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Inledning  

Trafikverkets arbete med vägkanternas naturvärden 

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

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

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

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

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

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

Definitioner  

Artrika vägkanter 

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

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

Invasiva växter 

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

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

Under sommaren 2013 kunde dessa objekt kompletteras då alla statliga vägar i driftområdet inventerades 
med avseende på intressanta miljöer. En del av de nya objekten kan ha bildats utifrån tips från 
Länsstyrelsen, kommuner, naturskyddsföreningar, botaniska föreningar, konsulter och privatpersoner.  

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

Invasiva växter 

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

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

Skötselanvisning  
De konkreta kraven som ligger på entreprenören gällande skötsel av artrika vägkanter behandlas i 
Standardbeskrivning för 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 
allt arbete utmed vägarna utförs så att Sveriges miljömål och Trafikverkets egna riktlinjer för naturmiljö 
kan uppfyllas. 
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Hänsyn  

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

Landskap 

Landskapet i den västra delen består främst av kuperad skogsmark med stora sjöar, myrmarker och 
många mindre, öppna marker kring bebyggelse. I de öppna markerna finns ofta ytor som ser ut att vara 
före detta ängsmarker, närmast beskrivet som mer rikblommig vall, kanske inte plöjd och gödslad.  

De mellersta delarna av området liknar de västra, med ett kuperat skogslandskap, men skiljer sig ändå 
något genom att bebyggelsen här snarare utgörs av fritidshus än småjordbruk, och färre av de öppna 
markerna är ängsvallar. De mellersta delarna norr om E18 består av ett mycket kuperat skogslandskap 
med sjöar och myrmarker som ibland öppnar upp sig kring mindre hus och gårdar, ofta i höjdlägen. Rester 
av ett äldre jordbrukslandskap kan anas med gamla torp där det finns större inslag av lövträd samt ängar 
med slåttermarksflora.   

De östra delarna av driftområdet (undantaget Värmlandsnäs) är till största delen ett skogslandskap, där 
området övergår i lerslätter dyker det också upp större jordbruksområden. Generellt är kvävepåverkan 
och näringspillet från åkrarna litet och vägkanterna hyser ofta en fin flora. På Värmlandsnäs finns också 
en del partier med lerslätter och ett flackt landskap med storjordbruk, en del skogsmark samt spridda 
betesmarker.  

Flora och fauna 

Vägkantsfloran i driftområdet är generellt sett både rikblommig och artrik och inte lika kvävepåverkad 
som i många andra delar av regionen. Floran består även på sina håll av arter som indikerar trolig 
kalkgynnad flora. Flockfibbla och styvfibbla blommade rikligt i stora delar av driftområdet, orkidén 
jungfru Marie nycklar förekom i stor mängd över hela området och de idag sällsynta arterna kattfot och 
slåtterfibbla noterades på några få lokaler. Mängden sly i vägkanterna är generellt inte så stor.  

De utpekade artrika vägkantsobjekten utgörs i den västra delen uteslutande av rik ängsflora, mestadels av 
friskängstyp eller slåtterängstyp och delvis kalkpåverkad. Den rödlistade arten slåttergubbe (NT) 
förekommer på flera lokaler. I de mellersta och östra delarna ser det likadant ut, men där tillkommer även 
den rödlistade arten skogsklocka (NT) på ett flertal av objekten, och i de östra delarna gjordes inga fynd av 
slåttergubbe (NT). Typiska arter för området, som förekommer ofta och bitvis rikligt, är bland annat 
borsttistel, bergslok, jungfrulin, höskallra, rödklint och ängsvädd. På Värmlandsnäs bestod flera av 
objekten snarare av torrängsflora, ofta i torrbackar eller intill bergskärningar med arter som backnejlika, 
åkervädd och ängsskallra.  

I området kring Nysäter finns flera mycket fina vägkanter, både torrare backar med sandigt material och 
frisk- och slåtterängar. Skogklocka (NT) är vanligt förekommande och det finns ett rikt insektliv med flera 
rödlistade bin och fjärilar. Typiska arter är förutom skogsklockan (NT) borsttistel, jungfrulin, ängsvädd, 
rödklint och bergslok och i Nysäter finns tecken på kalkpåverkan med arter som blodnäva, gulmåra och 
väddklint. De sällsynta arterna vingvial och backvial hittades på några få lokaler i de östra delarna av 
området.  

Invasiva arter 

Blomsterlupiner är ett stort problem i driftområdet, de är vanligt förekommande och bildar ofta täta 
bestånd längs med vägarna. Andra invasiva arter som noterades längs med vägarna var jätteslide, 
parkslide och vresros. Av dessa arter gjordes relativt få fynd, och de flesta i de södra och östra delarna av 
området med majoriteten längs med vägarna mellan Säffle och Nysäter. Vresros förekom på fler ställen, 
men då utanför vägområdet och ofta planterad som häckar i trädgårdar.  

Hotade och rödlistade arter 

Skogsklockan (rödlistad i kategorin Nära hotad, NT) är vanligt förekommande längs med vägarna i de 
mellersta och östra delarna av driftområdet och den rödlistade art som noterades på flest lokaler. Totalt 
har 68 bestånd med skogsklockor identifierats under fältarbetet och arten kan sägas vara en karaktärsart 
för de östra och centrala delarna av driftområdet. I de västra och norra delarna hittades flera lokaler med 
slåttergubbe (rödlistad i kategorin Nära hotad, NT), totalt 20 lokaler med slåttergubbe identifierades 
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under fältarbetet. Sommarfibbla (rödlistad i kategorin Nära hotad, NT) hittades på 2 lokaler, en i nordöst 
och en i nordväst, och klasefibbla (rödlistad i kategorin Nära hotad, NT) hittades på en lokal söder om E 18 
i den centrala delen av driftområdet.   

En tydlig skillnad i utbredning kan ses mellan skogsklocka och slåttergubbe. Slåttergubbe hittades 
framförallt i de västra delarna av driftområdet medan skogsklockan har en mer östlig utbredning. I de 
centrala delarna överlappar arterna och fynd av båda har gjorts.  

Fyra rödlistade arter av insekter noterades i driftområdet. Ett fynd av mindre bastardsvärmare gjordes på 
Värmlandsnäs och de övriga fynden gjordes i och i området kring Nysäter. De arter som noterades i 
området under fältarbete var väddsandbi (rödlistad i kategorin Nära hotad, NT) och mindre 
bastardsvärmare (rödlistad i kategorin Nära hotad, NT) på tre lokaler var och sexfläckig bastardsvärmare 
(rödlistad i kategorin Nära hotad, NT och allmän metallvingesvärmare (rödlistad i kategorin Nära hotad, 
NT) på en lokal var. I området finns mycket sandigt material och torra slänter samt blomrika områden 
vilket ger goda förutsättningar för flera rödlistade och hotade insektsarter. På artportalen finns flera fynd 
av rödlistade insekter och troligtvis hyser området en stor insektsrikedom. 

 

 

 

 

Kärlväxter Kategori 

Skogsklocka NT 

Slåttergubbe NT 

Sommarfibbla NT 

Klasefibbla NT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insekter Kategori 

Väddsandbi NT 

Mindre 
bastardsvärmare 

NT 

Sexfläckig 
bastardsvärmare 

NT 

Allmän 
metallvingesvärmare 

NT 

 

 

Mindre bastardsvärmare Väddsandbi 

Sexfläckig bastardsvärmare 
Allmän 
metallvingesvärmare 

Skogsklocka 

Klasefibbla Sommarfibbla 

Slåttergubbe 
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Översiktskarta - Rödlistade växter 
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Översiktstabell – Artrika vägkanter och hänsynsobjekt 
  

 

Driftområde Nordvärmland 
Km väg 920 

Km vägkant 1840 

 

   
 
  

Artrika vägkanter 

Antal 44 

Km väg 24,065 

Km vägkant 46,495 

Andel väg (%) 2,62 

Andel vägkant (%) 2,53 

 

Hänsynsobjekt 

Antal 20 

Km väg 17,315 

Km vägkant 31,765 

Andel väg (%) 1,88 

Andel vägkant (%) 1,73 

  

Skötselstatus 

Bra 26 av 64 

Medel 25 av 64 

Dålig 8 av 64 

Okänd 5 av 64 



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  
invasiva växter – Driftområde Sydvästra Värmland 
 

8 
 

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

 

ID Väg Namn Meter 
väg 

Meter 
vägkant 

Slåtter 
(kategori) 

1 E 18 Bastdalen, KILA-BODA   250 2 

2 E 18 Väster om Valneviken, VALNEVIKEN   215 2 

3 S 175 Ölserud, ÖLSERUD 45 90 1 

4 S 175 Nysäter skola, NYSÄTER   90 1 

5 S 175 och S 669 Nysäter, NYSÄTER 780 1 560 2 

6 S 500 Slarverud, BÅSTNÄS 130 260 2 

7 S 503 Torpet, NÄSTEVIKEN   160 2 

8 S 511 Gilldalsmossen, GILLDALEN 465 930 2 

9 S 512 Björkliden, BJÖRKLIDEN 290 580 2 

10 S 512 Lofflund, BLOMSKOGS-SUNDBYN 370 740 2 

11 S 512 Häljelund, BLOMSKOGS-SUNDBYN 250 500 2 

12 S 512 Sydöst om Kalvlund, EKENÄS 220 440 2 

13 S 518 Älgtån, ÄLGTÅN   100 2 

14 S 520 Bålerud, BÅLERUD 200 400 2 

15 S 524 Söder om Kettilsbyn, KETTILSBYN   160 2 

16 S 525 Grinsbyn, GRINSBYN 900 1 800 2 

17 S 525 Rållsbyn, RÅLLSBYN   55 2 

18 S 529 Smedjekullen, KILA-FJÄLL 450 900 2 

19 S 529 Väster om Ulvsbol, KILA-FJÄLL 75 150 2 

20 S 530 Öster om Sandbol, VÄSTRA SMEDSBYN 780 1 560 2 

21 S 532 Mossvik, MOSSVIK 410 820 2 

22 S 533 Fiskartorpet, SÖDRA AVERSTAD 70 140 1 

23 S 533 Tårsta, TÅRSTA 660 1 320 1 

24 S 533 Rosenborg, ROSENBORG 1740 3 480 1 

25 S 534 Kyrkerud, BY-KYRLERUD   100 2 

26 S 537 Norr om Gunnerud, GUNNERUD 145 290 1 

27 S 540 Lillängen, SJÖNNEBOL 700 1 400 1 

28 S 545 Kila kyrka, KILA-TORP   230 2 

29 S 547 Hagaborg, BRO-INGIRUD 125 250 2 
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30 S 611 Ivarsbyn, NORRA IVARSBYN 270 540 2 

31 S 614 Norr om Lillerud, JUSKOG 210 420 2 

32 S 614 Lillerud, JUSKOG 120 240 2 

33 S 614 Norra Sätern, JUSKOG 1150 2 300 2 

34 S 641 Furukullen, GÄNGENE   40 2 

35 S 641 Sydväst om Sulerud, FINNTORP 240 480 2 

36 S 641 Finntorp, FINNTORP 1060 2 120 2 

37 S 641 Norra Tomten, RÅTAKAN 300 600 2 

38 S 641 Botten, BOTTEN 1140 2 280 2 

39 S 641 Norra Björketjärn - Bräckan, BRÄCKAN 2720 5 440 2 

40 S 643 Övre Åsen, ÅSEN   200 2 

41 S 663 Nysäter - Knöstad, GRANBÄCK 5450 10 900 2 

42 S 665 Råda, RÅDA   0,035 2 

43 S 669 Hult, HULT 790 1,58 2 

44 S 669 Nya Takene, BORGVIKSBRUK 175 350 2 
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Objektförteckning – Artrika vägkanter 

E18, Bastdalen, KILA-BODA 

Motivering: Vägkant med kalkgynnad flora och skogsklockor (NT). 

ID på översiktskarta  1 

Vägnummer  E 18 

Namn  Bastdalen, KILA-BODA 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan.  

Längd sida 1  250 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  250 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp.  

Viktigaste florainslag  Skogsklocka (NT) – 13 stänglar, borsttistel, rödklint, jungfrulin, jungfru Marie 
nycklar, vildlin, knagglestarr, vitpyrola, nattviol, åkervädd, skogsfibbla, 
bergslok, ängsvädd, stor blåklocka, rundsileshår, styvfibbla, flockfibbla, 
gullris, svartvide, vårbrodd, smultron, ljung, vitmåra och käringtand.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Marken är tydligt kalkpåverkad från jord och berggrund och det finns mycket 
sandigt och grusigt material i vägkanterna. Vedväxter och lupiner behöver 
röjas bort och gran är på väg ner i slänten. Öster om det utpekade objektet 
växer ca 10 skogsklockor längs en längre sträcka, övriga värden var dock inte 
tillräckligt höga för att sträckan skulle bli utpekad som ett objekt.  

 

 
  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Sydvästra Värmland 

13 
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E18, Väster om Valneviken, VALNEVIKEN 

Motivering: Vägkant med kalkgynnad flora och skogsklocka (NT). 

ID på översiktskarta  2 

Vägnummer  E 18 

Namn  Väster om Valneviken, VALNEVIKEN 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Norra sidan.  

Längd sida 1  215 m 

Längd sida 2  -  

Meter vägsida totalt  215 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Skogsklocka (NT), vildlin, knagglestarr, rödklint, ängsvädd, piprör, bergslok, 
vitmåra, vildmorot, tjärblomster, gökärt, ältranukel, gullris, stor blåklocka, 
styvfibbla, humleblomster, ljung, stenbär, smultron och skogsklöver.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Inventerades 2009 av Mats Lindqvist och Åsa Röstell.  
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175, Ölserud, ÖLSERUD 

Motivering: Vägkant med riklig förekomst av skogsklocka (NT). 

ID på översiktskarta  3 

Vägnummer  S 175 

Namn  Ölserud, ÖLSERUD 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  45 m 

Längd sida 2  45 m 

Meter vägsida totalt  90 m 

Skötselstatus  Dålig 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Skogsklocka (NT) – 220 stänglar, backnejlika, jungfrulin, gökärt, stor 
blåklocka, gullris, liten blåklocka, vårbrodd, äkta johannesört, vitmåra, 
styvfibbla, ljung, svartkämpar, smultron, daggkåpa, smultron och nysört.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  På östra sidan står alla skogsklockor, 150 stänglar, i ytterslänten längs en 
sträcka på ca 15 m. På västra sidan där vägen går intill en vall, noterades 70 
stänglar av skogsklocka. Förstärkningsarbeten har utförts på vägen under de 
senaste åren, på västra sidan saknas avgrusning av makadamslänter. Sträckan 
är dåligt röjd, det är mycket sly i slänten på östra sidan och en del på västra 
sidan. Det växer mycket blomsterlupiner längs vägkanterna.  
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175, Nysäter skola, NYSÄTER 

Motivering: Sandig och östvänd ytterslänt. 

ID på översiktskarta  4 

Vägnummer  S 175 

Namn  Nysäter skola, NYSÄTER 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Västra sidan. 

Längd sida 1  90 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  90 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Väddklint, åkervädd, backnejlika, gråfibbla, äkta johannesört, käringtand, liten 
blåklocka, kruståtel, skogsviol, rölleka, fårsvingel, ljung, styvfibbla, bockrot, 
prästkrage, stormåra, bergsyra, ängssyra, ängsskallra och knippfryle. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  En sandig ytterslänt med blottor som är viktig för insektslivet. Det växer flera 
stora tallar i slänten som skuggar floran. Tallarna behöver röjas bort och fler 
sandblottor bör skapas. En del kvistavfall ligger kvar i slänten, detta bör 
transporteras bort.  
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175 och 669, Nysäter, NYSÄTER 

Motivering: Insektsintressanta, torra och sandiga vägkanter med hävdgynnad flora samt fynd av 
väddsandbi (NT).   

ID på översiktskarta  5 

Vägnummer  S 175 och S 669 

Namn  Nysäter, NYSÄTER 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  680+100=780 m 

Längd sida 2  680+100=780 m 

Meter vägsida totalt  1560 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp.  

Viktigaste florainslag  Gulmåra, åkervädd, backnejlika, blodnäva, Rosa sp., vitmåra, gullris, 
skogsklöver, käringtand, liten blåklocka, tjärblomster, ljung, vårbrodd, 
gråfibbla, rölleka, getväppling, gråbinka, flockfibbla, ärenpris, kärleksört, 
grönknavel, gulvial, kruståtel, prästkrage och nysört.  

Viktigaste faunainslag Väddsandbi (NT) – 1 hona och åkerhumla. 

Kommentarer  Norr om sträckan finns ett stort och aktivt grustag och i vägkanterna finns 
gott om sand. På artportalen finns flera rödlistade arter noterade på lokalen, 
troligtvis är den mycket viktig för insektslivet. Förekomst av kalkgynnade 
arter som blodnäva och väddklint tyder på någon form av kalkpåverkan i 
markerna. Vägkanterna är dåligt slåttrade på flera ställen och det har kommit 
upp stora vedväxter. Blomsterlupiner och parkslide växer på objektet.  
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500, Slarverud, BÅSTNÄS 

Motivering: Rikblommig vägkant med mycket fjärilar. 

ID på översiktskarta  6 

Vägnummer  S 500 

Namn  Slarverud, BÅSTNÄS 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  130 m 

Längd sida 2  130 m 

Meter vägsida totalt  260 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Slåttergubbe (NT), rödklint, ängsvädd, ängsskallra, bergslok, hagfibbla, 
blodrot, prästkrage, gökärt, rosa sp., skogsklöver, veketåg, stor blåklocka, liten 
blåklocka, hirsstarr, stormåra och gökblomster. 

Viktigaste faunainslag Mycket fjärilar, bl.a. vitgräsfjäril. 

Kommentarer  Trots blåsigt väder noterades flera fjärilar. Det har nyligen utförts arbete på 
innerslänten. Vedväxter behöver röjas i slänterna.  
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503, Torpet, NÄSTEVIKEN 

Motivering: Torrbacke med hävdgynnad flora.  

ID på översiktskarta  7 

Vägnummer  S 503 

Namn  Torpet, NÄSTEVIKEN 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Östra sidan. 

Längd sida 1  160 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  160 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Kattfot, höskallra, ängsvädd, jungfrulin, bergslok, nattviol, gökärt, hagfibbla, 
blåsuga, smultron, vårbrodd, daggkåpa, kummin, ärenpris, stenbär, blekstarr, 
liten blåklocka, gråfibbla, tussilago, gökblomster, käringtand och prästkrage. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Troligtvis en bra insektslokal, bohål noterades i blottorna. Dock var det en 
blåsig dag varför få insekter noterades. Högst upp i ytterslänten växer en del 
sly samt större och mindre träd.  
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511, Gilldalsmossen, GILLDALEN 

Motivering: Hävdgynnade arter i vägkanter längs en mosse och gamla ängsmarker.  

ID på översiktskarta  8 

Vägnummer  S 511 

Namn  Gilldalsmossen, GILLDALEN 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  465 m 

Längd sida 2  465 m 

Meter vägsida totalt  930 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Ormrot, ängsvädd, krypvide, ängsskallra, vitmåra, rödklöver, kråkklöver, 
blodrot, tuvull, sumpmåra, tranbär, sileshår, gråfibbla, ängsfryle, odon och 
vitmossor.  

Viktigaste faunainslag Svartringlad pärlemorfjäril, violett blåvinge, luktgräsfjäril, citronfjäril, 
fläckhornad blombock, ängsblombock och gräshoppor.  

Kommentarer  Vägen går över en mosse. Flera fjärilar och andra insekter noterades. Nyligen 
rensad/dikad botten. Lite blomsterlupiner växer på objektet.  
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512, Björkliden, BJÖRKLIDEN 

Motivering: Skogsglänta med ängsflora och fjärilar. 

ID på översiktskarta  9 

Vägnummer  S 512 

Namn  Björkliden, BJÖRKLIDEN 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  290 m 

Längd sida 2  290 m 

Meter vägsida totalt  580 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Slåttergubbe (NT) – ca 20-25 exemplar, slåtterfibbla, ängsvädd, rödklint, 
styvfibbla, ängsskallra, bockrot, käringtand, gråfibbla, liten blåklocka, 
rödklöver, kråkvicker, krypvide, smultron, vårbrodd, ljung och lingon.  

Viktigaste faunainslag Violett blåvinge, berggräsfjäril, pärlgräsfjäril, puktörneblåvinge, vitgräsfjäril, 
brunfläckig pärlemorfjäril, samt flera oidentifierade arter. Även mycket 
humlor, bland annat åkerhumla, och bin samt blomflugor. 

Kommentarer  - 
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512, Lofflund, BLOMSKOGS-SUNDBYN 

Motivering: Rikblommiga vägkanter med hävdgynnad flora i skogsmark. 

ID på översiktskarta  10 

Vägnummer  S 512 

Namn  Lofflund, BLOMSKOGS-SUNDBYN 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  370 m 

Längd sida 2  370 m 

Meter vägsida totalt  740 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp.  

Viktigaste florainslag  Ängsvädd, jungfrulin, rödklint, jungfru Marie nycklar, grönvit nattviol, 
ängsskallra, äkta johannesört, vitmåra, styvfibbla, bockrot, fyrkantig 
johannesört, prästkrage, vårbrodd, svartkämpar, kummin, nysört, gullris, liten 
blåklocka, daggkåpa, Rosa sp., smultron, humleblomster och käringtand. 

Viktigaste faunainslag Ängssmygare, luktgräsfjäril och en obestämd blåvinge.  

Kommentarer  Intill en gammal torplämning. Intill vägen, men utanför vägområdet står två 
stora askar.  
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512, Häljelund, BLOMSKOGS-SUNDBYN 

Motivering: Rikblommig ängsflora intill gamla slåttermarker. 

ID på översiktskarta  11 

Vägnummer  S 512 

Namn  Häljelund, BLOMSKOGS-SUNDBYN 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  250 m 

Längd sida 2  250 m 

Meter vägsida totalt  500 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Slåttergubbe (NT), ängsvädd, svinrot, jungfrulin, nattviol, vitmåra, styvfibbla, 
ängsskallra, gökärt, käringtand, liten blåklocka, gullris, prästkrage, rödklöver, 
smultron och blodrot.  

Viktigaste faunainslag Ängssmygare, vitgräsfjäril, luktgräsfjäril och en obestämd pärlemorfjäril. 

Kommentarer  Objektet ligger intill fina, men igenväxande, ängsmarker. Mycket fjärilar 
noterades. Det växer mycket örnbräken i vägkanten som på sikt kan bli ett 
problem.  
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512, Sydöst om Kalvlund, EKENÄS 

Motivering: Hävdgynnad flora och fjärilar i skogsmark. 

ID på översiktskarta  12 

Vägnummer  S 512 

Namn  Sydöst om Kalvlund, EKENÄS 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  220 m 

Längd sida 2  220 m 

Meter vägsida totalt  440 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Slåttergubbe (NT) – ca 10-20 exemplar, ängsvädd, jungfrulin, ormrot, 
rödklint, kvastfibbla, gullris, liten blåklocka, fyrkantig johannesört, 
käringtand, gråfibbla, stenmåra, blodrot, brunört och prästkrage.  

Viktigaste faunainslag Rovstekellik glasvinge, ängssmygare, vitgräsfjäril och luktgräsfjäril.  

Kommentarer  Det växer en del örnbräken längs med vägkanterna. 
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518, Älgtån, ÄLGTÅN 

Motivering: Vägslänt med skogsklockor (NT). 

ID på översiktskarta  13 

Vägnummer  S 518 

Namn  Älgtån, ÄLGTÅN 

Gammalt namn  Älgtån 

Sida av vägen  Västra sidan 

Längd sida 1  100 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  100 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Ja, alla rätt. 

Viktigaste florainslag  Skogsklocka (NT) – 48 stänglar, jungfrulin, flockfibbla, kärrtistel, prästkrage, 
stormåra, smultron, videört, skogsklöver, rödsvingel, tussilago och gullris.  

Viktigaste faunainslag Luktgräsfjäril samt troligt fynd av humlelik barrblomfluga. 

Kommentarer  Vägen och innerslänten har nyligen blivit åtgärdade. Blomsterlupiner växer 
på objektet. 
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520, Bålerud, BÅLERUD 

Motivering: Skogsklockor (NT) och insekter i ängsvägkanter. 

ID på översiktskarta  14 

Vägnummer  S 520 

Namn  Bålerud, BÅLERUD 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  200 m 

Längd sida 2  200 m 

Meter vägsida totalt  400 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Skogsklocka (NT) – 21 stänglar, borsttistel, ängsvädd, rödklint, ormrot, 
ängsskallra, fyrkantig johannesört, gulvial, flockfibbla, skogsklöver, gökärt, 
vitmåra, liten blåklocka, käringtand, smultron, ljung, daggkåpa, 
humleblomster, kråkvicker, ängssyra, rödklöver och prästkrage.  

Viktigaste faunainslag Puktörneblåvinge, vitgräsfjäril, luktgräsfjäril och pendelblomfluga.  

Kommentarer  Den södra delen av objektet går under en kraftledning. Mycket insekter 
noterades. 
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524, Söder om Kettilsbyn, KETTILSBYN 

Motivering: Vägkanter med slåtterindikatorer och ett stort bestånd av skogsklockor (NT). 

ID på översiktskarta  15 

Vägnummer  S 524 

Namn  Söder om Kettilsbyn, KETTILSBYN 

Gammalt namn  Lofterud 

Sida av vägen  Västra sidan. 

Längd sida 1  160 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  160 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Felplacerade. Den norra skylten ska flyttas. Den södra skylten ska flyttas 
längre ut i slänten samt behöver bytas ut då den är blekt.  

Viktigaste florainslag  Skogsklocka (NT) – 120 stänglar, borsttistel, jungfrulin, bergslok, darrgräs, 
hällebräken, gökärt, Rosa sp., flockfibbla, videört, stenbär, gulvial, vitmåra, 
skogsklöver, smultron, fyrkantig johannesört, kärrtistel, vårbrodd, ärenpris, 
gråfibbla, daggkåpa, styvfibbla, gulsporre, fingerborgsblomma, kärleksört, 
gullris, ljung, prästkrage, liten blåklocka, humleblomster och nysört. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Skogsklockorna har minskat i antal sen 2007. Viss avverkning har skett 
bakom vägkanten vilket ger ett ökat ljusinsläpp som verkar positivt för floran. 
Dock ligger avverkningsrester kvar i slänterna, detta behöver tas bort. Sly och 
buskar behöver röjas i ytterslänterna, dock ska rosenbuskarna sparas. 
Blomsterlupiner växer i vägkanten. 
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525, Grinsbyn, GRINSBYN 

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

ID på översiktskarta  16 

Vägnummer  S 525 

Namn  Grinsbyn, GRINSBYN 

Gammalt namn  Grinsbyn 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  900 m 

Längd sida 2  900 m 

Meter vägsida totalt  1800 m 

Skötselstatus  Dålig 

Skyltar  Ja, alla rätt. Dock är de fel vinklade och behöver justeras. 

Viktigaste florainslag  Skogsklocka (NT) – 13 stänglar, kattfot, darrgräs, jungfrulin, rödklint, gökärt, 
stor blåklocka, flockfibbla, liten blåklocka, styvfibbla, skogsklöver, daggkåpa, 
ljung, Rosa sp., gråfibbla, gullris, vårbrodd, kruståtel, ängsskallra, hagfibbla, 
gulvial, blodrot, ängssyra, alsikeklöver och kråkvicker.  

Viktigaste faunainslag Luktgräsfjäril.  

Kommentarer  Vägkanterna är bitvis mycket frodiga och det växer mycket lupiner och vass 
längs med vägen som behöver bekämpas. Bitvis växer det även mycket sly. 
Flockfibbla och stor blåklocka blommade rikligt. Längs sträckan görs 
uppföljningar för att följa skogsklockorna och den övriga vegetationens 
utveckling efter dikning. Skogsklockorna verkar minska i ”skogsklockslänten” 
jämfört med tidigare år (11 stänglar noterades under årets inventering), dock 
kan det anas en mindre ökning av skogsklockorna i den norra delen av 
objektet.  
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525, Rållsbyn, RÅLLSBYN 

Motivering: Vägkant med riklig förekomst av skogsklockor (NT). 

ID på översiktskarta  17 

Vägnummer  S 525 

Namn  Rållsbyn, RÅLLSBYN 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Östra sidan. 

Längd sida 1  55 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  55 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Skogsklocka (NT) – 78 stänglar, ängsvädd, gökärt, rödklint, bergslok, 
flockfibbla, kärrfibbla, vitmåra, styvfibbla, rödklöver, gullris, vårbrodd, 
kruståtel, smultron, ljung, blodrot, ärenpris, svartkämpar och nysört. 

Viktigaste faunainslag Luktgräsfjäril. 

Kommentarer  Vägkanten behöver restaureras för att gynna skogsklockorna. Örnbräken 
behöver bekämpas då det växer rikligt längs sträckan och kväver 
skogsklockorna. Inga blomsterlupiner växer på det utpekade objektet, dock 
växer det mycket kring den utpekade sträckan och om lupinerna inte 
bekämpas kommer de att ta sig in i vägkanten. Två käppar med röda snitslar 
har satts ut för att märka ut exakt avgränsning inför uppsättning av skyltar. 
Förutom de blommande stänglarna noterades flera bladrosetter av 
skogsklocka.  
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529, Smedjekullen, KILA-FJÄLL 

Motivering: Fina och lågmälda ängsvägkanter intill en åkerholme och skogsbryn. 

ID på översiktskarta  18 

Vägnummer  S 529 

Namn  Smedjekullen, KILA-FJÄLL 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  450 m 

Längd sida 2  450 m 

Meter vägsida totalt  900 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Skogsklocka (NT) – 2 stänglar, nattviol, jungfrulin, stor blåklocka, ängsvädd, 
ängsskallra, borsttistel, åkervädd, smultron, vitmåra, bockrot, gullris, Rosa sp., 
gulvial, styvfibbla, gråfibbla, skogsklöver, käringtand och prästkrage. 

Viktigaste faunainslag Luktgräsfjäril. 

Kommentarer  Ligger intill en liten åkerholme. Enkelbeckasin hördes vid besöket.  
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529, Väster om Ulvsbol, KILA-FJÄLL 

Motivering: Ängsvägkant med skogsklockor (NT). 

ID på översiktskarta  19 

Vägnummer  S 529 

Namn  Väster om Ulvsbol, KILA-FJÄLL 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  75 m 

Längd sida 2  75 m 

Meter vägsida totalt  150 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Skogsklocka (NT) – 29 stänglar, åkervädd, ängsskallra, fyrkantig johannesört, 
stor blåklocka, flockfibbla, rödklöver, skogsklöver, alsikeklöver, prästkrage, 
bockrot, ängssyra, hagfibbla, rosa sp., rölleka, knapptåg, styvfibbla, vitmåra, 
kärrtistel, blodrot, vårbrodd och kråkvicker.  

Viktigaste faunainslag Luktgräsafjäril och en obestämd gräsfjäril.  

Kommentarer  På norra sidan noterades 5 stänglar av skogsklockor och på södra sidan 24 
stänglar. Det växer skogsklockor även utanför vägområdet på södra sidan.  
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530, Öster om Sandbol, VÄSTRA SMEDSBYN 

Motivering: Insektsrika och rikblommiga vägkanter med nyckelstrukturer och stora bestånd vingvial.  

ID på översiktskarta  20 

Vägnummer  S 530 

Namn  Öster om Sandbol, VÄSTRA SMDBYN 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  780 m 

Längd sida 2  780 m 

Meter vägsida totalt  1560 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Vingvial, ängsvädd, åkervädd, rödklint, gökärt, rotfibbla, flockfibbla, 
ängsskallra, liten blåklocka, vitmåra, gullris, rödklöver, gulvial, kummin, 
käringtand, smultron, gråfibbla, vårbrodd, prästkrage, nysört, alsikeklöver, 
rölleka, kruståtel, vitklöver, ängssyra, stenbär, bockrot, fyrkantig johannesört, 
stor blåklocka, styvfibbla och kråkvicker.  

Viktigaste faunainslag Flera bin och fjärilar, bland annat luktgräsfjäril.  

Kommentarer  I öster består objektet av rikblommiga åkervägkanter. Längs resten av 
sträckan består den norra sidan av vägen av en lång sandig ytterslänt med 
gott om bohål för insekter, fler bin sågs krypa in och ut ur hålen och det 
noterades mycket bin och fjärilar i området. En insektsinventering bör göras 
längs med vägarna i området. På den södra sidan vägen växer stora bestånd 
av vingvial. Det växer en del lupiner och örnbräken samt en del sly i 
vägkanterna som behöver röjas bort. Bitvis är det lite frodigt med 
kvävegynnade arter.  
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532, Mossvik, MOSSVIK 

Motivering: Rikblommiga vägkanter med hävdgynnade arter.  

ID på översiktskarta  21 

Vägnummer  S 532 

Namn  Mossvik, MOSSVIK 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  410 m 

Längd sida 2  410 m 

Meter vägsida totalt  820 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Skogsklocka (NT) – 6 stänglar, flockfibbla, svinrot, rödklint, gökärt, gullris, 
jungfru Marie nycklar, vitmåra, ängsskallra, stenbär, fyrkantig johannesört, 
kruståtel, vårbrodd, gråfibla, liten blåklocka, gulvial, prästkrage, nysört, 
kråkvicker, skogsklöver, kummin, bockrot, käringtand, alsikeklöver, rölleka, 
stor blåklocka och äkta johannesört.  

Viktigaste faunainslag Luktgräsfjäril. 

Kommentarer  Det finns ett mindre bestånd av skogsklockor i vägkanten. En del sly behöver 
röjas. Den invasiva arten blomsterlupin är på väg in i vägkanterna.  
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533, Fiskartorpet, SÖDRA AVERSTAD 

Motivering: Fina slänter med lågmäld torrbacksflora vid en bergskärning. 

ID på översiktskarta  22 

Vägnummer  S 533 

Namn  Fiskartorpet, SÖDRA AVERSTAD 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  70 m 

Längd sida 2  70 m 

Meter vägsida totalt  140 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Backnejlika, kungsljus, gökärt, ängsvädd, getväppling, flockfibbla, gråfibbla, 
käringtand, vårbrodd, kruståtel, blodrot, ljung, rölleka, smultron, liten 
blåklocka, vitmåra, ängsskallra, äkta johannesört, Rosa sp., fårsvingel, 
ärenpris, bergglim, kummin, bockrot, kärleksört, svartkämpar, knippfryle, 
ängsfryle, ängskovall, prästkrage, rödklöver, kråkvicker och islandslav.  

Viktigaste faunainslag Luktgräsfjäril samt en obestämd blåvinge. 

Kommentarer  Sly och buskar behöver röjas. Den invasiva arten blomsterlupin börjar ta sig 
in i vägkanterna.   
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533, Tårsta, TÅRSTA 

Motivering: Torra vägkanter med hävdgynnad flora och rikt insektsliv.  

ID på översiktskarta  23 

Vägnummer  S 533 

Namn  Tårsta, TÅRSTA 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  660 m 

Längd sida 2  660 m 

Meter vägsida totalt  1320 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Backnejlika, bockrot, gråfibbla, ängsskallra, jungfrulin, äkta johannesört, ljung, 
smultron, skogsklöver, flockfibbla, gullklöver, bergglim, vitmåra, käringtand, 
prästkrage, svartkämpar, renfana, liten blåklocka, gökärt, ängssyra, 
ängshavrerot, stor blåklocka och kärleksört.  

Viktigaste faunainslag Tåtelsmygare, silverblåvinge, luktgräsfjäril, ängsblombock samt humlor.  

Kommentarer  Den invasiva arten blomsterlupin växer på objektet. 
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533, Rosenborg, ROSENBORG 

Motivering: Ängsflora intill bryn och hagmark.  

ID på översiktskarta  24 

Vägnummer  S 533 

Namn  Rosenborg, ROSENBORG 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  1740 m 

Längd sida 2  1740 m 

Meter vägsida totalt  3480 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Ängsvädd, backnejlika, gulmåra, styvfibbla, jungfru Marie nycklar, stor 
blåklocka, bockrot, nattviol, svinrot, borsttistel, brudbröd, vitmåra, blåsuga, 
gråfibbla, svartkämpar, prästkrage och ängskovall. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  I den södra delen finns någon lägre värden än längs med resten av sträckan. I 
den norra delen finns ett parti med högvuxen kvävegynnad flora.  
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534, Kyrkerud, BY-KYRKERUD 

Motivering: Slänt med ängsflora och skogsklockor (NT). 

ID på översiktskarta  25 

Vägnummer  S 534 

Namn  Kyrkerud, BY-KYRKERUD 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Västra sidan. 

Längd sida 1  100 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  100 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Skogsklocka (NT) – 13 stänglar, ängsvädd, ängsskallra, nattviol, jungfru Marie 
nycklar, gökärt, gullris, vårbrodd, rölleka, smultron, alsikeklöver, styvfibbla, 
käringtand, prästkrage, vitmåra, bergslok, blodrot, hagfibbla, lingon, 
kråkvicker, ängskovall, gåsört och gulvial.  

Viktigaste faunainslag Luktgräsfjäril. 

Kommentarer  Mycket insekter noterades. Det växer mycket sly vid kraftledningsgatan samt 
en del örnbräken i slänterna.  
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537, Norr om Gunnerud, GUNNERUD 

Motivering: Torrbacksflora vid en bergskärning.  

ID på översiktskarta  26 

Vägnummer  537 

Namn  Norr om Gunnerud, GUNNERUD 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  145 m 

Längd sida 2  145 m 

Meter vägsida totalt  290 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Getväppling, äkta johannesört, ängsskallra, fyrkantig johannesört, backnejlika, 
jungfrulin, nattviol, kärleksört, vårbrodd, ärenpris, blodrot, kruståtel, 
styvfibbla, prästkrage, rölleka, smultron, liten blåklocka, gråfibbla, kråkvicker 
och bockrot. 

Viktigaste faunainslag Mycket fjärilar, bland annat skogsnätfjäril och luktgräsfjäril.  

Kommentarer  Det växer mycket sly i vägkanterna samt de invasiva arterna vresros och 
blomsterlupin.  
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540, Lillängen, SJÖNNEBOL 

Motivering: Vägkanter med hävdgynnad flora och fjärilar.  

ID på översiktskarta  27 

Vägnummer  S 540 

Namn  Lillängen, SJÖNNEBOL 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  700 m 

Längd sida 2  700 m 

Meter vägsida totalt  1400 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Ängsvädd, ängsskallra, vildmorot, stor blåklocka, jungfru Marie nycklar, 
fyrkantig johannesört, prästkrage, kråkvicker, gulvial, kärrtistel, rödklöver, 
ljung, skogsklöver, alsikeklöver, vitmåra, blodrot och liten blåklocka.  

Viktigaste faunainslag Mycket fjärilar noterades. 

Kommentarer  - 
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545, Kila kyrka, KILA-TORP 

Motivering: Vägkant med skogsklockor (NT). 

ID på översiktskarta  28 

Vägnummer  S 545 

Namn  Kila kyrka, KILA-TORP 

Gammalt namn  Kila kyrka 

Sida av vägen  Västra sidan.  

Längd sida 1  230 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  230 m 

Skötselstatus  Dålig 

Skyltar  Ny avgränsning, objektet kortas ner både i norr och söder, skyltarna ska 
flyttas.  

Viktigaste florainslag  Skogsklocka (NT) – 14 stänglar, bergslok, svinrot, tjärblomster, flockfibbla, 
styvfibbla, smultron, gullris, ljung, prästkrage, liten blåklocka, 
fingerborgsblomma, gråfibbla, rölleka, vårbrodd, kruståtel, käringtand, stor 
blåklocka, nysört, gulvial, kråkvicker, skogsklöver och kärleksört. 

Viktigaste faunainslag Humlebagge. 

Kommentarer  Sly behöver röjas i slänterna och blomsterlupiner och örnbräken behöver 
bekämpas.  
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547, Hagaborg, BRO-INGRIRUD 

Motivering: Vägkant med riklig förekomst av skogsklockor (NT). 

ID på översiktskarta  29 

Vägnummer  S 547 

Namn  Hagaborg, BRO-INGRIRUD 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  125 m 

Längd sida 2  125 m 

Meter vägsida totalt  250 m 

Skötselstatus  Dålig 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Skogsklocka (NT) – 141 stänglar, ängsvädd, gökärt, flockfibbla, gullris, stor 
blåklocka, kummin, smultron, blodrot, styvfibbla, vitmåra, liten blåklocka, 
fyrkantig johannesört, gulvial, prästkrage, nysört, käringtand, stenbär, 
kruståtel, ängsskallra, rödklöver, vitklöver, vårbrodd, ärenpris och skogsviol. 

Viktigaste faunainslag Mycket fjärilar, bland annat luktgräsfjäril.  

Kommentarer  Det största beståndet av skogsklocka finns på östra sidan vägen, där 
noterades 126 stänglar varav de flesta står i innerslänt. På västra sidan av 
vägen noterades15 stänglar. Enligt boende i området var det 2013 färre 
skogsklockor än vanligt. Ett virkesupplag ligger i vägkanten. Det växer mycket 
sly, lupiner och örnbräken i slänterna och klibbal bildar bitvis större buskage. 
Sly och klibbalbestånden behöver röjas bort och bekämpning av örnbräken 
och blomsterlupin bör ske.  
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611, Ivarsbyn, NORRA IVARSBYN 

Motivering: Stora slänter med rik blomning av ängsflora intill slåttermark. 

ID på översiktskarta  30 

Vägnummer  S 611 

Namn  Ivarsbyn, NORRA IVARSBYN 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  270 m 

Längd sida 2  270 m 

Meter vägsida totalt  540 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Borsttistel, höskallra, rödklint, åkervädd, tjärblomster, jungfrulin, flockfibbla, 
stormåra, bockrot, skogsklöver, gråfibbla, rödfibbla, käringtand, fyrkantig 
johannesört, prästkrage, daggkåpa, liten blåklocka, rödklöver, gulvial, 
vitklöver och gullris.  

Viktigaste faunainslag Luktgräsfjäril.  

Kommentarer  Den invasiva arten blomsterlupin växer på objektet.  
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614, Norr om Lillerud, JUSKOG 

Motivering: Insektsrika vägkanter med friskängsflora. 

ID på översiktskarta  31 

Vägnummer  S 614 

Namn  Norr om Lillerud, JUSKOG 

Gammalt namn  -  

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  210 m 

Längd sida 2  210 m 

Meter vägsida totalt  420 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp.  

Viktigaste florainslag  Sommarfibbla (NT), ängsvädd, borsttistel, rödklint, vitmåra, ängsskallra, 
bergslok, gökärt, käringtand, liten blåklocka, rödklöver, vitklöver, prästkrage, 
daggkåpa, gulvial, kråkvicker, smultron och ängssyra. 

Viktigaste faunainslag Svavelgul höfjäril, vitgräsfjäril, luktgräsfjäril, dansfluga, obestämd 
pärlemorfjäril (troligtvis älggräsfjäril), trolig ängssmygare, en obestämd 
blåvinge, humlor och blomflugor.  

Kommentarer  Den västra sidan är finast men det växer en hel del ängsvädd på den östra 
sidan. Den invasiva arten blomsterlupin växer på objektet.  
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614, Lillerud, JUSKOG 

Motivering: Mycket art- och blomrika slåtterängsvägkanter. 

ID på översiktskarta  32 

Vägnummer  S 614 

Namn  Lillerud, JUSKOG 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  120 m 

Längd sida 2  120 m 

Meter vägsida totalt  240 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Slåttergubbe (NT), kattfot, brudsporre, klotpyrola, ängsvädd, ormrot, 
borsttistel, jungfrulin, nattviol, jungfru Marie nycklar, rödklint, bergslok, 
ängsskallra, gökärt, flockfibbla, styvfibbla, liten blåklocka, kärrtistel, 
rödklöver, prästkrage, vårbrodd, käringtand, ljung, smultron, fyrkantig 
johannesört, blodrot, blekstarr, odon, hagfibbla och kråkvicker.  

Viktigaste faunainslag Silverblåvinge, luktgräsfjäril och åkerhumla. 

Kommentarer  Enligt boende längs vägen är slåttermarken i området utpekad som 
bevarandevärde. Inventeringar ska ha gjorts både av Hushållningssällskapet 
och Länsstyrelsen. Den västra sidan av vägen är finast, men det finns värden 
även på den östra sidan.  
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614, Norra Sätern, JUSKOG 

Motivering: Skogsvägkanter av friskängstyp med slåttergynnad flora. 

ID på översiktskarta  33 

Vägnummer  S 614 

Namn  Norra Sätern, JUSKOG 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  1150 m 

Längd sida 2  1150 m 

Meter vägsida totalt  2300 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Ängsvädd, borsttistel, jungfrulin, nattviol, ormrot, smultron, humleblomster, 
rödklöver, käringtand, prästkrage och tussilago. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Långa fina vägkanter med en del finare partier med högre värden.  
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641, Furukullen, GÄNGNE 

Motivering: Vägkant med slåtterängsflora och slåttergubbe (NT). 

ID på översiktskarta  34 

Vägnummer  S 641 

Namn  Furukullen, GÄNGENE 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Västra sidan. 

Längd sida 1  40 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  40 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Slåttergubbe (NT) – 24 plantor, höskallra, jungfrulin, jungfru Marie nycklar, 
ängsvädd, åkervädd, gökärt, ärenpris, käringtand, prästkrage, hagfibbla, 
fyrkantig johannesört, blodrot, svartkämpar, gullris, ljung, smultron, 
kråkvicker, rödklöver, skogsviol, styvfibbla, vårbrodd, liten blåklocka, 
gråfibbla, blåtåtel, kruståtel, skogskovall och blåsuga. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Exakt avgränsning har märkts ut på plats med hjälp av röda snitslar. Förutom 
de blommande exemplaren av slåttergubbe noterades även några 
bladrosetter. Det växte mycket av den invasiva arten blomsterlupin på 
objektet, vid fältbesöket rycktes dessa upp och de måste fortsätta att 
bekämpas för att de inte ska konkurrera ut slåttergubbarna. Det växer även 
en del vedväxter i slänten och gran är på väg in, detta behöver röjas bort. 
Arbeten har troligtvis utförts på vägen nyligen, innerslänten är nästan helt 
bar men börjar vegeteras av bl.a. åkervädd. På östra sidan av vägen växer ett 
mindre bestånd av tätört samt ormrot.  
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641, Sydväst om Sulerud, FINNTORP 

Motivering: Skogsvägkant med slåttergynnad flora och massförekomst av orkidéer. 

ID på översiktskarta  35 

Vägnummer  S 641 

Namn  Sydväst om Sulerud, FINNTORP 

Gammalt namn  SV Sulerud 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  240 m 

Längd sida 2  240 m 

Meter vägsida totalt  480 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  Nya avgränsning, sträckan kortas ner både i norr och söder, skyltarna ska 
flyttas.  

Viktigaste florainslag  Jungfru Marie nycklar, tätört, borsttistel, vitpyrola, snip, rundsileshår, grönvit 
nattviol, jungfrulin, höskallra, gökärt, ängsvädd, ormrot, ängsull, stjärnstarr, 
blekstarr, ryltåg, stenbär, daggkåpa, käringtand, fyrkantig johannesört, 
hagfibbla, ärenpris, liten blåklocka, prästkrage, rölleka, vårbrodd, blodrot, 
teveronika, stormåra, ängskovall och kärrtistel.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Mycket riklig förekomst av jungfru Marie nycklar. Röjningsupplag och 
virkeshögar ligger i den artrika vägkanten. Det är mycket örnbräken på väg in 
i vägkanterna.  
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641, Finntorp, FINNTORP 

Motivering: Insektsintressant och artrik vägkant med flera slåtterindikatorer. 

ID på översiktskarta  36 

Vägnummer  S 641 

Namn  Finntorp, FINNTORP 

Gammalt namn  Finntorp 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  1060 m 

Längd sida 2  1060 m 

Meter vägsida totalt  2120 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Ja, alla sitter rätt.  

Viktigaste florainslag  Borsttistel, ängsvädd, svinrot, jungfrulin, bergslok, gökärt, jungfru Marie 
nycklar, ormrot, tätört, vitpyrola, höskallra, rödklint, nattviol, åkervädd, 
gullris, ängsskallra, ärenpris, blodrot, vårbrodd, stenbär, prästkrage, liten 
blåklocka, smultron, kruståtel, vitmåra, ljung, gråfibbla, käringtand, daggkåpa, 
flockfibla, rödklöver, rölleka, nysört, fyrkantig johannesört och svartkämpar.  

Viktigaste faunainslag Mycket fjärilar, humlor och blomflugor. 

Kommentarer  Slåttergubbe har tidigare funnits på objektet, arten eftersöktes men hittades 
inte. Sträckan byter delvis karaktär vid Finntorp, den västra delen består 
huvudsakligen av breda sidoområden av slåtterängstyp med mycket 
ängsvädd. Den östra delen passerar betesmarker, i hagarna bredvid vägen 
växer slåttergubbe (NT) och jungfru Marie nycklar. Troligtvis har det nyligen 
utförts arbete på vägen. I den östra delen växer en del sly i vägkanten och på 
en plats finns ett bestånd av den invasiva arten blomsterlupin.  
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641, Norra Tomten, RÅTAKAN 

Motivering: Insektsintressant och artrik vägkant av slåtterängstyp.  

ID på översiktskarta  37 

Vägnummer  S 641 

Namn  Norra Tomten, RÅTAKAN 

Gammalt namn  Norra Tomten 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  300 m 

Längd sida 2  300 m 

Meter vägsida totalt  600 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  I norr saknas en av skyltarna, och den andra skylten är blekt och behöver 
bytas. I söder är en skylt blekt och behöver bytas.  

Viktigaste florainslag  Borsttistel, höskallra, rödklint, åkervädd, kattfot, gökärt, bergslok, gullris, 
bergsyra, daggkåpa, kruståtel, rödklöver, prästkrage, ängssyra, svartkämpar, 
ärenpris, teveronika, stormåra, blodrot, styvfibbla, Rosa sp., skogsviol, 
flockfibbla, stenbär, käringtand, smultron, vitklöver, blåbär, skogsklöver, 
vårbrodd, liten blåklocka, fyrkantig johannesört och kråkvicker.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  I södra delen på västra sidan står en slåttergubbe (NT) precis utanför 
vägområdet och en annan ca 4 m utanför vägområdet. På artportalen finns 
flera fynd av rödlistade insekter på lokalen. Bitvis är det något frodigt bevuxet 
av kvävegynnade arter och några exemplar av den invasiva arten 
blomsterlupin växer på objektet.  
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641, Botten, BOTTEN 

Motivering: Artrik vägkant med hävdgynnad flora och skogsklockor (NT). 

ID på översiktskarta  38 

Vägnummer  S 641 

Namn  Botten, BOTTEN 

Gammalt namn  Tassa-Botten 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  1140 m 

Längd sida 2  1140 m 

Meter vägsida totalt  2280 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Ja, alla sitter rätt. 

Viktigaste florainslag  Skogsklocka (NT) – 49 stänglar, svinrot, jungfrulin, rödklint, gökärt, ängsvädd, 
ormrot, åkervädd, vitmåra, humleblomsterpiprör, skogsklöver, käringtand, 
gråfibbla, vårbrodd, stor blåklocka, kvastfibbla, prästkrage, kråkvicker, 
smultron, gullris, fyrkantig johannesört och kruståtel. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  I omgivningarna finns inslag av ädellöv. Den norra delen av objektet har en 
mer skogig karaktär och den södra delen är omgiven av gårdar och tomter. 
Det växer en del sly och blomsterlupiner i vägkanterna, detta bör tas bort och 
bekämpas innan de tar över. Ytterslänterna behöver röjas bättre. 
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641, Norra Björketjärn – Bräckan, BRÄCKAN 

Motivering: Artrik vägkant med slåtterängsflora och skogsklockor (NT). 

ID på översiktskarta  39 

Vägnummer  S 641 

Namn  Norra Björketjärn – Bräckan, BRÄCKAN 

Gammalt namn  Angunnerud – Bräckan 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  2720 m 

Längd sida 2  2720 m 

Meter vägsida totalt  5440 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Ja, alla sitter rätt. 

Viktigaste florainslag  Skogsklocka (NT) – 35 stänglar, rödklint, borsttistel, höskallra, ängsvädd, 
jungfrulin, svinrot, jungfru Marie nycklar, nattviol, stor blåklocka, vitmåra, 
daggkåpa, skogsklöver, prästkrage, gråfibbla, liten blåklocka, gullris, 
kärrtistel, ängssyra, gulvial, kråkvicker, blodrot, flockfibbla, nysört, hagfibbla, 
rölleka, fyrkantig johannesört, alsikeklöver och stenbär. 

Viktigaste faunainslag Flera blåvingar noterades. 

Kommentarer  I de norra delarna av objektet är landskapet mer öppet med ängar, den södra 
delen har en skogigare karaktär. Skogsklockorna finns i den södra delen av 
objektet. En del grövre material har missats vid slåttern och det ligger 
röjningsmaterial i slänterna. Den invasiva arten blomsterlupin växer på 
objektet. 

 

 
  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Sydvästra Värmland 

89 
 

 
 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Sydvästra Värmland 

90 
 

643, Övre Åsen, ÅSEN 

Motivering: Vägkant med hävdgynnad flora och skogsklockor (NT). 

ID på översiktskarta  40 

Vägnummer  S 643 

Namn  Övre Åsen, ÅSEN 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Västra sidan. 

Längd sida 1  200 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  200 m 

Skötselstatus  Dålig 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Skogsklocka (NT) – 35 stänglar, flockfibbla, jungfrulin, ängsvädd, bergslok, 
gullris, gökärt, prästkrage, vårbrodd, stor blåklocka, kruståtel, vitklöver, 
hagfibbla, blodrot, ängsfryle, tjärblomster, liten blåklocka, alsikeklöver, 
rödklöver, vitmåra, fyrkantig johannesört, olvon, smultron och nysört.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Alla skogsklockor växer längs en sträcka på ca 55 m som är markerad med 
dubbla röda snitslar. I den norra delen av objektet blommar flockfibblan rikt. 
Bitvis ganska frodigt med en del kvävegynnade arter. Örnbräken och 
blomsterlupiner behöver bekämpas. Skogen tränger sig på och det finns 
ganska mycket sly i slänterna. Buskröjning behöver ske längre upp i 
ytterslänten.  
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663, Nysäter – Knöstad, GRANBÄCK 

Motivering: Lång och insektsrik väg med rikblommiga slänter, stora bestånd av skogsklocka (NT) och 
flera rödlistade insekter.  

ID på översiktskarta  41 

Vägnummer  S 663 

Namn  Nysäter – Knöstad, GRANBÄCK 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  5450 m 

Längd sida 2  5450 m 

Meter vägsida totalt  10 900 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Skogsklocka (NT) - 273 stänglar, styvfibbla, backnejlika, höskallra, rödklint, 
borsttistel, jungfrulin, åkervädd, jungfru Marie nycklar, gökärt, nattviol, 
gråfibbla, flockfibbla, hagfibbla, hällebräken, gaffelbräken, skogsklöver, stor 
blåklocka, liten blåklocka, ängsskallra, Rosa sp., gullris, kärleksört, smultron, 
ljung, getväppling, vårbrodd, fyrkantig johannesört, teveronika, kärrtistel, 
kruståtel, gulvial, prästkrage och kråkvicker.  

Viktigaste faunainslag Mindre bastardsvärmare (NT) – 1 individ, sexfläckig bastardsvärmare (NT) – 
1 individ, väddsandbi (NT) – 1 hona, rutig buskmätare, pärlgräsfjäril, 
luktgräsfjäril, obestämd blåvinge, humlebagge samt flera obestämda fjärilar, 
humlor och blomflugor.  

Kommentarer  Lång och fin sträcka som bitvis är mycket fin med höga värden. Objektet 
behöver detalj inventeras för att utreda vilka värden som finns och vilka delar 
som är mest intressanta. Norr om Bamebäcken är det längs en sträcka mycket 
riklig blomning av framförallt styvfibblor. I mitten av objektet noterades längs 
en sträcka på ca 50 m 263 stänglar av skogsklocka. I flera av slänterna finns 
mycket sandigt och grusigt material med sand i dagen och sandblottor. Det i 
kombination med rikblommighet utgör en mycket viktig insektslokal. 
Örnbräken samt den invasiva arten blomsterlupin behöver bekämpas. Bitvis 
växer det mycket sly som behöver röjas bort. 
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665, Råda, RÅDA 

Motivering: Vägkant med riklig förekomst av skogsklockor (NT).  

ID på översiktskarta  42 

Vägnummer  S 665 

Namn  Råda, RÅDA 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  35 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  35 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Skogsklocka (NT) – 65 stänglar, höskallra, jungfrulin, rödklint, gökärt, nysört, 
prästkrage, flockfibbla, käringtand, fyrkantig johannesört, rödklöver, 
alsikeklöver, kråkvicker, smultron, hagfibbla, rölleka, blodrot och bockrot. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Ett litet bestånd av den invasiva arten blomsterlupin växer på objektet. En 
spirea från trädgården är på väg in i vägkanten, den bör tas bort då den 
annars kan komma att tränga ut skogsklockorna.  
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669, Hult, HULT 

Motivering: Insektsrika och artrika vägkanter med hävdgynnad flora, skogklockor (NT) och flera 
rödlistade insekter. 

ID på översiktskarta  43 

Vägnummer  S 669 

Namn  Hult, HULT 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  790 m  

Längd sida 2  790 m 

Meter vägsida totalt  1580 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Skogsklocka (NT) – 132 stänglar, borsttistel, ängsvädd, åkervädd, rödklint, 
jungfrulin, bergslok, kattfot, vitpyrola, gökärt, höskallra, svinrot, jungfru 
Marie nycklar, nattviol, stor blåklocka, gullris, blekstarr, stjärnstarr, hirsstarr, 
skogsfibbla, skogsklöver, daggkåpa, femfingerört, piprör, vitmåra, vårbrodd, 
kvastfibbla, styvfibbla, tjärblomster, gråfibbla, ängsskallra, Rosa sp., fyrkantig 
johannesört, rölleka, smultron, liten blåklocka, nysört, ärenpris och stenbär. 

Viktigaste faunainslag Väddsandbi (NT) – 1 hona, allmän metallvingesvärmare (NT) – 2 individer, 
mindre bastardsvärmare (NT) – 3 individer, mindre tåtelsmygare, 
ängsblåvinge, vitgräsfjäril, luktgräsfjäril, humlebagge, flera obestämda fjärilar, 
humlor, gräshoppor och blomflugor.  

Kommentarer  Det finns mycket sandblottor i slänterna. Skogsklockorna växer i två 
huvudbestånd, ett västligt och ett östligt. På den norra sidan av vägen växer 
skog, där finns också de flesta skogsklockorna. Området norr om vägen var 
troligtvis betesmark innan skogen växte upp. På den södra sidan av vägen 
ligger hagar. Buskar tränger sig in i slänten och behöver hållas efter bättre. 
Den invasiva arten blomsterlupin är på väg in i vägkanterna och bör 
bekämpas innan de utvecklas till ett stort problem. Även örnbräken är på väg 
in i vägkanterna och behöver bekämpas.  
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669, Nya Takene, BORGVIKSBRUK 

Motivering: Vägkanter med sällsynta arter och skogsklocka (NT). 

ID på översiktskarta  44 

Vägnummer  S 669 

Namn  Nya Takene, BORGVIKSBRUK 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  175 m 

Längd sida 2  175 m 

Meter vägsida totalt  350 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Skogsklocka (NT) – 140 stänglar, slåtterfibbla, backvial, bergslok, rödklint, 
skogsfibbla, hällebräken, flockfibbla, stor blåklocka, bockrot, tuvtåtel, gulvial, 
prästkrage, skogsklöver, rödklöver, alsikeklöver, vårbrodd, kärrtistel, 
kråkvicker, kummin, ängsskallra, gråfibbla, rölleka, smultron, käringtand, 
humleblomster, kruståtel, ljung och liljekonvalj.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Skogsklockorna står på den södra sidan av vägen. Längs norra sidan av vägen 
finns en fin klipphäll, vid den finns mycket vedväxter som behöver röjas bort 
och även sly behöver hållas efter. Bergrör och den invasiva arten 
blomsterlupin behöver bekämpas, skogsklockorna står i ett stort bestånd av 
lupiner.  
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Objektförteckning – Hänsynsobjekt 

E18, Görerud, SKUMPERUD 

Motivering: Stora, solbelysta ytterslänter med torrbacksflora och mindre bastardsvärmare (NT). 

ID på översiktskarta  45 

Vägnummer  E 18 

Namn  Görerud, SKUMPERUD 

Gammalt namn  Görerud, SKUMPERUD 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  600 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  600 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Om skyltar finns ska de tas bort. 

Viktigaste florainslag  Skogsklocka (NT), jungfrulin, stor blåklocka, åkervädd, liten blåklocka, 
daggkåpa, kvastfibbla, flockfibbla, gråfibbla, styvfibbla, hagfibbla, vitmåra, 
fårsvingel, gullklöver, nysört, rölleka, kråkvicker, rödklöver, vitklöver, 
alsikeklöver, fyrkantig johannesört, gulvial, vårbrodd, tussilago, stormåra, 
ängssyra, prästkrage och grässtjärnblomma. 

Viktigaste faunainslag Mindre bastardsvärmare (NT) – 1 individ och luktgräsfjäril. 

Kommentarer  Bitvis en del sly som behöver röjas bort. 
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E18, Fallet – Hasselhögen, SKUMPERUD 

Motivering: Solexponerade ytterslänter. 

ID på översiktskarta  46 

Vägnummer  E 18 

Namn  Fallet – Hasselhögen, SKUMPERUD 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  1090 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  1090 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Gråfibbla, stor blåklocka och stormåra. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  - 
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E45, Samrönningen, GUTTANE 

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

ID på översiktskarta  47 

Vägnummer  E 45 

Namn  Samrönningen, GUTTANE 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  100 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  100 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Jungfru Marie nycklar, ljung och rölleka. 

Viktigaste faunainslag Sexfläckig bastardsvärmare (NT).  

Kommentarer  - 
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522, Norr om Mellanås, JÄMNEMON 

Motivering: Skogsvägkant med hävdgynnad flora. 

ID på översiktskarta  48 

Vägnummer  S 522 

Namn  Norr om Mellanås, JÄMNEMON 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  870 m 

Längd sida 2  870 m 

Meter vägsida totalt  1740 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Slåttergubbe (NT), svinrot, borsttistel, ängsvädd, åkervädd, ängsskallra, 
kummin, äkta johannesört, käringtand, skogsklöver, vitmåra, lingon, ljung, 
rödklöver, smultron, skogskovall och vårbrodd. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Den invasiva arten blomsterlupin växer på objektet. 
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523, Norr om Lövåsängen, MÖRNÄS 

Motivering: Igenvuxna slänter med förekomster av flera rödlistade arter.   

ID på översiktskarta  49 

Vägnummer  S 523 

Namn  Norr om Lövåsängen, MÖRNÄS 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  440 m 

Längd sida 2  440 m 

Meter vägsida totalt  880 m 

Skötselstatus  Dålig 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Klasefibbla (NT), slåttergubbe (NT) och skogsklocka (NT). 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Sort restaureringsbehov, vägkanterna är igenvuxna och frodigt bevuxna av 
kvävegynnad flora. Granen är på väg in i vägkanterna och behöver ryckas bort 
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523, Mörnästorpet, MÖRNÄS 

Motivering: Skogsklockor (NT) och ängsvädd i skogsvägkant. 

ID på översiktskarta  50 

Vägnummer  S 523 

Namn  Mörnästorpet, MÖRNÄS 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Västra sidan. 

Längd sida 1  290 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  290 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Skogsklocka (NT) – 21 stänglar, ängsvädd, ljung, hagfibbla, kärrtistel, 
skogsklöver och gulvial. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  I södra delen av objektet växer rikligt av den invasiva arten blomsterlupin, i 
den norra delen förekommer de men i något mindre omfattning.   
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523, Lerudden, SKOGEN 

Motivering: Vägkanter med spridd ängsflora samt skogsklocka (NT) och slåttergubbe (NT). 

ID på översiktskarta  51 

Vägnummer  S 523 

Namn  Lerudden, SKOGEN 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  1340 m 

Längd sida 2  1340 m 

Meter vägsida totalt  2680 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Skogsklocka, (NT) – 14 stänglar, slåttergubbe (NT), ängsvädd, rödklint, 
åkervädd, nattviol, fyrkantig johannesört, vitmåra, liten blåklocka, flockfibbla, 
stenbär, rödklöver, daggkåpa, gulvial, smultron, bockrot, stormåra, hagfibbla 
och kråkvicker.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Den invasiva arten blomsterlupin växer på objektet.  
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525, Hognerud, HOGNERUD 

Motivering: Insektsintressanta vägkanter med slåttergynnad flora. 

ID på översiktskarta  52 

Vägnummer  S 525 

Namn  Hognerud, HOGNERUD 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  460 m 

Längd sida 2  460 m 

Meter vägsida totalt  920 m 

Skötselstatus  Dålig 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Ängsvädd, åkervädd, rödklint, höskallra, backnejlika, jungfru Marie nycklar, 
jungfrulin, gökärt, vitpyrola, gulsporre, Rosa sp., stenbär, vitmåra, rölleka, 
blekstarr, piprör, stor blåklocka, käringtand, styvfibbla, gullris, liten blåklocka, 
hagfibbla, svartkämpar, vårbrodd, smultron, skogsklöver, fyrkantig 
johannesört, prästkrage, skogsviol, blodrot, styvmorsviol, teveronika, vårfryle, 
ängskovall, stormåra, ängssyra, liljekonvalj och kråkvicker. 

Viktigaste faunainslag Rutig buskmätare, vitgräsfjäril, luktgräsfjäril, ett obestämt bi och mycket 
blomflugor. 

Kommentarer  Den intilliggande lövskogen växer troligtvis på en gammal slåtteräng. Den 
invasiva arten blomsterlupin dominerar på norra sidan av vägen och det 
växer en del sly i vägkanterna. På en äng bredvid vägen växer skogsklockor 
och slåtterfibblor.  
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533, Berg, MILLESVIKS-BERG 

Motivering: Vägkanter med rik blomning av fibblor. 

ID på översiktskarta  53 

Vägnummer  S 533 

Namn  Berg, MILLESVIKS-BERG 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  300 m 

Längd sida 2  300 m 

Meter vägsida totalt  600 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Flockfibbla, liten blåklocka och prästkrage. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Utbredningen är något oklar, eventuellt kan objektet förlängas. Behöver 
inventeras mer noggrant. 
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534, Rosburken, BREDENE 

Motivering: Vägkanter med mycket ängsvädd samt ett mindre bestånd av skogsklockor (NT). 

ID på översiktskarta  54 

Vägnummer  S 534 

Namn  Rosburken, BREDENE 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  560 m 

Längd sida 2  420 m 

Meter vägsida totalt  980 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Skogsklocka (NT) – 6 stänglar, ängsvädd, gökärt, flockfibbla, höskallra, jungfru 
Marie nycklar, gullris, ängsskallra, smultron, nysört, rödklöver, fyrkantig 
johannesört, rölleka, ängssyra, liten blåklocka, skogsviol, blodrot, gulvial, 
gråfibbla, vitmåra, vårbrodd, hagfibbla, kärrtistel, stenbär, bockrot, 
käringtand, stormåra, teveronika, prästkrage, liljekonvalj och kråkvicker. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Längs vägen finns stora bankslänter. Vid den västra delen av objektet växer 
skog och i den östra delen finns små skärningar. Den östra delen verkar ha 
dikats nyligen. Det behöver röjas sly och bitvis är vägkanten frodig med 
kvävegynnade arter. Den invasiva arten blomsterlupin växer på objektet. 
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536, Övergården, BOTILSÄTERS OLSERUD 

Motivering: Skogsvägkanter med mycket ängsvädd och svinrot. 

ID på översiktskarta  55 

Vägnummer  S 536 

Namn  Övergården, BOTILSÄTERS OLSERUD 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  190 m 

Längd sida 2  190 m 

Meter vägsida totalt  380 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Svinrot, ängsvädd, gökärt, jungfru Marie nycklar, blodrot, prästkrage, 
vårbrodd, ängsskallra, kråkvicker, ängssyra, skogskovall, tussilago, 
käringtand, fyrkantig johannesört, ljung, blåbär, liten blåklocka och rölleka. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Vägen är nyligen dikad och förstärkt, på en del ställen ligger för grovt material 
i slänterna.  
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540, Sandåsen, SANDÅSEN 

Motivering: Vägkant med hävdgynnad flora och skogsklockor (NT). 

ID på översiktskarta  56 

Vägnummer  S 540 

Namn  Sandåsen, SANDÅSEN 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  370 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  370 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Skogsklocka (NT) – 29 stänglar, skogsfibbla, gökärt, ängsvädd, jungfru Marie 
nycklar, nysört, liten blåklocka, gråfibbla, prästkrage, blodrot, hagfibbla, 
kruståtel, ängshavrerot, styvfibbla, vitmåra, flockfibbla, kummin, fyrkantig 
johannesört, smultron, rödklöver, skogskovall, ängsskallra, ljung och gullris. 

Viktigaste faunainslag Pärlgräsfjäril. 

Kommentarer  Den mellersta delen är av friskängstyp och där växer skogsklockorna. De 
östra och västra delarna består av torra och sandiga slänter med gråfibbla och 
flera bohål för insekter. Vass, örnbräken och den invasiva arten blomsterlupin 
behöver bekämpas. Dikning och/eller förstärkningsarbeten har utförts 
nyligen, innerslänten är till stora delar grusig och sparsamt vegeterad. På 
södra sidan vägen ligger makadam i vägkanterna.  

 

 
  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Sydvästra Värmland 

124 
 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Sydvästra Värmland 

125 
 

542, Remmenetorp, REMMENE 

Motivering: Vägkanter med hävdgynnad flora. 

ID på översiktskarta  57 

Vägnummer  S 542 

Namn  Remmenetorp, REMMENE 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  950 m 

Längd sida 2  950 m 

Meter vägsida totalt  1900 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Rödklint, bockrot, rödven, rölleka, nysört, gulvial, kråkvicker, liten blåklocka, 
kummin, prästkrage, skogsklöver, ängshavrerot, gullklöver och styvfibbla.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Det ligger en allé längs objektet. 
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546, Bjurtan – Harlyckan, BORGVIKSBRUK 

Motivering: Insektsintressanta vägkanter med hävdgynnad och sällsynta arter. 

ID på översiktskarta  58 

Vägnummer  S 546 

Namn  Bjurtan – Harlyckan, BORGVIKSBRUK 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  1500 m 

Längd sida 2  1500 m 

Meter vägsida totalt  3000 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Ängsvädd, kattfot, skogsvicker, gökärt, borsttistel, höskallra, jungfru Marie 
nycklar, åkervädd, flockfibla, vitmåra, kummin, skogsklöver, gullris, stor 
blåklocka, liten blåklocka, kärleksört, rölleka, käringtand, vårbrodd, kruståtel, 
prästkrage, smultron, gråfibbla, ängshavrerot, blodrot, kråkvicker, stenbär, 
ängssyra, teveronika och fyrkantig johannesört.  

Viktigaste faunainslag Flera fjärilar och humlor. 

Kommentarer  Objektet behöver detaljinventeras för att utreda vilka värden som finns. 
Sträckan har olika karaktär, i norra delen passerar vägen hagar med 
vägkanter av torrängstyp. De södra delarna går genom skogsmarker och är av 
friskängstyp med några torrare partier. Den invasiva arten blomsterlupin 
växer på objektet.  
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593, Hallanda, SVANSKOGS-HALLANDA 

Motivering: Insektsintressant, stor solexponerad ytterslänt med hävdgynnade arter.  

ID på översiktskarta  59 

Vägnummer  S 593 

Namn  Hallanda, SVANSKOGS-HALLANDA 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  115 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  115 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Rödklint, åkervädd, gullris, flockfibbla, gökärt, vitmåra, bockrot, hagfibbla, 
stenbär, kruståtel, smultron, gråfibbla, knippfryle, prästkrage, rölleka, 
vårbrodd, stormåra, äkta johannesört, skogsklöver, kråkvicker, fyrkantig 
johannesört, styvfibbla, bergsyra, gulvial, ljung, Rosa sp., och liten blåklocka. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  I slänterna finns gott om sandblottor, dock kan fler sandblottor och större 
blomsterrikedom skapas för att gynna insektslivet. En del sly är på väg ner i 
slänten, detta behöver röjas bort.  
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611, Sandmon, SÖDRA IVARSBYN 

Motivering: Skogsvägkant med hävdgynnad flora och mycket ängsvädd. 

ID på översiktskarta  60 

Vägnummer  S 611 

Namn  Sandmon, SÖDRA IVARSBYN 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Västra sidan. 

Längd sida 1  160 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  160 m 

Skötselstatus  Bra 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Ängsvädd, borsttistel, åkervädd, bergslok, smultron, gökblomster, tussilago, 
nysört, prästkrage, tuvtåtel, humleblomster, vårbrodd, teveronika, gullris, 
blodrot, kärrtistel och hagfibbla. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Ängsvädden finns främst i ytterslänten. Troligen är det nyligen dikat i botten 
av diket och innerslänten, här kommer det en del åkervädd. Den invasiva 
arten blomsterlupin växer på objektet. 
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641, Trubbyn – Sjövik, TRUBBYN 

Motivering: Blomrik slåtterängsvägkant med mycket ängsvädd. 

ID på översiktskarta  61 

Vägnummer  S 641 

Namn  Trubbyn – Sjövik, TRUBBYN 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  1460 m 

Längd sida 2  1460 m 

Meter vägsida totalt  2920 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Ängsvädd, flockfibbla, revfibbla, höskallra, gökärt, hagfibbla, styvfibbla, 
vårbrodd, vårfryle, ängsfryle, prästkrage, skogsklöver, stormåra, smultron, 
käringtand, kråkvicker, vitmåra, rödklöver, gulvial, vitklöver, liten blåklocka, 
fyrkantig johannesört, kärrtistel, ängssyra, blodrot, ljung, lingon, tussilago, 
skogskovall, blåbär, ängskovall och nysört. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  I söder finns det mest ängsvädd och i de norra delarna av objektet finns 
torrare slänter med mycket flockfibbla och hagfibbla. Det växer mycket av den 
invasiva arten blomsterlupin på objektet, det finns fortfarande lupinfria 
sträckor men de sprider sig och förekommer bitvis i rikliga bestånd.  
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641, Finntorp – Sjöängen, HÄLLESBYN 

Motivering: Långa vägkanter med lågmäld, hävdgynnad flora. 

ID på översiktskarta  62 

Vägnummer  S 641 

Namn  Finntorp – Sjöängen, HÄLLESBYN 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  1900 m + 1700 m = 3600 m 

Längd sida 2  1900 m + 1700 m = 3600 m 

Meter vägsida totalt  7200 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Slåttergubbe (NT), jungfrulin, ormrot, grönvit nattviol, ängsvädd, jungfru 
Marie nycklar, ängsskallra, blodrot, liten blåklocka, fyrkantig johannesört, 
styvfibbla, flockfibbla, vårbrodd och skogsklöver.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  I mitten av objektet ligger en artrik vägkant – se objekt 37. Bitvis växer en del 
av den invasiva arten blomsterlupin.  
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641, Finnsjön, NORRA BJÖRKETJÄRN 

Motivering: Vägkanter med skogsklockor (NT). 

ID på översiktskarta  63 

Vägnummer  S 641 

Namn  Finnsjön, NORRA BJÖRKETJÄRN 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  2430 m 

Längd sida 2  2430 m 

Meter vägsida totalt  4860 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Skogsklocka (NT) – 45 stänglar, borstistel, rödklint, gullris, käringtand, 
skogsklöver, prästkrage, stor blåklocka, liten blåklocka och vitmåra. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Vid Björsbyholm finns ett parti med finare ängsflora. De flesta skogsklockorna 
finns i två bestånd.  
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666, Söder om Delet, NORRA SKASÅS 

Motivering: Insektsintressanta, torra och sandiga vägkanter med hävdgynnad flora och slåtterfibbla. 

ID på översiktskarta  64 

Vägnummer  S 666 

Namn  Söder om Delet, NORRA SKASÅS 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  490 m 

Längd sida 2  490 m 

Meter vägsida totalt  980 m  

Skötselstatus  Dålig 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Slåtterfibbla, åkervädd, rödklint, gökärt, nysört, gullris, smultron, rölleka, 
renfana, liten blåklocka, prästkrage, kruståtel, ängssyra, flockfibbla, gråfibbla, 
hagfibbla, käringtand, Rosa sp., vårbrodd, rödklöver, ljung, ängsskallra, 
fyrkantig johannesört, stenbär, femfingerört, bockrot och skavfräken.  

Viktigaste faunainslag Humlebagge. 

Kommentarer  Objektet ligger nära ett grustag och det finns mycket sandigt material och 
sandblottor. Det finns vissa restaurerings behov, bland annat växer det 
örnbräken och stora bestånd av den invasiva arten blomsterlupin som 
behöver bekämpas och röjas bort. Vägen behöver detalj inventeras och det 
bör göras en inventering inriktad på insekter för att utreda vilka värden som 
finns.  
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Objektförteckning – Övriga objekt  

Borttagna objekt  

Vägnr. Namn Motivering Skyltar Kommentarer 
E 18 Görerud, 

SKUMEPRUD 
Otillräcklig kunskap om 
vägsträckans värden 
finns, i dagsläget 
bedöms att värdena 
inte når upp till nivån 
för artrik vägkant.  

Om skyltar finns 
ska de tas bort.  

Objektet klassas om till 
hänsynsobjekt (se objekt 
45). 
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Översiktskarta – Invasiva växter 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Invasiva växter 
invasiva växter – Driftområde Sydvästra Värmland 

144 
 

Objektförteckning – Invasiva växter 
 

ID på 
karta 

Väg-
nummer 

SWEREF 
99 N 

SWEREF 99 
E 

Art Kommentarer 

1 E 18 376442 6569661 Vresros   

2 E 45 376739 6555250 Vresros   

3 S 175 373260 6573862 Parkslide I samhället. 

4 S 175 379299 6563349 Jätteslide   

5 S 175 382096 6557710 Vresros   

6 S 505 330340 6588432 Vresros   

7 S 523 351481 6567981 Parkslide Mitt emot ödetomt. 

8 S 525 359528 6561611 Parkslide Vid järnvägen. 

9 S 529 374825 6564502 Parkslide   

10 S 534 383334 6555685 Jätteslide   

11 S 537 395759 6535013 Vresros Endast ett mycket litet bestånd. 

12 S 545 376699 6562655 Vresros   

 

OBS. Blomsterlupin har ej tagits upp.
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