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Inledning  

Trafikverkets arbete med vägkantsflora  

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 

Artrika vägkanter 

De artrika vägkanter i Region Väst som framkom vid inventeringsarbetet 1995 finns samlade i en databas. 
I det här arbetet har vi utgått från objekten i databasen. Utöver detta har nya objekt tillkommit vid egna 
inventeringar under senare år, framför allt under sommaren 2011 då i stort sett alla statliga vägar i 
driftområdet sågs över med avseende på intressanta miljöer. Dessutom har nya objekt bildats utifrån tips 
från Länsstyrelsen, kommuner, naturskyddsföreningar, botaniska föreningar, konsulter och 
privatpersoner.  

Samtliga objekt har inventerats i fält av Trafikverkets miljöspecialister och biologkonsulter. 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.  

Nya artrika vägkanter och hänsynsobjekt har även tillkommit utifrån insektsinventeringen av Peter 
Nolbrant, BioDivers Naturvårdskonsult, under sommaren 2011 (BioDivers, 2011). Inventeringen har 
gjorts längs stora delar av vägnätet i Ätradalens driftområde. Tanken har varit att se om inventering med 
hjälp av signalarter som väddsandbi, guldsandbi och ett mindre antal insektsarter kan bidra till 
förståelsen för vilka sträckor som bör avgränsas som artrika vägkant alternativt hänsynsobjekt. Sträckor 
med rödlistade växt- eller djurarter med hotkategorin sårbar (VU) har pekats ut som minst hänsynsobjekt. 
Om fynden av rödlistade arter (nära hotad; NT och/eller sårbar; VU) varit flera, den utpekade vägkanten 
varit lång eller om det funnits flera rödlistade arter på samma plats har sträckan gjorts till en artrik 
vägkant.  

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

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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Ätradalen 

Landskap 

I den nordöstra delen av Ätradalens driftområde varvas småbrukslandskap med barrskog och öppna 
odlingslandskap. Skogen är ofta planterad på gammal ängs- och betesmark och det finns förhållandevis 
många hyggen. Odlingslandskapet består av brukade hagmarker och ängar, en del vallodling och till viss 
del av större åkrar. På enstaka platser betas fortfarande skogsmarkerna. 

Många och långa sträckor i driftområdets nordvästra delar går genom ett gammalt kulturlandskap med 
fina vägkanter. Från Ulricehamn sträcker sig väg 46 norrut genom ett grusigt landskap med kalkrika 
torrängar och tydliga geologiska strukturer. Flera vägskärningar har en särskilt artrik vägkant. Öster om 
Ulricehamn finns lite fuktigare vägkanter. 

Genom driftområdet sträcker sig sprickdalar i olika riktningar med större vattendrag, bl.a. Ätran och 
Lillån. I dalgångarna finns större isälvsavlagringar samt även områden med ren sand från isälvsdeltan. 
Mindre områden med sandiga jordarter finns insprängda på många platser mellan de större områdena 
med isälvsmaterial. Jordarterna verkar vara särskilt sandiga runt Östra Frölunda. Kalkhalten i 
driftområdets isälvsavlagringar ökar mot nordost när avståndet från de västgötska platåbergen med 
kambrosilurbergarter blir mindre. 

Sydöstra delen av Ulricehamns kommun har många skogsvägar med relativt trivial flora. I kommunens 
centrala delar, öster om 154:an finns ett fåtal torrare partier med högre täthet av hävdgynnad flora. Här 
finns även en del ängs- och åkervädd vilket indikerar ett rikt insektsliv. I södra delen av driftområdet 
finns, utöver Ätrans dalgång, mycket skogsbygder med små jordbruksområden.  

Flora och fauna 

Ljung och gräs dominerar vägkanterna som går genom skogsbygderna. I övrigt är dessa vägkanter ganska 
artfattiga på florasidan. I dalgångarna finns rikare stråk med mer rikblommande karaktär. Här finns 
mycket åkervädd, äkta johannesört, gulmåra, käringtand, gökärt, prästkrage, syror och fibblor. På sina 
ställen i öppnare landskap är vägkanterna relativt rikblommande, men det är få som är tillräckligt fina för 
att klassas som särskilt värdefulla eller artrika.  

I de artrika vägkanterna är det ängsflora som dominerar, ofta utgörs vägkanterna eller delar av dem av 
torrbackar. På flera vägkanter finns bland annat den rödlistade arten backsippa (VU), men torrbackarna 
där arten trivs är ofta korta och avgränsade i terrängen. Även de hotade arterna trollsmultron (VU), 
slåttergubbe (NT) och sommarfibbla (NT) finns i ett antal ängsvägkanter. Åkervädd finns i täta bestånd 
längs flera av de artrika vägkanterna. Vägkanterna som är kalkpåverkade i driftområdet har arter som 
darrgräs, brudbröd, gulmåra och vildlin. I friska - fuktiga artrika vägkanter växer istället t.ex. smörbollar, 
svinrot, ängsvädd, grönvit nattviol, kärrfibbla och borsttistel. Större bestånd av ängsvädd var ovanliga, 
men påträffades vid ett fåtal vägkanter. 

Insektsfaunan i Ätradalens driftområde är välutvecklad i de delar av området som har mycket 
isälvsavlagringar och isälvsdeltan kombinerat med rik blomning, särskilt i Ätrans och Lillåns dalgångar. 
Det finns många lämpliga bomiljöer och även gott om bohål från bin på flera platser längs vägnätet. Vid 
insektsinventeringen under sommaren 2011 hittades den rödlistade arten väddsandbi (NT) längs ett 
flertal vägar, framförallt längs väg 1559 och 1573 vid Ätrans dalgång. Fynden sammanföll med vägkanter 
med täta bestånd av åkervädd. Även de rödlistade arterna guldsandbi (VU), sexfläckig bastardsvärmare 
(NT) och mindre blåvinge (NT) upptäcktes på flera håll tillsammans med mer vanliga insektsarter. Längs 
de norra delarna av riksväg 46 finns flera intressanta vägskärningar med rik flora. Många ängs- och 
betesmarksobjekt ansluter till eller ligger nära vägrenarna och det växer gott om väddklint och 
getväppling samt enstaka backsippor (VU). Mindre blåvinge (NT), sexfläckig bastardsvärmare (NT) och 
långhornsbi upptäcktes på flera platser. 

Naturvärdena i Ätradalens driftområde är relativt höga, jämfört med värdena i flera andra driftområden i 
närheten. 
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Invasiva arter 

I Ätradalens driftområde observerades lupiner på många vägkanter och vid en del av de artrika 
vägkanterna och hänsynsobjekten under fältbesöken 2011. Vresros hittades enbart på två platser i 
vägområdet. Parkslide och framförallt jätteslide förekommer i relativt stor skala i driftområdets 
nordvästra del, nord-sydväst om Ulricehamn.  

  



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

6 
 

Översiktstabell – artrika vägkanter och hänsynsobjekt 
 

Artrika vägkanter 

Antal 39 

Längd totalt 118, 41 km 

  

Hänsynsobjekt 

Antal 27 

Längd totalt 22,53 km 

  

Skötselstatus 

Bra 23 av 66 

Medel 18 av 66 

Dålig 2 av 66 

Okänd 23* av 66 

* för objekt som skapats utifrån  
   Nolbrants insektsinventeringar har  
   inte skötselstatusen bedömts. 
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Översiktskarta – Artrika vägkanter, hänsynsobjekt 
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Objektförteckning – Artrika vägkanter 

40, Brunn, BRUNN 

Motivering: Artrik vägkant med mycket ljung, gränsar till fint ängsobjekt. 

ID på översiktskarta  1 

Vägnummer  Rv 40 

Namn  Brunn, BRUNN 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan 

Längd sida 1  688 m (730 m) 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  688 m (730 m) 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Ljung, bockrot, mandelblom, mjölon och renfana. 

Kommentarer  Norr om objektet, bakom ett viltstängsel, finns en större naturbetesmark. 
Slåtterblomma finns en bit in i betesmarken. En del fjärilar, bl.a. mindre 
guldvinge sågs i vägkanten och flera lavar. 
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46, Gustavsberg, ÖVRE VÅNG 

Motivering: Stor torrbacke med sommarfibbla (NT) och ängsflora. 

ID på översiktskarta  2 

Vägnummer  Rv 46 

Namn  Gustavsberg, ÖVRE VÅNG 

Gammalt namn  Vång 

Sida av vägen  Norra sidan 

Längd sida 1  250 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  250 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Skyltar saknas, ska upp. 

Viktigaste florainslag  Sommarfibbla (NT), åkervädd, bockrot, gulmåra, färgkulla, väddklint, gullris 
och brudbröd. 

Kommentarer  Troligen insektsintressant vägkant. 

 

 

Sommarfibbla (rödlistad NT):  
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46, Nordost om Krutbrännaregården, SILARP 

Motivering: Stor torrbacke med ängsflora. 

ID på översiktskarta  3 

Vägnummer  Rv 46 

Namn  Nordost om Krutbrännaregården, SILARP 

Gammalt namn  Solåker 

Sida av vägen  Norra sidan 

Längd sida 1  160 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  160 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Skyltar saknas, ska upp. 

Viktigaste florainslag  Fältmalört, gulmåra, åkervädd, bockrot, färgkulla, tjärblomster och 
getväppling. 

Kommentarer  Mycket lupiner mitt på sträckan. Puktörneblåvinge sågs och ett oidentifierat 
bi. Sandblottor med bohål. Norr om sträckan finns en del väddklint, men ej 
artrik vägkantsnivå. 
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46, Trädet - Blidberg 

Motivering: Ett flertal skärningar med torrängsflora och mindre blåvinge (NT). 

ID på översiktskarta  4 

Vägnummer  Rv 46 

Namn  Trädet - Blidberg 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  5 300 m 

Längd sida 2  5 300 m 

Meter vägsida totalt  10 600 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Åkervädd, väddklint, tjärblomster, getväppling, brudbröd, färgkulla, 
rödkämpar och bockrot. 

Kommentarer  Lång vägkant med intressanta, artrika skärningar (markerade med svart på 
kartorna). Utveckling pågår på slänterna eftersom de ännu är relativt nya. 
Slänterna skiljer sig från varandra i material och flora. Insektsintressant med 
bl.a. mindre blåvinge (NT) och långhornsbi. Längs sträckan, söder om Borred, 
finns en gammal artrik vägkant där skyltarna ska tas bort eftersom 
vägsträckningen ändrats något.  
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Mindre blåvinge (rödlistad NT):  
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Ätradalen 

19 
 

46, Åsarp - Trädet 

Motivering: Ett flertal skärningar med torrängsflora och bl.a. backsippa (VU) och sexfläckig 
bastardsvärmare (NT). 

ID på översiktskarta  5 

Vägnummer  Rv 46 

Namn  Åsarp – Trädet 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  3 500 m 

Längd sida 2  3 500 m 

Meter vägsida totalt  7 000 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Backsippa (VU), brudbröd, gulmåra, blodnäva, åkervädd, väddklint, 
getväppling och hagfibbla. 

Kommentarer  Lång vägkant med intressanta, artrika skärningar (markerade med svart på 
kartorna). Utveckling pågår på slänterna eftersom de ännu är relativt nya. 
Slänterna skiljer sig från varandra i material och flora. Insektsintressanta med 
bl.a. sexfläckig bastardsvärmare (NT). Slänterna vid rastplats Trädet har 
också intressanta värden, men planterad vresros och ölandstok bör hållas 
efter eller grävas bort. Finns bra förutsättningar att utveckla en intressant 
flora. 

 

   

Backsippa (VU) och sexfläckig bastardsvärmare (NT). 
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Backsippa 
(rödlistad VU) 
och väddsandbi 
(rödlistad NT):   

1559, Flenstorp - Mårdaklev 

Motivering: Lång artrik vägkant med mycket väddsandbi (NT) och några platser med backsippa (VU). 

ID på översiktskarta  6 

Vägnummer  O 1559 

Namn  Flenstorp – Mårdaklev 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  23 000 m 

Längd sida 2  23 000 m 

Meter vägsida totalt  46 000 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Backsippa (VU), åkervädd, flockfibbla, gulmåra, äkta johannesört, gullris, 
bockrot, svinrot, backtimjan och ljung. 

Kommentarer  Lång vägsträcka med intressantare delavsnitt. Längs hela vägsträckan finns 
ett stort antal fynd av väddsandbi (NT). Sandblottor och åkervädd finns 
frekvent. Floravärdena är som högst i den norra tredjedelen med backsippor 
(VU) på flera ställen (Boda, Smedavallen och Törebo). Flera delsträckor är 
rikblommande. 
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1564, Barnarp, BARNARP 

Motivering: Artrik vägkant med ängsflora och backsippa (VU). 

ID på översiktskarta  7 

Vägnummer  O 1564 

Namn  Barnarp, BARNARP 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  380 m 

Längd sida 2  380 m 

Meter vägsida totalt  760 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Backsippa (VU), åkervädd, ljung, gullris, blåmonke och höstfibbla. 

Kommentarer  - 

 

 
 

Backsippa, rödlistad (VU):  

Foton från vägkanten saknas. 
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1564, Övre Klägghult, KLÄGGHULT 

Motivering: Artrik vägkant med guldsandbi (VU), väddsandbi (NT) och slåttergubbe (NT). 

ID på översiktskarta  8 

Vägnummer  O 1564 

Namn  Övre Klägghult, KLÄGGHULT 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  1 200 m 

Längd sida 2  1 200 m 

Meter vägsida totalt  2 400 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Slåttergubbe (NT), åkervädd, ängsvädd, backtimjan, ljung och svinrot.  

Kommentarer  De rödlistade arterna guldsandbi (VU) och väddsandbi (NT) finns längs 
vägkanten. 

 

 
 

 
Guldsandbi (VU), väddsandbi (NT) och slåttergubbe (NT). 
 
Foton från vägkanten saknas. 
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1565, Påarp, PÅARP 

Motivering: Artrik vägkant med guldsandbi (VU). 

ID på översiktskarta  9 

Vägnummer  O 1565 

Namn  Påarp, PÅARP 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  560 m 

Längd sida 2  560 m 

Meter vägsida totalt  1 120 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Ängsvädd, åkervädd, gullris, ljung, flockfibbla och höstfibbla. 

Kommentarer  Flera fynd av den rödlistade arten guldsandbi (VU) gjordes längs vägkanten. 
Dessutom finns fynduppgifter om höstgökbi från Länsstyrelsens inventering 
2009 (Länsstyrelsen, 2010). 

 

 
 

Guldsandbi (rödlistad VU).  
 
Foton från vägkanten saknas.  



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

29 
 

1573, Assmabro – Östra Frölunda 

Motivering: Artrik vägkant med ängsflora och flera rödlistade arter. 

ID på översiktskarta  10 

Vägnummer  O 1573 

Namn  Assmabro – Östra Frölunda 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  12 400 m 

Längd sida 2  12 400 m 

Meter vägsida totalt  24 800 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Backsippa (VU), slåttergubbe (NT), gulmåra, åkervädd, backtimjan och ljung. 

Kommentarer  Nyligen dikat, främst i innerslänt. Lång vägkant med särskilt höga värden i 
öppna miljöer. Insektsintressant med mycket sandblottor och bohål. Både 
väddsandbi (NT) och vialsandbi finns. 

 

 

 

Backsippa (VU), slåttergubbe (NT) och väddsandbi (NT). 
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Backsippa 
(rödlistad VU) 
och slåttergubbe 
(rödlistad NT):   

1582, Nedergården, RÖSTORP 

Motivering: Torräng med backsippa (VU) och slåttergubbe (NT). 

ID på översiktskarta  11 

Vägnummer  O 1582 

Namn  Nedergården, RÖSTORP 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  930 m 

Längd sida 2  930 m 

Meter vägsida totalt  1 860 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Backsippa (VU), slåttergubbe (NT), backtimjan, gulmåra, åkervädd och 
backnejlika. 

Kommentarer  Bitvis rikblommande med mycket gulmåra, fyrkantig johannesört och 
kråkvicker. Vägen är nyligen uppjusterad med ny stödremsa och delvis dikat. 
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1589, Askåker, ASKÅKER 

Motivering: Artrik vägkant med backsippa (VU) och väddsandbi (NT). 

ID på översiktskarta  12 

Vägnummer  O 1589 

Namn  Askåker, ASKÅKER 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Västra sidan 

Längd sida 1  380 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  380 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Backsippa (VU), åkervädd, gulmåra, äkta johannesört, bockrot och svinrot.  

Kommentarer  Insektsintressant vägkant med väddsandbi (NT). Vägen ska asfalteras och 
justeras inom kort. Slänt i väster ska flyttas mer västerut. Sträckan med 
backsippor (svart markering på karta) kommer att påverkas och ska grävas 
upp och flyttas. Lupiner finns. 

 

 

                                    

Backsippa 
(rödlistad VU) 
och väddsandbi 
(rödlistad NT):   
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1589, Fiås, FIÅS 

Motivering: Fin slåtterängsvägkant med rikligt bestånd av grönvit nattviol. 

ID på översiktskarta  13 

Vägnummer  O 1589 

Namn  Fiås, FIÅS 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  190 m 

Längd sida 2  190 m 

Meter vägsida totalt  380 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Grönvit nattviol, svinrot, kärrfibbla, åkervädd och fyrkantig johannesört. 

Kommentarer  Buskar bör röjas mot betesmarken för att få in mer ljus. 
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1680, Skårtebo, SKÅRTEBO 

Motivering: Artrik vägkant med åkervädd och ängsvädd. 

ID på översiktskarta  14 

Vägnummer  O 1680 

Namn  Skårtebo, SKÅRTEBO 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Östra sidan 

Längd sida 1  330 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  330 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Åkervädd, ängsvädd, stor blåklocka, strandveronika, svinrot och äkta 
johannesört. 

Kommentarer  Fint inne i hagen och potential i vägkanten. Viss restaurering rekommenderas. 
På västra sidan finns mycket brudborste och lite svinrot. 
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1686, Rörsbacken, BJÖRDAL 

Motivering: Ängsvägkant med backsippa (VU). 

ID på översiktskarta  15 

Vägnummer  O 1686 

Namn  Rörsbacken, BJÖRDAL 

Gammalt namn  Rörsbacken 

Sida av vägen  Östra sidan 

Längd sida 1  130 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  130 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  Felplacerade skyltar, ska flyttas rätt. 

Viktigaste florainslag  Backsippa (VU), åkervädd, backtimjan, jungfrulin, svinrot och brudbröd. 

Kommentarer  Närmast staketet mycket välbetat/klippt. 

 

 

Backsippa, rödlistad (VU):  
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1712, Eksäter, BRUNN 

Motivering: Artrik vägkant med hävdgynnad flora. 

ID på översiktskarta  16 

Vägnummer  O 1712 

Namn  Eksäter, BRUNN 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Västra sidan 

Längd sida 1  75 m (90 m) 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  75 m (90 m) 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Grönvit nattviol, åkervädd, strandveronika, fyrkantig johannesört och mycket 
fibblor. 

Kommentarer  Fin betesmark bakom. En kabel har grävt ned, vilket påverkat norra delen. Sly 
röjdes vid fältbesöket. Mer röjning behövs. 

 

 

 



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

43 
 

 

 

 

 

 



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

44 
 

1715, Marbäck kyrka, BREDGÅRDEN 

Motivering: Artrik vägkant med hävdgynnad flora och bl.a. oxtunga. 

ID på översiktskarta  17 

Vägnummer  O 1715 

Namn  Marbäck kyrka, BREDGÅRDEN 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Västra sidan 

Längd sida 1  90 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  90 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Oxtunga, åkervädd, mörkt kungsljus, väddklint och fyrkantig johannesört. 

Kommentarer  Bitvis lite kväveinslag, framförallt i södra delen av sträckan. Lite för mycket 
vedväxter. Floran skulle gynnas av att skrapa fram mer grus. 
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1721, Skogen, HÖSSNA 

Motivering: Ängsflora med mycket darrgräs och insektsintressant. 

ID på översiktskarta  18 

Vägnummer  O 1721 

Namn  Skogen, HÖSSNA 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  425 m 

Längd sida 2  425 m 

Meter vägsida totalt  850 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Ängsskallra, åkervädd, darrgräs, gulmåra, kummin, väddklint och rödfibbla. 

Kommentarer  Mycket fjärilar och andra insekter. 
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1721, 1736, Hössna - Valared, HÖSSNA, VALARED 

Motivering: Artrik ängsvägkant med rödlistade växter och insekter. 

ID på översiktskarta  19 

Vägnummer  O 1721, 1736 

Namn  Hössna - Valared, HÖSSNA, VALARED 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Västra sidan 

Längd sida 1  2 350 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  2 350 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Backsippa (VU), trollsmultron (VU), åkervädd, rödkämpar, väddklint, äkta 
johannesört, gulmåra, bockrot, rödklint och vildlin.  

Kommentarer  Backsippa finns i norra delen av vägkanten och trollsmultron i södra delen. 
Vägkanten är insektsintressant med både väddsandbi och mindre blåvinge. 
Östra sidan är mer frodig och har triviala arter. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Trollsmultron och backsippa (rödlistade VU) samt mindre blåvinge och väddsandbi (rödlistade NT). 
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1723, Hagared, HAGARED, HACKERED 

Motivering: Lågprofilerad artrik vägkant i gott skick och insektsintressant. 

ID på översiktskarta  20 

Vägnummer  O 1723 

Namn  Hagared, HAGARED, HACKERED 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  440 m 

Längd sida 2  440 m 

Meter vägsida totalt  880 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Ängsvädd, åkervädd, svinrot, blåsuga och fyrkantig johannesört. 

Kommentarer  Nästan inga slänter. Mycket fjärilar och andra insekter. 
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1735, Nordost om Björnarydet, GÄLLSTADS-BOARP 

Motivering: Kalkpåverkad vägkant med ängsflora. 

ID på översiktskarta  21 

Vägnummer  O 1735 

Namn  Nordost om Björnarydet, GÄLLSTADS-BOARP 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  790 m 

Längd sida 2  790 m 

Meter vägsida totalt  1 580 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Ängsvädd, åkervädd, borsttistel, jungfrulin, vildlin, tätört, darrgräs, grönvit 
nattviol, ängsskallra och svinrot.  

Kommentarer  Mycket borsttistel på västra sidan. Grodor i bäcken i diket och blå 
jungfrusländor. 
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1736, Kinnared, KINNARED 

Motivering: Torrbacke med ängsflora och sommarfibbla (NT). 

ID på översiktskarta  22 

Vägnummer  O 1736 

Namn  Kinnared, KINNARED 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Östra sidan 

Längd sida 1  100 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  100 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Sommarfibbla (NT), bockrot, backtimjan, åkervädd, ängsvädd, gulmåra, 
vitmåra och fyrkantig johannesört. 

Kommentarer  Torr slänt med några sandblottor. Flera insekter sågs.  

 

 

Sommarfibbla (rödlistad NT):  
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1736, Stora Stensered, MARBÄCKS-STENSERED 

Motivering: Artrik vägkant med sällsynta arter. 

ID på översiktskarta  23 

Vägnummer  O 1736 

Namn  Stora Stensered, MARBÄCKS-STENSERED 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Södra sidan 

Längd sida 1  90 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  90 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Smörbollar, ängsvädd, grönvit nattviol, svinrot, borsttistel och kärrfibbla. 

Kommentarer  Smörbollarna är mest i kanterna, konkurrenssvaga. Riktad skötsel som 
gynnar fuktängs loran och missgynnar älgört bör diskuteras. Hygget mittemot 
riskerar att skugga växterna när nya träd växer upp. 
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1740, Södra Hästhagen, STRÄNGSERED 

Motivering: Artrik vägkant med bl.a. ängsvädd, jungfrulin och sexfläckig bastardsvärmare (NT). 

ID på översiktskarta  24 

Vägnummer  O 1740 

Namn  Södra Hästhagen, STRÄNGSERED 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  1 150 m 

Längd sida 2  1 150 m 

Meter vägsida totalt  2 300 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Jungfrulin, ängsvädd, åkervädd, grönvit nattviol, äkta johannesört, svinrot och 
ormrot. 

Kommentarer  Längs vägkanten finns sexfläckig bastardsvärmare (NT) och flera andra 
fjärilar, bl.a. pärlemorfjäril och skogsvisslare. Finast i norra delen. Längs hela 
vägen finns fina partier med intressanta arter, men övriga sträckor uppnår 
inte klassningen artrik vägkant. 

 

 

Sexfläckig bastardsvärmare (rödlistad NT):  
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1826, Djupedal, HÄLLSTADS-DJUPEDAL 

Motivering: Artrik vägkant med bl.a. darrgräs och vildlin. 

ID på översiktskarta  25 

Vägnummer  O 1826 

Namn  Djupedal, HÄLLSTADS-DJUPEDAL 

Gammalt namn  Djupedal 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  850 m 

Längd sida 2  850 m 

Meter vägsida totalt  1 700 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Skyltar saknas, ska upp. 

Viktigaste florainslag  Gulmåra, vildlin, darrgräs, väddklint, fyrkantig johannesört och åkervädd. 

Kommentarer  Den västra delen av sträckan är finast. Mittenpartiet är mindre intressant, 
men binder ihop de övriga fina delsträckorna. Flera fjärilsarter sågs. Nyligen 
dikat. Bergrör finns i vägkanten. 
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1826, Påvagården, HÄLLSTAD 

Motivering: Fin ängsvägkant med inslag av ovanligare arter. 

ID på översiktskarta  26 

Vägnummer  O 1826 

Namn  Påvagården, HÄLLSTAD 

Gammalt namn  Påvagården 

Sida av vägen  Södra sidan 

Längd sida 1  230 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  230 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Skyltar saknas, ska upp. 

Viktigaste florainslag  Vildlin, darrgräs, gulmåra, rödkämpar och jungfrulin. 

Kommentarer  Gräs och örter klipps längs staketet i sydost. Gränsen minskas jämfört med 
gamla artrika vägkanten. Fjärilen ängsmygare observerades. 
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1854, Kockahemmet, KÄRRÅKRA 

Motivering: Artrik vägkant med sällsynta, hävdgynnade arter, bl.a. backsippa (VU). 

ID på översiktskarta  27 

Vägnummer  O 1854 

Namn  Kockahemmet, KÄRRÅKRA 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Östra sidan 

Längd sida 1  70 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  70 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Backsippa (VU), åkervädd, gulmåra, blodnäva, svinrot och brudbröd. 

Kommentarer  Bergrör har trängt in i norra delen. 

 

 

Backsippa, rödlistad (VU):  
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1854, Kärråkra, KÄRRÅKRA 

Motivering: Artrik vägkant med sällsynta arter, bl.a. backsippa (VU) och väddsandbi (NT). 

ID på översiktskarta  28 

Vägnummer  O 1854 

Namn  Kärråkra, KÄRRÅKRA 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  570 m 

Längd sida 2  360 m 

Meter vägsida totalt  930 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Backsippa (VU), slåtterfibbla, åkervädd, kattfot, gulmåra och väddklint. 

Kommentarer  Liten, men fin vägkant där backsipporna finns i södra delen. Bergrör sprider 
sig. I den norra delen finns väddsandbi (NT). 

 

 

                                             

Backsippa 
(rödlistad VU) 
och väddsandbi 
(rödlistad NT):   
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1858, Sjö, HÄGGRYDA 

Motivering: Artrik vägkant med flera rödlistade arter. 

ID på översiktskarta  29 

Vägnummer  O 1858 

Namn  Sjö, HÄGGRYDA 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  900 m 

Längd sida 2  900 m 

Meter vägsida totalt  1 800 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

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

Kommentarer  Mycket åkervädd och väddklint. Utöver backsippa finns de rödlistade 
insekterna väddsandbi (NT) och sexfläckig bastardsvärmare (NT) samt den 
mindre allmänna arten trätapetserarbi. 

 

 

   

Backsippa (rödlistad VU) samt väddsandbi och sexfläckig bastardsvärmare (rödlistade NT).  
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1866, Hållestorp, HÅLLESTORP 

Motivering: Artrik vägkant med backsippa (VU) och darrgräs. 

ID på översiktskarta  30 

Vägnummer  O 1866 

Namn  Hållestorp, HÅLLESTORP 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Östra sidan 

Längd sida 1  70 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  70 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Backsippa (VU), åkervädd, darrgräs och svinrot. 

Kommentarer  Liten, men med mycket backsippor. 

 

 

Backsippa, rödlistad (VU):  
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1870, Redvägsborg, REDVÄGSBORG 

Motivering: Friskäng med många intressanta arter. 

ID på översiktskarta  31 

Vägnummer  O 1870 

Namn  Redvägsborg, REDVÄGSBORG 

Gammalt namn  Redvägsborg 

Sida av vägen  Östra sidan 

Längd sida 1  1 200 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  1 200 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Skyltar saknas, ska upp. 

Viktigaste florainslag  Smörbollar, borsttistel, ormrot, myskgräs, ängsvädd, åkervädd, grönvit 
nattviol, jungfrulin, svinrot, darrgräs, vitpyrola, tätört, kärrfibbla och vildlin. 

Kommentarer  Flera riktigt fina delsträckor. Mycket sly som behöver röjas bort. Bitvis 
mycket älggräs och vass som bör bekämpas. 
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1876, Fåglarydet, SVALEBO 

Motivering: Artrik vägkant med hävdgynnad flora. 

ID på översiktskarta  32 

Vägnummer  O 1876 

Namn  Fåglarydet, SVALEBO 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Södra sidan 

Längd sida 1  100 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  100 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Brudbröd, grönvit nattviol, vitpyrola, kärrfibbla, smörbollar, vildlin, åkervädd 
och darrgräs. 

Kommentarer  Mycket fin vägkant med bete intill. 
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1876, Hössna kyrka, ÖNNARP 

Motivering: Artrik vägkant med fin torrängsflora. 

ID på översiktskarta  33 

Vägnummer  O 1876 

Namn  Hössna kyrka, ÖNNARP 

Gammalt namn  Hössna kyrka 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  1450 m 

Längd sida 2  1 450 m 

Meter vägsida totalt  2 900 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Skyltar saknas, ska upp. 

Viktigaste florainslag  Väddklint, rödklint, backnejlika, bockrot, gulmåra, brudbröd, åkervädd, 
blåmonke, backvial och brudborste.  

Kommentarer  Översiktligt inventerad 2011 och detaljinventerad 2010. Finns troligen en del 
intressanta insekter. 
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1879, Gravsjö, GRAVSJÖ 

Motivering: Artrik vägkant med orkidéer och kalkgynnade arter. 

ID på översiktskarta  34 

Vägnummer  O 1879 

Namn  Gravsjö, GRAVSJÖ 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  600 m 

Längd sida 2  500 m 

Meter vägsida totalt  1 100 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Kärrfibbla, ängsnycklar, grönvit nattviol, darrgräs, ormrot och vildlin. 

Kommentarer  Fina ängsmarker intill som fortsätter ner i vägkanterna, där värdena är mer 
utspridda. 
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1879, Linneskog, LINDÅS 

Motivering: Ängsvägkant med nattvioler och vildlin. 

ID på översiktskarta  35 

Vägnummer  O 1879 

Namn  Linneskog, LINDÅS 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  310 m 

Längd sida 2  250 m 

Meter vägsida totalt  560 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Kummin, svinrot, jungfrulin, vildlin, ängsvädd, grönvit nattviol, ormrot och 
borsttistel. 

Kommentarer  Vildlin finns i innerslänten. I hagen väster om vägen växer rikligt med 
nattvioler. På östra sidan finns en relativt ny hage. 
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1879, Sand, SJÖGARED 

Motivering: Friskäng med grönvit nattviol. 

ID på översiktskarta  36 

Vägnummer  O 1879 

Namn  Sand, SJÖGARED 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  100 m 

Längd sida 2  100 m 

Meter vägsida totalt  200 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Grönvit nattviol, klotpyrola, äkta johannesört, borsttistel, kärrfibbla och 
ängsvädd. 

Kommentarer  Grönvita nattvioler i båda slänterna, främst i ytterslänt. Troligen före detta 
slåtteräng/betesmark intill på västra sidan. Nytt hygge på östra sidan. 
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1880, Gustavsberg, KÄTTESTORP 

Motivering: Friskäng med bl.a. klasefibbla (NT). 

ID på översiktskarta  37 

Vägnummer  O 1880 

Namn  Gustavsberg, KÄTTESTORP 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan 

Längd sida 1  190 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  190 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Klasefibbla (NT), vildlin, ormrot, myskgräs, kärrfibbla, smörboll och 
brudborste. 

Kommentarer  Utöver nämnda arter finns inte mycket annat som är intressant bland floran. 
Påverkad vägkant. 

 

 

Klasefibbla, rödlistad (NT):  
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1884, Brängesås, BRÄNGESÅS 

Motivering: Artrik vägkant med ängsflora intill naturbetesmarker. 

ID på översiktskarta  38 

Vägnummer  O 1884 

Namn  Brängesås, BRÄNGESÅS 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  950 m 

Längd sida 2  950 m 

Meter vägsida totalt  1 900 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Jungfrulin, ängsvädd, åkervädd, väddklint, äkta johannesört och gulmåra. 

Kommentarer  Fina betade marker intill på båda sidor. Slåttergubbe (NT) finns i en äng 
bredvid vägkanten. Gammalt kulturlandskap runt om med stenrösen och 
enar. Vägkanten är troligen kantskuren för några år sedan.  
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2792, Sydväst om Vinsarp, VINSARP 

Motivering: Torr ängsslänt med ängsnycklar i diket. 

ID på översiktskarta  39 

Vägnummer  O 2792 

Namn  Sydväst om Vinsarp, VINSARP 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Södra sidan 

Längd sida 1  230 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  230 m 

Skötselstatus  Dålig 

Skyltar  Skyltar saknas, ska upp. 

Viktigaste florainslag  Ängsnycklar, vildlin, jungfrulin, väddklint, gulmåra och backnejlika. 

Kommentarer  Mycket vildlin i torrare partier. Även mycket svartvide i vägkanten. Lupiner. 

 

 

 



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
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Objektförteckning – Hänsynsobjekt  

40, Nyboholm, BOGESUND 

Motivering: Vägkant med gyckelblomma. 

ID på översiktskarta  40 

Vägnummer  Rv 40 

Namn  Nyboholm, BOGESUND 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Södra sidan 

Längd sida 1  500 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  500 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Gyckelblomma 

Kommentarer  Gyckelblomman är naturaliserad och förekommer sällsynt i diken i regionen. 
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46, Timmele, TIMMELE 

Motivering: Riklig blomning och backsippa (VU). 

ID på översiktskarta  41 

Vägnummer  Rv 46 

Namn  Timmele, TIMMELE 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Östra sidan 

Längd sida 1  260 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  260 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Backsippa (VU), gulmåra, åkervädd, blåmonke, getväppling och gökärt. 

Kommentarer  Riklig blomning i norra delen och backsippa i söder. 

 

 

Backsippa, rödlistad (VU):  

 



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
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156, Rosenlund, DUMSÄNG 

Motivering: Vägkant med väddsandbi (NT). 

ID på översiktskarta  42 

Vägnummer  Rv 156 

Namn  Rosenlund, DUMSÄNG 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan 

Längd sida 1  600 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  600 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Åkervädd, käringtand och gråfibbla. 

Kommentarer  Vid vägkanten finns väddsandbi (NT). 

 

 
 

Väddsandbi (rödlistad NT):  

 

Foton från vägkanten saknas. 

 



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

94 
 

182, Hägna, HÄGNA 

Motivering: Vägkant med sommarfibbla (NT) och sexfläckig bastardsvärmare (NT). 

ID på översiktskarta  43 

Vägnummer  Rv 182 

Namn  Hägna, HÄGNA 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  220 m 

Längd sida 2  220 m 

Meter vägsida totalt  440 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Sommarfibbla (NT), åkervädd, bockrot, getväppling och käringtand. 

Kommentarer  Vid vägkanten finns även sexfläckig bastardsvärmare (NT). 

 

 

   

Sommarfibbla och sexfläckig bastardsvärmare (rödlistade NT). 

Foton från vägkanten saknas.  
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1559, Mårdaklev - Boket 

Motivering: Vägkant med ängsflora och väddsandbi (NT). 

ID på översiktskarta  44 

Vägnummer  O 1559 

Namn  Mårdaklev - Boket 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  3 700 m 

Längd sida 2  3 700 m 

Meter vägsida totalt  7 400 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Åkervädd, tjärblomster, johannesört och gullris. 

Kommentarer  Väddsandbi (NT) finns längs sträckan. 

 

 
 

Väddsandbi (rödlistad NT):  

 

Foton från vägkanten saknas. 
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1566, Håcksvik, HÅCKSVIK 

Motivering: Vägkant med ängsflora och guldsandbi (VU). 

ID på översiktskarta  45 

Vägnummer  O 1566 

Namn  Håcksvik, HÅCKSVIK 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  100 m 

Längd sida 2  100 m 

Meter vägsida totalt  200 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Åkervädd, ängsvädd och flockfibbla. 

Kommentarer  Den rödlistade arten guldsandbi (VU) finns längs vägen.  

 

 

Guldsandbi (rödlistad VU).  
 
Foton från vägkanten saknas.  
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1571, Broholmen, BROHOLMEN 

Motivering: Vägkant med ängsflora och guldsandbi (VU). 

ID på översiktskarta  46 

Vägnummer  O 1571 

Namn  Broholmen, BROHOLMEN 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  600 m 

Längd sida 2  600 m 

Meter vägsida totalt  1 200 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Åkervädd, ängsvädd, ljung, svinrot, gullris, flockfibbla och höstfibbla. 

Kommentarer  Den rödlistade arten guldsandbi (VU) finns längs vägen. Vägkanten går längs 
en kraftledning. 

 

 

Guldsandbi (rödlistad VU).  
 
Foton från vägkanten saknas.  
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1574, Stenkilen, ÖRSÅS 

Motivering: Vägkant med slåttergubbe (NT). 

ID på översiktskarta  47 

Vägnummer  O 1574 

Namn  Stenkilen, ÖRSÅS 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Västra sidan 

Längd sida 1  250 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  250 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Slåttergubbe (NT), åkervädd, käringtand och gråfibbla. 

Kommentarer  Ett exemplar av slåttergubbe i vägkanten. Sträckan är även utpekad av 
Nolbrant som insektsintressant.  
Längre söderut på vägen finns fler slåttergubbar, men utanför vägområdet. 
Dels i hage vid Ågärde (många exemplar) och dels nordväst om Björlida. 

 

 

Slåttergubbe, rödlistad (NT):  
 

Foton från vägkanten saknas. 
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1578, Sävaredsholm, SÄVARED 

Motivering: Vägkant med slåttergubbe (NT). 

ID på översiktskarta  48 

Vägnummer  O 1578 

Namn  Sävaredsholm, SÄVARED 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen   

Längd sida 1  20 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  20 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Slåttergubbe (NT) 

Kommentarer  Längre söderut på vägen finns fler slåttergubbar, men utanför vägområdet ca 
300 m söder om Sävaredsäng. 

 

 

Slåttergubbe, rödlistad (NT):  
 

Foton från vägkanten saknas. 



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
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1578, Söder om Tranemo, GUDARP 

Motivering: Vägkant med guldsandbi (VU). 

ID på översiktskarta  49 

Vägnummer  O 1578 

Namn  Söder om Tranemo, GUDARP 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  110 m 

Längd sida 2  110 m 

Meter vägsida totalt  220 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Åkervädd, käringtand, gråfibbla och gökärt. 

Kommentarer  I vägkanten finns guldsandbi (VU). Vägkantsfloran är trivial, men troligen är 
omgivningen med bl.a. grustäkter viktigt för arten. 

 

 

Guldsandbi (rödlistad VU).  
 
Foton från vägkanten saknas.  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
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1589, Kättesjö, KÄTTESJÖ 

Motivering: Vägkant med slåttergubbe (NT). 

ID på översiktskarta  50 

Vägnummer  O 1589 

Namn  Kättesjö, KÄTTESJÖ 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Västra sidan 

Längd sida 1  20 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  20 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Slåttergubbe (NT) 

Kommentarer  5 blommande stänglar och flera bladrosetter. 

 

 

Slåttergubbe, rödlistad (NT):  
 



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
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1676, Björkarp, GIVARP 

Motivering: Vägkant med grönvit nattviol. 

ID på översiktskarta  51 

Vägnummer  O 1676 

Namn  Björkarp, GIVARP 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Södra sidan 

Längd sida 1  170 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  170 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Grönvit nattviol och ängsvädd. 

Kommentarer  Mycket nattvioler i vägkanten. Flera unga grodor fanns i diket. 

 

 

 



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

104 
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1691, Sjöred, SJÖRED 

Motivering: Vägkant med ängsvädd och väddsandbi (NT). 

ID på översiktskarta  52 

Vägnummer  O 1691 

Namn  Sjöred, SJÖRED 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  1 100 m 

Längd sida 2  1 100 m 

Meter vägsida totalt  2 200 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Åkervädd, käringtand, stormåra och kråkvicker. 

Kommentarer  Längs vägen går en lång allé mellan två stora gårdar och längs en golfbana. 
Väddsandbi(NT) noterades vid inventeringen 2011. 

 

 
 

Väddsandbi (rödlistad NT):  
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1700, Söder om Kvarnared, KVARNARED 

Motivering: Vägkant med slåttergubbe (NT). 

ID på översiktskarta  53 

Vägnummer  O 1700 

Namn  Söder om Kvarnared, KVARNARED 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan 

Längd sida 1  20 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  20 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Slåttergubbe (NT) 

Kommentarer  1 exemplar av slåttergubbe. 

 

 

Slåttergubbe, rödlistad (NT):  
 
Foton från vägkanten saknas. 
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1709, Vasared, VASARED 

Motivering: Artfattig fibblevägkant med klipp- och steninslag och borsttistlar. 

ID på översiktskarta  54 

Vägnummer  O 1709 

Namn  Vasared, VASARED 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan 

Längd sida 1  200 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  200 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Borsttistel och fibblor. 

Kommentarer  I vägkanten fanns förutom mycket fibblor en liten berghäll och stenar. Kan 
finnas en del insekter. Testobjekt. Lupiner. 

 

 

 



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
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1730, Skattagården, VÄXTORP 

Motivering: Vägkant med slåttergubbe (NT). 

ID på översiktskarta  55 

Vägnummer  O 1730 

Namn  Skattagården, VÄXTORP 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan 

Längd sida 1  20 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  20 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Slåttergubbe (NT) 

Kommentarer  1 exemplar av slåttergubbe. 

 

 

Slåttergubbe, rödlistad (NT):  
 

Foton från vägkanten saknas. 
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1731, Hallabron, VÄXTORP 

Motivering: Vägkant med slåttergubbe (NT). 

ID på översiktskarta  56 

Vägnummer  O 1731 

Namn  Hallabron, VÄXTORP 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Västra sidan 

Längd sida 1  40 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  40 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Slåttergubbe (NT) 

Kommentarer  4 exemplar av slåttergubbe. 

 

 

Slåttergubbe, rödlistad (NT):  
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1732, Norr om Södra Björstorp, LJUNGSARPS-BJÖRSTORP 

Motivering: Vägkant med slåttergubbe (NT). 

ID på översiktskarta  57 

Vägnummer  O 1732 

Namn  Norr om Södra Björstorp, LJUNGSARPS-BJÖRSTORP 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Västra sidan 

Längd sida 1  20 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  20 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Slåttergubbe (NT) 

Kommentarer  1 exemplar av slåttergubbe. 

 

 

Slåttergubbe, rödlistad (NT):  
 

Foton från vägkanten saknas. 



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

114 
 

1739, Härnemadsmossen, HÄRNEMAD 

Motivering: Vägkant med sällsynta blomflugor. 

ID på översiktskarta  58 

Vägnummer  O 1739 

Namn  Härnemadsmossen, HÄRNEMAD 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  500 m 

Längd sida 2  500 m 

Meter vägsida totalt  1 000 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Strätta, smörblomma och mindre örter. På mossen finns ljung och klockljung. 

Kommentarer  Blomflugan Melanogaster hirtella och ytterligare 38 blomflugsarter finns här. 
Oklar avgränsning. Rydell, J. 2007. 

 

 
 

 

Foton från vägkanten saknas. 
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1739, Pinebo, PINEBO 

Motivering: Vägkant med sällsynta blomflugor. 

ID på översiktskarta  59 

Vägnummer  O 1739 

Namn  Pinebo, PINEBO 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  200 m 

Längd sida 2  200 m 

Meter vägsida totalt  400 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag   

Kommentarer  Blomflugorna Melangyna umbellatarum och Rhingia borealis samt ytterligare 
52 blomflugsarter finns här. Oklar avgränsning. Rydell, J. 2007. 

 

 
 
 

Foton från vägkanten saknas. 
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1739, Söder om Sunket, GÄLSTADS-BOARP 

Motivering: Vägkant med slåttergubbe (NT). 

ID på översiktskarta  60 

Vägnummer  O 1739 

Namn  Söder om Sunket, GÄLSTADS-BOARP 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Västra sidan 

Längd sida 1  20 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  20 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Slåttergubbe (NT) 

Kommentarer  1 exemplar av slåttergubbe. 

 

 

Slåttergubbe, rödlistad (NT):  
 

Foton från vägkanten saknas. 
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1740, Kimmarebo, TOKARED 

Motivering: Vägkant med ängsflora och väddsandbi (NT). 

ID på översiktskarta  61 

Vägnummer  O 1740 

Namn  Kimmarebo, TOKARED 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  2 800 m 

Längd sida 2  2 800 m 

Meter vägsida totalt  5 600 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Åkervädd, ängsvädd, svinrot, brudborste och käringtand. 

Kommentarer  Väddsandbi (NT) finns längs sträckan. 

 

 

Väddsandbi (rödlistad NT):  

 

Foton från vägkanten saknas. 
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1818, Charlottenberg, CHARLOTTENDAL 

Motivering: Fin liten friskäng med darrgräs. 

ID på översiktskarta  62 

Vägnummer  O 1818 

Namn  Charlottenberg, CHARLOTTENDAL 

Gammalt namn  Töresås 

Sida av vägen  Östra sidan 

Längd sida 1  30 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  30 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Darrgräs, svartkämpar och rödklöver. 

Kommentarer  Vägen har byggts om med makadamkanter. Den tidigare långa artrika 
vägkanten är förstörd och det är bara denna begränsade delsträcka som har 
rester kvar utanför makadamkanten. 
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1823, Backen, VING 

Motivering: Vägkant med kalkgynnad flora. 

ID på översiktskarta  63 

Vägnummer  O 1823 

Namn  Backen, VING 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan 

Längd sida 1  80 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  80 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Brudbröd, åkervädd, darrgräs och gulmåra. 

Kommentarer  Begränsad sträcka. Andra är sidan helt ointressant. Längs vägen finns flera 
fina vägkantspartier med ängsflora och borsttistel, men de är inte fina nog att 
göra objekt av. 
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1879, Ubbholmen, KNÄTTE-RÖNNÅSEN 

Motivering: Vägkant med ängsflora och slåttergubbe (NT). 

ID på översiktskarta  64 

Vägnummer  O 1879 

Namn  Ubbholmen, KNÄTTE-RÖNNÅSEN 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  625 m 

Längd sida 2  625 m 

Meter vägsida totalt  1 250 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Slåttergubbe (NT), grönvit nattviol, svinrot, jungfrulin och smörbollar. 

Kommentarer  Vägkanten går längs med en äng med slåttergubbar (NT) och andra öppna 
marker. 

 

 

Slåttergubbe, rödlistad (NT):  
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1887, Strömtorp, TUMMARP 

Motivering: Större ytterslänt med några intressanta arter, bl.a. flentimotej. 

ID på översiktskarta  65 

Vägnummer  O 1887 

Namn  Strömtorp, TUMMARP 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan 

Längd sida 1  180 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  180 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Åkervädd, gulmåra, väddklint, flentimotej och backnejlika. 

Kommentarer  Stor ytterslänt. 

 

 
 



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

125 
 

 
 
 
 
  



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

126 
 

2792, Ingared, INGARED 

Motivering: Fin vägkant med några intressanta arter. 

ID på översiktskarta  66 

Vägnummer  O 2792 

Namn  Ingared, INGARED 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan 

Längd sida 1  190 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  190 m 

Skötselstatus  Dålig 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Borsttistel, gulmåra, åkervädd, blåmonke och tjärblomster. 

Kommentarer  Mycket sly som behöver röjas. Tips om lundtrav, men arten hittades inte vid 
fältbesöket. 
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Objektförteckning – Övriga objekt  

Borttagna objekt  

Vägnr. Namn Motivering Skyltar Kommentarer 
O 1818 F.d. Töresås, nu 

Charlottenberg, 
CHARLOTTENDAL 

Vägen är ombyggd med 
makadamkanter. 
Floravärdena är borta på 
hela sträckan utom en 
liten rest på 30 m utanför 
makadamkanten. 

Finns inte. Objektet har kortats 
ner och klassats om 
till hänsynsobjekt 
(se objekt 60). 

O 2792 Ingared, INGARED Förhöjda floravärden, 
men ej tillräckligt för att 
vara artrik vägkant.  

Finns inte. Objektet är numera 
ett hänsynsobjekt 
(se objekt 66). 
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Översiktskarta – Invasiva växter 
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Objektförteckning – Invasiva växter 
 

ID på 
karta 

Vägnr. SWEREF99 N SWEREF99 E Art Kommentarer 

1 O 40 6406983 415750 Jätteslide 
Troligen på denna punkt, ev. 
längre österut, på södra sidan. 

2 O 40 6409116 397794 Jätteslide Oprecis markering, +/- 250 m. 

3 O 1566 6355607 383134 Vresros  

4 O 1580 6365755 392639 Parkslide  

5 O 1673 6374233 390691 Jätteslide  

6 O 1700 6393953 400948 Jätteslide 3 bestånd nära varandra. 

7 O 1700 6393942 400828 Jätteslide  

8 O 1700 6393935 400738 Jätteslide  

9 O 1709 6405186 402621 Jätteslide  

10 O 1709 6399182 399057 Jätteslide  

11 O 1709 6399331 399201 Parkslide GC-väg 

12 O 1709 6400799 400387 Jätteslide  

13 O 1709 6397531 398585 Jätteslide  

14 O 1711 6400905 397650 Jätteslide I trädgård. 20 m från vägen. 

15 O 1714 6394014 405144 Jätteslide  

16 O 1720 6373708 413146 Vresros  

17 O 1736 6400264 409916 Jätteslide  

18 O 1814 6418513 388764 Jätteslide Planterad, sprider sig. 

19 O 1815 6412926 389969 Parkslide  
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