvit nattviol och gråfibbla.  

Viktigaste faunainslag Jordlöpare sp.  

Kommentarer  Ganska frodiga vägkanter med få indikatorarter, endast några få öppna 
sandiga partier. Objektet är i behov av en åtgärd, bl.a. bör man skrapa för att 
skapa fler öppna partier.   
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1602, Nordgården, SANDRYD 

Motivering: Vägkanter genom öppet landskap med en del åkervädd.  

ID på översiktskarta  83 

Vägnummer  O 1602 

Namn  Nordgården, SANDRYD 

Gammalt namn  Nordgården 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  280 meter. 

Längd sida 2  280 meter.  

Meter vägsida totalt  560 meter. 

Skötselstatus  Bra.  

Skyltar  Objektet har klassats om, skyltar ska tas ned. 

Viktigaste florainslag  Åkervädd, blåmonke, äkta johannesört, gökärt, bockrot och gullris.  

Viktigaste faunainslag Nässelfjäril.  

Kommentarer  Befintligt objekt som troligen har tappat mycket av sitt ursprungliga värde. 
Objektet har därför klassats om från artrik vägkant till hänsynsobjekt. En del 
insekter sågs vid besöket.  
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1605, Gröneslätt, SKOGUM 

Motivering: Vägkant med mycket brudborste.  

ID på översiktskarta  84 

Vägnummer  O 1605 

Namn  Gröneslätt, SKOGUM 

Gammalt namn  -  

Sida av vägen  Östra sidan.  

Längd sida 1  235 meter. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  235 meter. 

Skötselstatus  Bra - medel.  

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Brudborste, gökärt, liten blåklocka, grönvit nattviol, ljung, prästkrage och 
skogsklöver. 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Det växer mycket brudborste längs sträckan, totalt räknades till ca 200 
exemplar. Det växer mycket högvuxet gräs kring objektet/borsttistlarna.  

Den intilliggande marken utgörs idag av kalhuggen skog.  
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1609, Svanshult, SVANSHULT 

Motivering: Torr vägkant med mycket ängsvädd.  

ID på översiktskarta  85 

Vägnummer  O 1609 

Namn  Svanshult, SVANSHULT 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  145 meter.  

Längd sida 2  145 meter.  

Meter vägsida totalt  290 meter.  

Skötselstatus  Bra.  

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag   Ängsvädd, gökärt, ljung och käringtand.  

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Det förekommer en del grusiga och sandiga blottor längs sträckan. Det är 
främst i ytterslänten som ängsvädden förekommer och då främst på den 
norra sidan av vägen. I innerslänten växer mest gräs. 

På den södra sidan lägre värden med någon planta av ängsvädd. I 
innerslänten växer dock lite käringtand.  

Diket var vid besöket nyligen dikesrensat.   
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1611, Kvarnslätt, BACKÄCKRA  

Motivering: Värdefulla vägkanter med guldsandbi (NT). 

ID på översiktskarta  86 

Vägnummer  O 1611 

Namn  Kvarnslätt, Backäckra 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  360 meter. 

Längd sida 2  360 meter.  

Meter vägsida totalt  720 meter.  

Skötselstatus   - 

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Ängsvädd.  

Viktigaste faunainslag Guldsandbi (NT).  

Kommentarer  Objektet har inte inventerats i fält under 2015.  

Vägkanten har pekats ut baserat på de uppgifter som kommit fram i och med 
Trafikverkets konsult Peter Nolbrants inventering under 2012. Då hittades 
guldsandbi (NT) i området.   
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1647, Furudal, ÖRBY 

Motivering: Potentiellt värdefulla vägkanter intill naturbetesmark. 

ID på översiktskarta  87 

Vägnummer  O 1647 

Namn  Furudal, ÖRBY 

Gammalt namn  -  

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  335 meter. 

Längd sida 2  335 meter. 

Meter vägsida totalt  670 meter. 

Skötselstatus   - 

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Rödfibbla.  

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Objektet ligger intill en naturbetesmark. Innerslänten har nyligen skrapats.  

Objektet har inte besökts i fält under 2015. Ett uppföljande besök för att 
närmare inventera sträckan behövs.  
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1651, Lilla Snärsbo, SNÄRSBO  

Motivering: Objekt med potential för backsippa.  

ID på översiktskarta  88 

Vägnummer  O 1651 

Namn  Lilla Snärsbo, SNÄRSBO 

Gammalt namn  -  

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  600 meter.  

Längd sida 2  600 meter. 

Meter vägsida totalt  1 200 meter.  

Skötselstatus   - 

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag   - 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Sträckan har tagits med efter ett tips från Marks kommun. Värdefull 
vegetation har noterats i de omkringliggande markerna.  

Objektet har inte besökts i fält under 2015, men en inventering behövs för att 
bedöma sträckans värde.  
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1659, Aspelund, MÅRTENSTORP 

Motivering: Rikblommande, sydvänd ytterslänt med sandiga partier. 

ID på översiktskarta  89 

Vägnummer  O 1659 

Namn  Aspelund, MÅRTENSTORP 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  330 meter. 

Längd sida 2  330 meter. 

Meter vägsida totalt  660 meter. 

Skötselstatus   -  

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Blåmonke, åkervädd, ljung, gråfibbla, käringtand och styvmorsviol.  

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Rikblommande vägkanter, både av indikatorarter och trivialare arter. Lite 
sandiga partier/blottor finns i den sydvända ytterslänten. Slänterna har 
dikats relativt nyligen, ca 2-3 år sedan.   

Blomsterlupin finns på objektet.  
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Översiktskarta – Invasiva växter 
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Objektförteckning – Invasiva växter 
ID på 
karta 

Vägnr. N 
(SWEREF99) 

E 
(SWEREF99) 

Art Kommentarer 

1 N677 341049 6332791 
Parkslide Södra sidan 

2 N 766 342056 6333283 
Vresros Östra sidan 

3 N 770 334239 6334922 
Vresros Varberg centrum, östra sidan 

4 N 41 356913 6343025 
Parkslide 

Kalvö, båda sidor om vägen. Både i 
och utanför vägområde 

5 N 822 341817 6342994 
Parkslide Hulta, sydöstra sidan 

6 N 804 349263 6358434 
Jättebjörnloka Viskadal, östra sidan 

7 O 1503 345976 6346364 
Parkslide Långared, norra sidan 

8 N 804 346550 6348064 
Parksilde Grimmared, västra sidan 

9 N 804 340681 6351012 
Jättebjörnloka Kalvhult/Veddige, västra sidan 

10 N 41 343905 6361267 
Parkslide Letebo, södra sidan 

11 O 1596 326875 6348667 
Vresros Båtafjorden, västra sidan 

12 O 847 384741 6378149 
Vresros 

Ringestena, rad med vresrosbuskar 
innerslänt 

13 N 820 357620 6343417 
Parkslide 

I vägkant och utanför, på båda 
sidor om vägen. 
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