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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 2014 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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Uddevalla 

Landskap 

Landskapet karaktäriseras av ett starkt kuperat sprickdalslandskap, som präglas av havet med inverkan 
av den varma golfströmmen. Berggrunden består till största delen av granit och gnejs, men en del inslag 
av rikare bergarter finns exempelvis vid sprickzonerna på Orust. Rikbergens vittringsrester skapar 
förutsättningar för en artrik flora. Endast en liten rest av Bohusläns hedar finns kvar och en sådan finns 
till exempel vid Storehamn på Orust. I sprickdalarna där jordbrukslandskapet är som mest utbrett på 
Orust, dominerande jordarten av lera. I dessa dalar finns också skalmarkerna från forna havsbottnar som 
sätter sin prägel på landskapet, ett exempel på en sådan är Boxvik. Många av jordbruksmarkerna här är 
fortfarande ängs- och naturbetesmarker. De flesta skalbankar är idag ganska sällsynta och många befinner 
sig i ett igenväxningsstadie. I området runt Uddevalla finns ännu stora skalgrusbankar bevarade. Här ses 
arter som kalkdån (EN), brudbröd, backglim, backsmultron, sötvedel, färgkulla, blåeld och väddklint m.fl.  
(Blomgren, Falk, & Herloff, 2011).  

Flora och fauna 

De artrika vägkanterna i Uddevalla är relativt utspridda men flest finns på Orust och i norra delen av 
driftområdet. Många av de beskrivna objekten är torra, sandiga slänter där floran domineras av bl. a 
tjärblomster, svinrot och gökärt. Vid områdena där skalgrus förekommer blir växtligheten ännu mer 
intressant, som t.ex. vid Boxviks kile (objekt nr 13) och Skälleröd Björid (objekt nr 20). Här växer mer 
kalkkrävande arter som pukvete, vidlin och spåtistel, samt en rad andra intressanta arter som sötvedel, 
slåtterfibbla, småborre, stor blåklocka, nässelklocka, rödklint och backlök. Vid prästgården Tegneby 
(objekt nr 8) och Boxviks kile (objekt nr 13) finns en ekpåle uppsatt, vars syfte är att fungera som en 
boplats för vildbin, i text kallat för bihotell. Vid dessa objekt har även en detaljinventering av myror och 
jordlöpare utförts under 2014. För dessa två objekt har även särskilda skötselplaner upprättats för att 
kunna bevara de naturvärden som finns där.  
 
Några av de fynd av rödlistade kärlväxter som noterades i driftområdet är tillexempel trollsmultron 
(rödlistad, kategori sårbar, VU), som noterats på väg 832 vid Saltkällan, söder om Munkedal. På tre olika 
platser har västkustros (rödlistad, kategori Starkt hotad, EN) noterats. Dessa har markerats genom att 
staket satts upp runt om buskarna, som en åtgärd för att skydda dem i samband med slyröjning. 
Mollösundsbjörnbär är en nyupptäckt endemisk art för Bohuslän (Mattsson, 2014). Fynd av denna har 
gjorts vid Mollösunds kyrka på Orust. Upptäckten samt beskrivningen av arten är så pass ny att dess 
rödlistningsstatus ännu ej bedömts vid tidpunkten då detta kunskapsunderlag upprättades. 

De rödlistade insektsarter som noterats i driftområdet i samband med inventeringen är bl.a. mindre 
bastardsvärmare och sexfläckig bastardsvärmare. Totalt noterades två fynd av mindre bastardsvärmare 
(rödlistade i kategorin Nära hotad, NT), varav ett vid Timmersåsen (objekt nr 6) som ligger ute på halvön 
Bokenäset och det andra öster om Munkedal vid Gläborgs trafikplats (objekt nr 21). Den sexfläckiga 
bastardsvärmaren hittades norr om Sillared (objekt nr 30) sydväst om Uddevalla. 

Invasiva arter 

Den största spridningen av både parkslide och vresros finns längs vägarna på Bokenäset, men arterna 
förekommer även på andra ställen i driftområdet t.ex. finns flera förekomster av parkslide på Orust. I den 
södra och norra delen av driftområdet är spridningen av invasiva arter inte lika omfattande. Jätteslide har 
endast noterats på fyra ställen i hela driftområdet. Förekomsten av parkslide börjar bli mycket utbredd i 
Uddevallaområdet och bildar allt fler och tätare bestånd utefter många vägar.  
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Översiktstabell – Artrika vägkanter och hänsynsobjekt 
 

Driftområde Uddevalla 
Km väg 1010 

Km vägkant 2020 

 

   
 

  

Artrika vägkanter  
Antal 37 

Km väg 16,884 

Km vägkant 28,549 

Andel väg (%) 1,67 

Andel vägkant (%) 1,41 

 

Hänsynsobjekt 

Antal 20 

Km väg 4,7 

Km vägkant 5,885 

Andel väg (%) 0,46 

Andel vägkant (%) 0,29 

  

Skötselstatus 

Bra 17 av 57 

Medel 24 av 57 

Dålig 6 av 57 

Okänd 10 av 57 
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Översiktskarta – Artrika vägkanter, hänsynsobjekt 
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Översiktstabell – Artrika vägkanter, slåttertider 
Kategori 1: 1/8 - 15/9 – sen slåtter.  

Kategori 2: 25/8-15/9 – extra sen slåtter. 

Kategori 3: 1/8-15/9 (sen slåtter med skärande redskap samt uppsamling).  

 

ID Väg Namn Meter 
väg 

Meter 
vägkant 

Slåtterkategori 

1 O 160 Rödberget, HENÅN   140 1 

2 O 160 Söder om Rödberget, HENÅN   55 1 

3 O 160 Henån, HENÅN   435 1 

4 O 160 Nedergård, ÖLSERED   355 1 

5 O 160 Raneberget, LÄGELANDA-RÖD   130 1 

6 O 161 Timmerås, STENBACKA   305 2 

7 O 167 Söder om Maen, MAEN 690 1380 1 

8 O 178 Prästgården, TEGNEBY  170 Enligt skötselplan 

9 O 668 Ryra, VASSBO  1815 3630 2 

10 O 668 Sågen, BJÖRKEBACKEN  1285 2570 2 

11 O 668 Sjöhagen, HÅLGÅN  1435 2870 2 

12 O 738 Vasseröd, TEGNEBY-VASSERÖD  30 1 

13 O 740 Boxviks Kile, BOXVIK  1780 3560 Enligt skötselplan 

14 O 744 Sollidkärr, STENBO  250 500 1 

15 O 770 Kårehogen, KÅREHOGEN   70 1 

16 O 770 Morlanda kyrka, MORLANDA  230 460 3 

17 O 770 Nybygget, MORLANDA   95 1 

18 O 770 Hogen, TEGNEBY-HOGEN  145 1 

19 O 785 Äckrorna, LÖNNDAL   360 3 

20 O 829 Skälleröd, BJÖRID   170 1 

21 O 832 Gläborgs trafikplats, GLÄBORG   290 2 

22 O 832 Saltkällans, SALTKÄLLAN-SÄTERI   310 2 

23 O 928 Medstugan, HAJUM   330 1 

24 O 933 Liane, SVARTEBORGS-LIANE 

175 350 

 2 

25 O 934 Klevängen, TURBJÖRNERÖD 365 730 2 

26 O 934 Söder om Sälelund, SÄLELUND  330 660 2 

27 O 934 Storhagen, ASKESLÄTT  360 2 
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28 O 934 Väster om Ängarna, STENSRYR 315 630 2 

29 O 934 Slätthult, KRÅKHULT  120 2 

30 O 2029 Norr om Sillered, GETERED  280 2 

31 O 2029 Söder om Arntorp, BREVIK 605 1210 2 

32 O 2029 
Söder om Norra Hagen, NORRA 
HAGEN 

385 770 

2 

33 O 2029 Stuvvik, STUVVIK 2105 4210 2 

34 O 2069 Getebergskullen, HILLNGSSÄTER   330  

35 O 2069 Trättås, BODA 305 610 2 

36 O 2069 
Söder om Hoverängarna, 
HOVERÄNGARNA 

 315 

3 

37 O 2069 Norr om Klinten, SJÖÄNDAN 340 680 2 
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Objektförteckning – Artrika vägkanter 

160, Rödberget, HENÅN 
Motivering: Vägkant med den starkt hotade arten västkustros (EN). 

ID på översiktskarta  1  

Vägnummer  O 160 

Namn  Rödberget, HENÅN 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Västra sidan.  

Längd sida 1  140 m.  

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  140 m. 

Skötselstatus  Dåligt.  

Skyltar  Ny avgränsning, den södra skylten pekar åt fel håll och den norra skylten är 
felplacerad. 

Viktigaste florainslag  Västkustros (EN), tjärblomster, äkta johannesört, gråfibbla och ljung.  

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Stängslet kring västkustrosen är borta eller kan ha fallit ihop. Enligt uppgifter 
ska det finnas fler rosor i slänten men dessa återfanns inte vid 
inventeringstillfället. Nytt staket bör sättas upp.  

Det finns ett akut åtgärdsbehov i dagsläget, då det kommit upp en hel del 
vedväxter som hunnit bli mindre träd, dessa bör röjas bort. 

Norra skylten sitter inte på egen stolpe utan har placerats på samma stolpe 
som ortsskylten, vilket inte stämmer med avgränsningen av objektet.  Den 
södra skylten pekar åt fel håll.  
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160, Söder om Rödberget, HENÅN 

Motivering: Förekomst av den starkt hotade arten västkustros (EN). 

ID på översiktskarta  2 

Vägnummer  O 160 

Namn  Söder om Rödberget, HENÅN 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Östra sidan.  

Längd sida 1  55 m.  

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  55 m. 

Skötselstatus  Ej bedömd.  

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Västkustros (EN).  

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Två buskar av västkustros, lokalen upptäcktes 1998. Lokalen har ej besökts av 
Trafikverkets miljöspecialister under 2014.  
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160, Henån, HENÅN 

Motivering: Objekt längs bergskärning med kalk- och hävdgynnad ängsflora samt fynd av västkustros 
(EN). 

ID på översiktskarta  3  

Vägnummer  O 160 

Namn  Henån, HENÅN 

Gammalt namn  Henån 

Sida av vägen  Östra sidan. 

Längd sida 1  435 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  435 m. 

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar  Södra delens skyltar saknas.  

Viktigaste florainslag  Västkustros (EN), blåeld, blodnäva, kungsmynta, ängsvädd, stor blåklocka, 
äkta johannesört, liten blåklocka och bergslok. 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Lokalen upptäcktes sommaren 2005. Västkustrosen växer i branten på östra 
sidan, vid objektets södra del, strax norr om infarten till Statoil. 

Blodnäva finns främst i den södra delen och där förekommer den rikligt. 
Bitvis igenvuxet och frodigt, det är finast vid klipporna. En planta av blåeld 
observerades vid inventeringen. I söder hittades en obestämd rosbuske.  

Röjningsavfall ligger i slänten.  
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160, Nedergård, ÖLSERÖD 

Motivering: Vägkant intill klippmark och skog med viss förekomst av hävdgynnad flora.  

ID på översiktskarta  4 

Vägnummer  O 160 

Namn  Nedergård, ÖLSERÖD 

Gammalt namn  Nedergård 

Sida av vägen  Östra sidan. 

Längd sida 1  355 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  355 m. 

Skötselstatus  Dåligt. 

Skyltar  Ny avgränsning, objektet ska förlängas i norr. 

Viktigaste florainslag  Ljung, gråfibbla och smultron. 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Granskogen riskerar att konkurrera ut skyddsvärd vegetation och skuggar 
ytterslänten. Sträckan är mestadels igenvuxen och vegetationen frodig, men 
här och var finns öppnare partier med fin flora. 

Borstsäv (EN) har noterats på artportalen, arten eftersöktes men återfanns 
inte vid fältbesöket.  

Objektet behöver restaureras för att gynna hävdgynnad flora.  
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160, Raneberget, LÅNGELANDA-RÖD 

Motivering: Artrik vägkant med kalk- och hävdgynnad ängsflora. 

ID på översiktskarta  5  

Vägnummer  O 160 

Namn  Raneberget, LÅNGELANDA-RÖD 

Gammalt namn  Raneberget, N Varekil 

Sida av vägen  Östra sidan.  

Längd sida 1  130 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  130 m. 

Skötselstatus  Bra.  

Skyltar  Ja, alla rätt.  

Viktigaste florainslag  Stor blåklocka, svinrot, åkervädd, gulmåra, kungsmynta, backlök, småborre, 
darrgräs, svartbräken, gaffelbräken, hagfibbla och äkta johannesört. 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Objekt med artrik vegetation och förekomst av några typiska kalkarter.  

Restaureringsåtgärder utfördes i vägkanten under 2012/2013 då bl.a. en 
noggrann slyröjning utfördes. En del träd och buskar sparades dock.  

Den artrika vägkanten har påverkats negativt av pågående 
krossningsverksamhet i området alldeles intill. Sprängstensmassor har rasat 
in i vägområdet och enskilda större och mindre klippblock ligger här och där i 
vägområdet. Den del som inte är påverkad av krossverksamheten är 
fortfarande fin.  

Skötselstatusen på objektet är annars god, förutom inslag av vass samt lite sly 
som är på väg in i ytterslänten.   
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161, Timmerås, STENBACKA 

Motivering: Artrik vägkant med hävdgynnad ängsflora och mindre bastardsvärmare (NT).   

ID på översiktskarta  6  

Vägnummer  O 161 

Namn  Timmerås, STENBACKA 

Gammalt namn  Timmerås, N. Reorseröd 

Sida av vägen  Västra sidan.  

Längd sida 1  305 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  305 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Ja, alla rätt.  

Viktigaste florainslag  Höskallra, Jungfru Marie nycklar, svinrot, ängsvädd, gökärt, bockrot och 
styvfibbla. 

Viktigaste faunainslag Mindre bastardsvärmare (NT), puktörneblåvinge och luktgräsfjäril. 

Kommentarer  I mitten av objektet växer mycket höskallra.  

Vägkanten är på väg att växa igen med älgört och fräken, eventuellt bör delar 
av slänten skrapas. En del vedväxter börjar etablera sig i ytterslänterna.  
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167, Söder om Maen, MAEN 

Motivering: Torra ytterslänter med flera indikatorarter intill ett grustag.   

ID på översiktskarta  7 

Vägnummer  O 167 

Namn  Söder om Maen, MAEN 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  690 m. 

Längd sida 2  690 m. 

Meter vägsida totalt  1380 m. 

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp.  

Viktigaste florainslag  Getväppling, klockljung, hagfibbla, ljung, gråfibbla och styvfibbla.  

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Öppen och solbelyst slänt mot söder intill ett grustag.  

Lupiner har etablerat sig på sträckan, vilket bör åtgärdas.  
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178, Prästgården, TEGNEBY 

Motivering: Stor och rikblommande ytterslänt med indikatorarter och ett bihotell, viktig vägkant för 
insekter. 

ID på översiktskarta  8 

Vägnummer  O 178 

Namn  Prästgården, TEGNEBY 

Gammalt namn  Tegneby 

Sida av vägen  Norra sidan.  

Längd sida 1  170 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  170 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp.   

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

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Massförekomst av tjärblomster på objektet, dock var de överblommade vid 
besöket. Vid vägkanten finns ett aktivt bihotell. Mycket blottad sand i slänten 
vilket gör objektet till en insektsintressant lokal. Kungsljus återfanns inte vid 
besöket 2014.  

Trivialare parti precis ovanför diket med hundkäx, åkertistel, brännässla och 
hallon. En del mindre sly har kommit upp, viktigt att detta röjs bort innan det 
blir för högvuxet och skuggar ut värdefull flora.    

En skötselbeskrivning för sträckan har upprättats. En detaljinventering av 
myror och jordlöpare har genomförts vid objektet under 2014. Inventeringen 
utfördes av Ola Alinvi. 
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668, Ryra, VASSBO 

Motivering: Vägkanter med brynvegetation och partier med hävdgynnad flora.  

ID på översiktskarta 9 

Vägnummer  O 668 

Namn  Ryra, VASSBO 

Gammalt namn  Vassbo 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  1815 m. 

Längd sida 2  1815 m. 

Meter vägsida totalt  3630 m. 

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar  Förlängt objekt, skyltar ska flyttas i söder.  

Viktigaste florainslag  Skogsvicker, åkervädd, svinrot, hagfibbla, stor blåklocka, gökärt och bergslok.  

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Vid sträckan växer den för området ovanliga växten skogsvicker. Objektet är 
känt sedan tidigare men är nu på väg att växa igen med kvävegynnad 
vegetation. En restaureringsåtgärd bör göras.  

I den norra delen, på den västra sidan av vägen, finns inga höga floravärden. 
Objektet är generellt igenvuxet och frodigt. Det förekommer små, kortare 
avsnitt som är fina, särskilt i den sydöstra delen av objektet. Låg förekomst av 
indikatorarter, dessa kan möjligen vara delvis dolda av den igenväxande 
vegetationen.  
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668, Sågen, BJÖRKEBACKEN  

Motivering: Lång sträcka med spridda värden, bitvis mycket ängsvädd. Vägkanten ligger nära fynd av 
guldsandbi enligt artportalen.   

ID på översiktskarta  10 

Vägnummer  O 668 

Namn  Sågen, BJÖRKEBACKEN 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  1285 m. 

Längd sida 2  1285 m. 

Meter vägsida totalt  2570 m. 

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Ängsvädd, svinrot, stor blåklocka, skogsfibbla, åkervädd, styvfibbla, 
flockfibbla och ljung.  

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Strax väster om objektet finns fynd av den hotade arten guldsandbi (VU) 
enligt Artportalen. På en del partier finns sandblottor. Långt objekt där vissa 
avsnitt har högre värden, däremellan är det generellt frodigare, mer artfattigt 
och en del sly.  
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668, Sjöhagen, HÅLGÅN  

Motivering: Vägkant med fina strukturer och spridda värden av hävdgynnad flora.  

ID på översiktskarta  11 

Vägnummer  O 668 

Namn  Sjöhagen, HÅLGÅN 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  1435 m. 

Längd sida 2  1435 m. 

Meter vägsida totalt  2870 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Ängsvädd, svinrot, Jungfru Marie nycklar och ljung.  

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Fina strukturer i form av solbelysta sandiga slänter. En del avsnitt har högre 
värden, däremellan är det frodigare. Vissa partier är relativt artfattiga och 
med mycket sly.  

 

 

  



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

30 
 

  



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

31 
 

738, Vasseröd, TEGNEBY-VASSERÖD 

Motivering: Vägkant med förekomst av den endemiska arten mollösundsbjörnbär.  

ID på översiktskarta  12 

Vägnummer  O 738 

Namn  Vasseröd, TEGNEBY-VASSERÖD 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  30 m. 

Längd sida 2  30 m. 

Meter vägsida totalt  60 m. 

Skötselstatus  Ej bedömd. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Mollösundsbjörnbär. 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Förekomst av den för Bohuslän unika arten mollösundsbjörnbär. Lokalen har 
ej besökts av Trafikverkets miljöspecialister under 2014. 
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740, Boxviks Kile, BOXVIK  

Motivering: Ytterslänt uppbyggd på skalgrus med riklig förekomst av pukvete, väddklint och åkervädd. 

ID på översiktskarta  13 

Vägnummer  O 740 

Namn  Boxviks Kile, BOXVIK 

Gammalt namn  Boxviks Kile 1 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  1780 m. 

Längd sida 2  1780 m. 

Meter vägsida totalt  3560 m. 

Skötselstatus  Skyltar ska flyttas åt söder.  

Skyltar  Medel. 

Viktigaste florainslag  Pukvete, sötvedel, vidlin, spåtistel, slåtterfibbla, småborre, stor blåklocka, 
åkervädd, väddklint, getväppling, ängsskallra, nässelklocka, flockfibbla, äkta 
johannesört, bockrot, rödklint och backlök. 

Viktigaste faunainslag Hasselsnok (Artportalen 2014-05-17) vanlig vedknäppare (Melanotus 
castanipes), randig åkerknäppare (Agriotes lineatus) och humlebagge. 

Kommentarer  Goda bestånd av många olika indikatorarter som exempelvis pukvete, 
väddklint och åkervädd. Enstaka övergödda partier förekommer. Återväxt av 
slån är det största hotet mot värdena. Den del som inte har restaurerats är 
kraftigt igenväxt med mycket vedväxter.  

Skötselbeskrivning finns för objektet.  

Detaljinventering av myror och jordlöpare har genomförts vid objektet under 
2014. Inventering utfördes av Ola Alinvi. 
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744, Sollidkärr, STENBO  

Motivering: Fin vägkant av friskängstyp med mycket darrgräs, småborre, skogslök och flera andra 
indikatorarter. 

ID på översiktskarta  14 

Vägnummer  O 744 

Namn  Sollidkärr, STENBO 

Gammalt namn  Boxviks Kile 2 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  250 m. 

Längd sida 2  250 m. 

Meter vägsida totalt  500 m.  

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Ja, alla rätt.  

Viktigaste florainslag  Darrgräs, pukvete, gullviva, vildlin, getväppling, småborre, ängsvädd, 
åkervädd, gulmåra, äkta johannesört, blåmunkar, bockrot och flockfibbla.  

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Många olika indikatorarter som till exempel darrgräs, pukvete och gullviva.  

Slyröjning har nyligen gjorts.  
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770, Kårehogen, KÅREHOGEN 

Motivering: Sydvända slänter med hävdgynnad flora och flera indikatorarter.  

ID på översiktskarta  15 

Vägnummer  O 770 

Namn  Kårehogen, KÅREHOGEN 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  70 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  70 m. 

Skötselstatus  Bra.  

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Gulmåra, åkervädd, rotfibbla, getväppling, liten blåklocka och sommarvicker. 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  På objektet förekommer, för området, ovanligt mycket åkervädd och gulmåra. 
Innerslänten var nyligen slåttrad vid inventeringstillfället.  

På grund av det rikliga beståndet av åkervädd finns det potential för objektet 
att vara insektsintressant, vilket bör undersökas. 

Knylhavre är på väg att etablera sig i slänten. 
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770, Morlanda Kyrka, MORLANDA 

Motivering: Artrik vägkant med hävdgynnad flora och flera indikatorarter.  

ID på översiktskarta  16 

Vägnummer  O 770 

Namn  Morlanda kyrka, MORLANDA 

Gammalt namn  Morlanda kyrka 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  230 m. 

Längd sida 2  230 m. 

Meter vägsida totalt  460 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  Östra skylten sitter för långt väster ut, ska flyttas till vägskälet.  

Viktigaste florainslag  Gulmåra, åkervädd, backlök, rotfibbla, liten blåklocka, äkta johannesört, 
blåmonke, bockrot, sommarvicker och gråfibbla.  

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Fina slänter på objektet, men knylhavre är på väg att etablera sig österifrån 
och då främst i ytterslänten.  

Lokalen kan vara insektsintressant.  
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770, Nybygget, MORLANDA 

Motivering: Sydvända slänter intill fornminneskulle med hävdgynnad flora, vägen leder genom ett 
naturreservat. 

ID på översiktskarta  17 

Vägnummer  O 770 

Namn  Nybygget, MORLANDA 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Norra sidan.  

Längd sida 1  95 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  95 m. 

Skötselstatus  Bra.   

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp.  

Viktigaste florainslag  Gulmåra och getväppling, åkervädd, liten blåklocka, bockrot och gråfibbla.  

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Torra innerslänter med en del blottad jord/sand. Innerslänten hade slåttrats 
vid besöket. Eventuellt är objektet insektsintressant. 

 

 

  



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

42 
 

  



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

43 
 

770, Hogen, TEGNEBY-HOGEN 

Motivering: Sydvänd och torr slänt med sandblottor, hävdgynnad flora, insektsintressant och rik 
blomning av indikatorarter.  

ID på översiktskarta  18 

Vägnummer  O 770 

Namn  Hogen, TEGNEBY-HOGEN 

Gammalt namn  Hogen 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  145 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  145 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  Bra, alla rätt.   

Viktigaste florainslag  Jungfrulin, svinrot, tjärblomster, gökärt, äkta johannesört och ärenpris. 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Ett fint objekt som sticker ut bland omgivningarna i övrigt. Sandblottor med 
bohål, vilket gör lokalen intressant och bör undersökas.  

En del vass förekommer och bör bekämpas.  
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785, Äckrorna, LÖNNDAL 

Motivering: Artrik vägkant med kalkgynnad ängsflora. 

ID på översiktskarta  19 

Vägnummer  O 785 

Namn  Äckrorna, LÖNNDAL 

Gammalt namn  Lönndal, Grundsund 

Sida av vägen  Västra sidan. 

Längd sida 1  360 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  360 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Ny avgränsning, båda skyltarna flyttas. Den norra skylten syns inte, utan har 
placerats under en stor P-skylt och behöver sättas upp på en egen stolpe. 
Skylten i söder är felplacerad och sitter framför en trädgård. Därför ska den 
flyttas till skogsbrynet vid hörnet av tomten.  

Viktigaste florainslag  Småborre, kungsmynta, cikoria, gulmåra, åkervädd och äkta johannesört. 

Viktigaste faunainslag Ängsmygare och bombus cf pratorum.  

Kommentarer  Bitvis fint, men södra delen av sträckan är igenvuxen med mycket älgört. Ett 
intressant litet parti förekommer även söder om sträckan.  

Lokalen kan troligtvis vara insektsintressant. 
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829, Skälleröd, BJÖRID 

Motivering: Insektsintressanta vägkanter med skalgrus och kalkgynnad flora.  

ID på översiktskarta  20 

Vägnummer  O 829 

Namn  Skälleröd, BJÖRID 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  170 m. 

Längd sida 2  170 m. 

Meter vägsida totalt  340 m. 

Skötselstatus  Dåligt.  

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Höskallra, vildlin, åkervädd, gulmåra, getväppling, väddklint, ängsskallra, 
bockrot, bergslok, vitmåra, styvfibbla, ljung och skogsfibbla.  

Viktigaste faunainslag Svävfluglik/humlelik dagsvärmare. 

Kommentarer  Åkervädd blommar rikligt på objektet. Både på åkervädd och getväppling 
noterades många små humlor. Öppna partier med sand och grus förekommer, 
det finns även skalgrus i slänten. Den södra sidan är speciellt intressant och 
värdefull.  

En del större bohål efter insekter (ca 5 cm i diametern) hittades i slänten. 
Objektet är insektsintressant och kan vara lämpligt för detaljinventering. 

Bitvis ganska mycket vedväxter och örnbräken samt inslag av både lupiner 
och kanadensiskt gullris.   

 

  



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

48 
 

  



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

49 
 

832, Gläborgs trafikplats, GLÄBORG 

Motivering: Sydexponerad ytterslänt vid cirkulationsplats, fynd av rödlistad fjäril och gott om flockfibbla 
samt en del andra indikatorarter.  

ID på översiktskarta  21 

Vägnummer  O 832 

Namn  Gläborgs trafikplats, GLÄBORG 

Gammalt namn  Trafikplats Gläborg 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  290 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  290 m. 

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Tjärblomster, äkta johannesört, Jungfru Marie nycklar, bockrot, flockfibbla 
och gullris. 

Viktigaste faunainslag Mindre bastardsvärmare (NT) och ängsblombock.  

Kommentarer  Objektet ligger längs med en bergvägg. Ett återbesök i augusti visade på riklig 
blomning av gullris och flockfibbla. 

Röjning bör göras.   

På Artportalen finns åkerkulla rapporterad i anslutning till objektet, men 
arten återfanns inte vid inventeringen 2014.  
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Mindre bastardsvärmare (NT) 
(Zygaena viciae)  
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832, Saltkällan, SALTKÄLLANS SÄTERI 

Motivering: Vägkant av torrängstyp med fina partier och fynd av trollsmultron (VU). 

ID på översiktskarta  22 

Vägnummer  O 832 

Namn  Saltkällan, SALTKÄLLANS SÄTERI 

Gammalt namn  Saltkällan 

Sida av vägen  Östra sidan. 

Längd sida 1  310 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  310 m. 

Skötselstatus  Dåligt.  

Skyltar  Ja, alla rätt. 

Viktigaste florainslag  Trollsmultron (VU), ängsvädd, gulmåra, blodnäva, tjärblomster, stor 
blåklocka, kungsmynta, åkervädd, getväppling, bockrot, backglim och 
flockfibbla. 

Viktigaste faunainslag Ängsblombock, humlebagge och luktgräsfjäril.  

Kommentarer  Tre plantor av trollsmultron noterades samt ett fynd av Cladonia rangiformis. 

Under 2014 utfördes ett omfattande ledningsärende vid objektet. De 
föreskrifter som angavs innan åtgärd följdes inte, vilket har påverkat 
objektets status negativt. 
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928, Medstugan, HAJUM 

Motivering: Vägkant med torra slänter intill betade marker, med viss förekomst av hävdgynnad flora. 

ID på översiktskarta  23 

Vägnummer  O 928 

Namn  Medstugan, HAJUM 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Västra sidan. 

Längd sida 1  330 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  330 m. 

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Åkervädd, getväppling, tjärblomster, äkta johannesört, liten blåklocka, gökärt 
flockfibbla, styvfibbla och gullris. 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Torra och sandiga vägkanter med blottor av sand/jord och flera 
indikatorarter.  

Bitvis relativt igenvuxet och en del sly.  
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933, Liane, SVARTEBORGS 

Motivering: Välexponerad vägkant med mycket ängsvädd och ängsskallra. 

ID på översiktskarta  24 

Vägnummer  O 933 

Namn  Liane, SVARTEBORGS-LIANE 

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 sättas upp.  

Viktigaste florainslag  Ängsskallra, ängsvädd, svinrot, gökärt, ärenpris, styvfibbla och revfibbla.  

Viktigaste faunainslag Ängsmygare, puktörneblåvinge, luktgräsfjäril och cf silverstreckad 
pärlemorfjäril.  

Kommentarer  Vall som bidrar till öppen mark på båda sidor om vägen. Mycket ängsvädd och 
skallror samt en hel del fjärilar noterades på objektet. Vissa partier friskare, 
mer kvävegynnade och fuktigare på grund av diket.  

Lokalen kan möjligen vara insektsintressant på grund av mängden ängsvädd i 
kombination med de sandiga partierna längs vägen. 

Lite sly förekommer i ytterslänten. 

 

 
  



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

56 
 

 
 

  



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

57 
 

934, Klevängen, TORBJÖRNERÖD 

Motivering: Vägkant med hävdgynnad flora i synnerhet mycket ängsvädd och borsttistel.  

ID på översiktskarta  25 

Vägnummer  O 934 

Namn  Klevängen, TORBJÖRNERÖD 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  365 m. 

Längd sida 2  365 m. 

Meter vägsida totalt  730 m. 

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Borsttistel, ängsvädd, gökärt, svinrot, ängsskallra och ljung.  

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Sandig slänt med mycket bar mark, även en del ängsvädd och svinrot på östra 
sidan. Västra sidan är mer blomrik med bl.a. borsttistel, ängsvädd och 
skallror. Dalslandsmaskros ska finnas på den östra sidan. Vid inventeringen 
noterades en del maskrosor, det är dock oklart av vilken art.  

Längs sträckan finns en del småsly och stora bestånd med lupiner som bör 
bekämpas. 
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934, Söder om Sälelund, SÄLELUND  

Motivering: Artrika vägkanter med hävdgynnad flora och mycket åkervädd.  

ID på översiktskarta  26 

Vägnummer  O 934 

Namn  Söder om Sälelund, SÄLELUND 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  330 m. 

Längd sida 2  330 m. 

Meter vägsida totalt  660 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Åkervädd, svinrot, ängsskallra, vitmåra, gökärt, gråfibbla, liten blåklocka, 
ljung och äkta johannesört.  

Viktigaste faunainslag Humlebagge.  

Kommentarer  Det finns rikligt med åkervädd på objektet. Jordblottor förekommer i 
ytterslänten.  

Jordblottor och åkervädd är värdefulla för insekter, lokalen är därför 
potentiellt insektsintressant. 

Lite sly och lupiner har börjat etablera sig. 
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934, Storhagen, ASKESLÄTT 

Motivering: Artrik vägkant med förekomst av granspira (NT). 

ID på översiktskarta  27 

Vägnummer  O 934 

Namn  Storhagen, ASKESLÄTT 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  175 m. 

Längd sida 2  175 m. 

Meter vägsida totalt  340 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Granspira (NT), ängsvädd, ängsskallra, klockljung, ärenpris, styvfibbla och 
ljung.  

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Endast två plantor av granspira registrerades, dessutom växte dessa alldeles 
intill varandra. Det är dock troligt att fler exemplar av arten förekommer 
längs sträckan.  Mycket ängsvädd och ängsskallra noterades också längs 
vägen, även klockljung noterades på flera ställen men i mindre bestånd.  
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934, Väster om Ängarna, STENSRYR 

Motivering: Skogsvägkant med orkidéer.  

ID på översiktskarta  28 

Vägnummer  O 934 

Namn  Väster om Ängarna, STENSRYR 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  315 m. 

Längd sida 2  315 m. 

Meter vägsida totalt  630 m. 

Skötselstatus  Bra.  

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Ängsvädd, Jungfru Marie nycklar, gökärt, ängsskallra, rundsileshår och 
klockljung.  

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Jungfru Marie nycklar förekom bara på den norra sidan av vägen. På den 
södra sidan växer mycket klockljung medan ängsvädden finns på båda sidor 
om vägen.  

Mycket grodor noterades på objektet vid inventeringen. 

Lupiner börjar att etablera sig och kan bli ett framtida problem. 
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934, Slätthult, KRÅKHULT 

Motivering: Skogsvägkant med förekomst av granspira (NT).  

ID på översiktskarta  29 

Vägnummer  O 934 

Namn  Slätthult, KRÅKHULT 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Södra sidan.  

Längd sida 1  120 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  120 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Granspira (NT), ängsvädd, klockljung och ängsskallra.  

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Granspiran står i innerslänten och diket. Arten förekommer ganska frekvent 
längs en sträcka på ca 10 meter. 

Lite sly börjar komma upp kring granspiran, i övrigt är skötselstatusen bra. 

Objektets avgränsas i öster där telefonledningen korsar vägen. Avgränsning i 
väster är vid krönet av den lilla sluttningen.  
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2029, Norr om Sillered, GETERED 

Motivering: Fin vägkant med ängsflora och sexfläckig bastardsvärmare (NT).  

ID på översiktskarta  30 

Vägnummer  O 2029 

Namn  Norr om Sillered, GETERED 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Västra sidan.  

Längd sida 1  280 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  280 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Jungfrulin, svinrot, gökärt, äkta johannesört, styvfibbla och liten blåklocka. 

Viktigaste faunainslag Sexfläckig bastardsvärmare (NT).  

Kommentarer  Ett värdefullt objekt där det finaste partiet ligger intill en före detta 
betesmark. I den norra delen finns mycket skogsklöver och käringtand.  

En individ av sexfläckig bastardsvärmare noterades. Lokalen är troligen 
insektsintressant.  
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2029, Söder om Arnstorp, BREVIK 

Motivering: Skogsvägkant med orkidéer.  

ID på översiktskarta  31 

Vägnummer  O 2029 

Namn  Söder om Arnstorp, BREVIK 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  605 m. 

Längd sida 2  605 m. 

Meter vägsida totalt  1210 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Grönvit nattviol, klotpyrola, ängsvädd, jungfrulin, skogsfibbla/hagfibbla och 
stor blåklocka, liten blåklocka, styvfibbla, gullris och ljung. 

Viktigaste faunainslag Hedblåvinge.  

Kommentarer  På den västra sidan noterades 8 exemplar av grönvit nattviol och på den östra 
sidan 12 stycken, totalt alltså 20 exemplar av grönvit nattviol på objektet. 

Bitvis blir vegetationen frodig, bl.a. med en del bredbladiga gräs. En del sly 
bör röjas i slänterna.  
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2029, Söder om Norra Hagen, NORRA HAGEN 

Motivering: Skogsvägkant med orkidéer intill brynmiljöer med mycket svinrot. 

ID på översiktskarta  32 

Vägnummer  O 2029 

Namn  Söder om Norra Hagen, NORRA HAGEN 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  385 m. 

Längd sida 2  385 m. 

Meter vägsida totalt  770 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Grönvit nattviol, ängsvädd, Jungfru Marie nycklar, svinrot, ängsskallra, 
skogsfibbla, gökärt och styvfibbla. 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Skogsvägkant med 29 räknade exemplar av grönvit nattviol, fler exemplar 
förekom även utanför vägområdet. På lokalen noterades även 6 plantor av 
Jungfru Marie nycklar.  

Bitvis är det lite frodigt, men överlag har objektet en god skötselstatus.  
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2029, Stuvvik, STUVVIK 

Motivering: Vägkanter med mycket ängsvädd samt orkidéer.  

ID på översiktskarta  33 

Vägnummer  O 2029 

Namn  Stuvvik, STUVVIK 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  2105 m. 

Längd sida 2  2105 m. 

Meter vägsida totalt  4210 m. 

Skötselstatus  Bra.  

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Ängsvädd, Jungfru Marie nycklar, stor blåklocka, gökärt, svinrot, ängsskallra, 
liten blåklocka, hagfibbla och styvfibbla.  

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Bitvis mycket ängsvädd och Jungfru Marie nycklar, men det finns även inslag 
av trivialare partier.  

Ett återbesök till lokalen gjordes den 3:e juli. 
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2069, Getebergskullen, HILLINGSSÄTER 

Motivering: Brynmiljö med fina slänter och mycket fibblor. 

ID på översiktskarta  34 

Vägnummer  O 2069 

Namn  Getebergskullen, HILLINGSSÄTER 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Norra sidan.  

Längd sida 1  330 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  330 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Svinrot, gökärt, styvfibbla och gråfibbla.  

Viktigaste faunainslag Blåvinge sp och luktgräsfjäril.  

Kommentarer  I den östra delen finns bar mark och blottor med sandig jord. Mycket svinrot 
växer på den västra sidan, mot mitten av objektet.  
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2069, Trättås, BODA 

Motivering: Intressanta vägkanter intill gammalt sand- eller grustag med torra slänter och indikatorarter.  

ID på översiktskarta  35 

Vägnummer  O 2069 

Namn  Trättås, BODA 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  305 m. 

Längd sida 2  305 m. 

Meter vägsida totalt  610 m. 

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Svinrot, ängsvädd, gökärt, ängsskallra, styvfibbla, ärenpris och ljung.  

Viktigaste faunainslag Blåvinge sp och luktgräsfjäril.  

Kommentarer  En mycket insektintressant lokal, troligen finns det vildbin på objektet. Ett 
flertal andra insekter sågs på objektet, bl.a. fjärilar, humlor och hopprätvingar. 
Marken är sandig, det förekommer sandblottor och precis intill lokalen ligger 
ett gammalt sand- eller grustag. Rikligt med fibblor och relativt mycket 
ängsvädd och gökärt noterades.  

Bitvis förekommer en del gransly och örnbräken.  
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2069, Söder om Hoverängarna, HOVERÄNGARNA 

Motivering: Friskängsvägkanter med hävdgynnad flora. 

ID på översiktskarta  36 

Vägnummer  O 2069 

Namn  Söder om Hoverängarna, HOVERÄNGARNA 

Gammalt namn  Hoverängarna 

Sida av vägen  Östra sidan.  

Längd sida 1  215 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  215 m. 

Skötselstatus  Dåligt.  

Skyltar  Ja, alla rätt.  

Viktigaste florainslag  Borsttistel, ängsvädd, svinrot, darrgräs, stor blåklocka, gökärt, bergslok och 
ängsskallra. 

Viktigaste faunainslag Luktgräsfjäril och blåvinge sp.  

Kommentarer  Fint i markerna med bland annat riktigt mycket borsttistel. Den södra delen 
håller på att växa igen.  

Lokalen är potentiellt insektsintressant. 

Bitvis växer det mycket örnbräken och sly i ytterslänten. På den västra sidan 
om vägen har enstaka borsttistlar hittat in i slänterna, men inte i tillräcklig 
omfattning för att ingå i objektet.  Skötselstatusen bedöms som dålig på 
lokalen, restaureringsbehov finns. 
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2069, Norr om Klinten, SJÖÄNDAN 

Motivering: Vägkant med representativ fukthedsflora. 

ID på översiktskarta  37 

Vägnummer  O 2069 

Namn  Norr om Klinten, SJÖÄNDAN 

Gammalt namn  Klintens gård 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  340 m. 

Längd sida 2  340 m. 

Meter vägsida totalt  680 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Ny avgränsning, i norr ska skyltarna stå vid asfaltsvägen. 

Viktigaste florainslag  Jungfru Marie nycklar, borsttistel, ängsvädd, svinrot och gökärt. 

Viktigaste faunainslag Skogsnätsfjäril, pärlgräsfjäril, ängssmygare, puktörnevinge och luktgräsfjäril.  

Kommentarer  Många fjärilar av flera olika arter noterades vid inventeringstillfället. 
Eventuellt bör vägområdet slåttras noggrannare och längre ut i vägområdet. 
Mycket borsttistel finns även utanför vägområdet. Lokalen har potential för 
att vara insektsintressant. 

På vissa delar växer mycket örnbräken.  
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Objektförteckning – Hänsynsobjekt  

Rv 44, Karlsberg, RAMNEBERG 

Motivering: Bankslänt vid rampväg i anslutning till stationsområde med god förekomst av getväppling.  

ID på översiktskarta  38 

Vägnummer  Rv 44 

Namn  Karlsberg, RAMNEBERG 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Mitten 

Längd sida 1  125 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  125 m. 

Skötselstatus  Ej bedömd.  

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Getväppling. 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Getväppling finns även vid stationsområdet.  

Lokalen har ej besökts av Trafikverkets miljöspecialister under 2014 och 
därför saknas fältblankett. 
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160, Hamneberget, HÄSTLÄGG 

Motivering: Västvänd slänt i brynmiljö med viss förekomst av ängsflora.  

ID på översiktskarta  39 

Vägnummer  O 160 

Namn  Hamneberget, HÄSTLÄGG 

Gammalt namn  Utegård 

Sida av vägen  Östra sidan. 

Längd sida 1  655 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  655 m. 

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar  Objektet har klassats om, skyltar ska tas ner.  

Viktigaste florainslag  Stor blåklocka, skogsfibbla, gökärt, ängsvädd, hagfibbla, bergslok, gråfibbla 
och ljung.  

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Gammalt objekt som har vuxit igen med bl.a. älgört. Objektet har därför 
klassats om till hänsynsobjekt. Vissa partier är torra och fina. 

Objektet är i behov av en åtgärd.  
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161, Järnklevevattnet, ÖVERBY 

Motivering: Sydexponerad vägslänt med indikatorarter och potential att bli rikblommande.  

ID på översiktskarta  40 

Vägnummer  O 161 

Namn  Järnklevevattnet, ÖVERBY 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  160 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  160 m. 

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar   -  

Viktigaste florainslag  Färgkulla och rödklint. 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Objekt med vissa strukturer och fynd av de, för området, ovanliga arterna 
färgkulla och rödklint. 

Mycket knylhavre förekommer längs sträckan. Det finns behov av att röja bort 
vedväxter vid bergssidan. 
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178, Frågott, RINGSERÖD 

Motivering: Sydexponerad slänt med förekomst av gråfibbla. 

ID på översiktskarta  41 

Vägnummer  O 178 

Namn  Frågott, RINGSERÖD 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  195 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  195 m. 

Skötselstatus  Ej bedömd. 

Skyltar   -  

Viktigaste florainslag  Gråfibbla, skogsklöver och Rubus sp. 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Ej bedömd i fält, fältblankett saknas. Lokalen har ej besökts av Trafikverkets 
miljöspecialister under 2014. 
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178, Ringseröd RINGSERÖD 

Motivering: Sydexponerad vägslänt med förekomst av flockfibbla. 

ID på översiktskarta  42 

Vägnummer  O 178 

Namn  Ringseröd, RINGSERÖD 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  250 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  250 m. 

Skötselstatus  Ej bedömd. 

Skyltar   -  

Viktigaste florainslag  Flockfibbla. 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Ej bedömd i fält, fältblankett saknas. Lokalen har ej besökts av Trafikverkets 
miljöspecialister under 2014. 
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 675, Strandskogen, RESTERÖD 

Motivering: Östvänd slänt med berg i dagen samt förekomst av ljung. 

ID på översiktskarta  43 

Vägnummer  O 675 

Namn  Strandskogen, RESTERÖD 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Östra sidan. 

Längd sida 1  780 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  780 m. 

Skötselstatus  Ej bedömd. 

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Ljung. 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Kuststräcka med berg i dagen, goda bestånd av ljung. Lokalen har ej besökts 
av Trafikverkets miljöspecialister under 2014 och därför saknas fältblankett.  
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675, Hjälmås, JUNGS-BERG 

Motivering: Stor och solbelyst torrbacke med indikatorarter. 

ID på översiktskarta  44 

Vägnummer  O 675 

Namn  Hjälmås, JUNGS-BERG 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  215 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  215 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Blodnäva, getväppling, tjärblomster, gökärt, äkta johannesört, styvfibbla, 
gråfibbla och ljung.  

Viktigaste faunainslag Humlebagge. 

Kommentarer  Det förekommer mycket blottade sandjordspartier. Lokalen kan vara 
insektsintressant. 

En del sly och vedväxter har kommit upp i slänten.  
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675, Ulvesundsvägen, JUNGS-BERG 

Motivering: Vägkant med förekomst av den sällsynta arten myskgräs. 

ID på översiktskarta  45 

Vägnummer  O 675 

Namn  Ulvesundsvägen, JUNGS-BERG 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Södra sidan. 

Längd sida 1  10 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  10 m. 

Skötselstatus  Ej bedömd. 

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Myskgräs. 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Begränsad förekomst av den sällsynta arten myskgräs, vilken växer söder om 
vägen mot bensinstationen. Lokalen bör besökas för att samla mer 
information om utbredning och skötselstatus.   
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738, Lalleröd, LALLERÖD  

Motivering: Vägkant med förekomst av den rödlistade arten västkustbjörnbär (NT).  

ID på översiktskarta  46 

Vägnummer  O 738 

Namn  Lalleröd, LALLERÖD 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Östra sidan.  

Längd sida 1  10 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  10 m. 

Skötselstatus  Bra.  

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Västkustbjörnbär (NT). 

Viktigaste faunainslag Smalbandad ekbarkbock. 

Kommentarer  Häckväxt tenderar att tränga ut västkustbjörnbäret norrifrån. 
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744, Sandvik, EDSHULT  

Motivering: Vägkant med klippskärning vid havsvik med indikatorarter.  

ID på översiktskarta  47 

Vägnummer  O 744 

Namn  Sandvik, EDSHULT 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Östra sidan. 

Längd sida 1  100 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  100 m. 

Skötselstatus  Ej bedömd. 

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Tjärblomster, äkta johannesört, blodnäva, backnejlika, backlök, skogslök, trift, 
strandglim och svartkämpar. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Objektet har tidigare fungerat som referenssträcka där syftet varit att studera 
vegetationsförändring över tid.   

Lokalen har ej besökts av Trafikverkets miljöspecialister under 2014 och 
därför saknas fältblankett. 
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744, Mollösunds Kyrka, MOLLÖSUND   

Motivering: Vägkant med förekomst av den endemiska arten mollösundsbjörnbär. 

ID på översiktskarta  48 

Vägnummer  O 744 

Namn  Mollösunds Kyrka, MOLLÖSUND 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  45 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  45 m. 

Skötselstatus  Ej bedömd. 

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Mollösundsbjörnbär. 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Vägområdet är något oklart, troligtvis är Trafikverket inte ansvarig för 
skötseln. Lokalen har ej besökts av Trafikverkets miljöspecialister under 
2014. 
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785, Värbo, LÖNNDAL 

Motivering: Fint vägavsnitt med sydvänd slänt.   

ID på översiktskarta  49 

Vägnummer  O 785 

Namn  Värbo, LÖNNDAL 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  310 m. 

Längd sida 2  310 m. 

Meter vägsida totalt  620 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Cikoria, flockfibbla, rödklint, ljung, åkervinda och sedum sp. 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Sydvänd fin bergsslänt med stora bestånd av cikoria och ljung. 
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785, Näreby, NÄREBY 

Motivering: Solbelyst klippskärning med torrbacksflora. 

ID på översiktskarta  50 

Vägnummer  O 758 

Namn  Näreby, NÄREBY 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Norra sidan.  

Längd sida 1  120 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  120 m. 

Skötselstatus  Bra.  

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Tjärblomster, stor fetknopp, blåmunkar, vit fetknopp, äkta johannesört, 
sandlök och kärleksört.  

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Fint objekt som till största delen utgörs av en sydvänd och solbelyst klippa. 
Det relativt låga antalet hävdgynnade arter gör att objektet i dagsläget endast 
blir hänsynsobjekt.    

En del trädgårdsarter förekommer på objektet. Vedväxter bör röjas intill 
klippan.  
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829, Norr om Uverud, ÅSERUD 

Motivering: Skogsvägkant med orkidéer samt en del torra slänter.  

ID på översiktskarta  51 

Vägnummer  O 829 

Namn  Norr om Uverud, ÅSERUD 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  165 m. 

Längd sida 2  165 m. 

Meter vägsida totalt  330 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Stor blåklocka, ängsvädd, skogsfibbla, Jungfru Marie nycklar, gökärt, 
styvfibbla och ljung.  

Viktigaste faunainslag Blåvinge sp.  

Kommentarer  Friskare partier med Jungfru Marie nycklar och torrare slänter med 
jordblottor. Nyligen påverkade vägkanter i östra delen, troligen har 
jordmassor lagts upp i slänten för något år sedan, likväl verkar Jungfru Marie 
nycklar trivas där. 

Inte så mycket vedväxter än så länge, men en del granplantor börjar etablera 
sig, detta borde dock kunna hållas nere med en vanlig slåttermaskin.  
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925, Hoga, HOGA 

Motivering: Torra slänter med förekomst av indikatorarter.  

ID på översiktskarta  52 

Vägnummer  O 925 

Namn  Hoga, HOGA 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  150 m. 

Längd sida 2  150 m. 

Meter vägsida totalt  300 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Rödklint, gråfibbla, getväppling, ängsskallra, hagfibbla, styvfibbla, gulmåra 
och cladonia sp. 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Södra sidan är mest intressant. Dock är det bara halva södra sidan som är 
intressant med torra slänter med mycket getväppling och gråfibbla. Genom 
objektet går en ridväg vilket innebär att marken kontinuerligt störs. Troligen 
har man förberett för en väg (bredvid den stora vägen), vilket i sin tur medför 
ett brett vägområde.  

Skötseln är bra förutom på några partier där det kommit upp en del sly.  
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940, Kasen, ELLINGEBO 

Motivering: Klippskärning med torrbacksflora. 

ID på översiktskarta  53  

Vägnummer  O 940 

Namn  Kasen, ELLINGEBO 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Västra sidan.  

Längd sida 1  270 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  270 m. 

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Stor blåklocka, liten blåklocka, gråfibbla, ljung, styvfibbla, hagfibbla och 
gullris. 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Lokalen består av en fin östvänd klippskärning med ett antal indikatorarter.  

Bitvis mycket sly, en del knylhavre och kirskål. 
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1158, Askerö sund, STORA ASKERÖN 

Motivering: Välexponerad berghäll med mycket tjärblomster, samt en del blodrot och flockfibbla. 

ID på översiktskarta  54  

Vägnummer  O 1158 

Namn  Askerö sund, STORA ASKERÖN 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Norra sidan.  

Längd sida 1  95 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  95 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Tjärblomster, rotfibbla, bockrot, flockfibbla, gullris och gaffelbräken. 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Fin och välexponerad berghäll med mycket tjärblomster, dessa var dock 
överblommade vid inventeringstillfället.  

I diket växer relativt mycket lövsly och är i behov av en åtgärd. 
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2006, Normandie, KYRKEBY 

Motivering: En östvänd och exponerad moränslänt med stenmur. 

ID på översiktskarta  55 

Vägnummer  O 2006 

Namn  Normandie, KYRKEBY 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Östra sidan.  

Längd sida 1  390 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  390 m. 

Skötselstatus  Ej bedömd. 

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag   - 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Förekomst av strukturer som blottad mark samt en stenmur. 

Lokalen har ej besökts av Trafikverkets miljöspecialister under 2014 och 
saknar därför fältblankett samt uppgifter om arter och skötselstatus.  
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2029, Rörtängsmossen, BREVIK - HÄO 

Motivering: Skogsvägkanter med hävdgynnad flora.  

ID på översiktskarta  56 

Vägnummer  O 2029 

Namn  Rörtängsmossen, BREVIK 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  500 m. 

Längd sida 2  500 m. 

Meter vägsida totalt  1000 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Ängsvädd, gökärt, ängsskallra, flockfibbla, styvfibbla och gråfibbla. 

Viktigaste faunainslag Blåvinge sp, skogsnätfjäril och luktgräsfjäril.  

Kommentarer  Skogsvägkanter med hävdgynnad flora.  

Lokalen kan möjligen vara insektsintressant, en hel del fjärilar sågs vid 
besöket. 
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2069, Väster om Kvinnemossen, HILLINGSÄTTER  

Motivering: Sydvänd slänt med klippor och hällmark i brynmiljö med torrbacksflora. 

ID på översiktskarta  57  

Vägnummer  O 2069 

Namn  Väster om Kvinnemossen, HILLINGSÄTTER 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  215 m. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  215 m.  

Skötselstatus  Dåligt.  

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Tjärblomster, gulmåra, åkervädd, gråfibbla, hagfibbla, vitmåra, ljung och 
styvfibbla. 

Viktigaste faunainslag Luktgräsfjäril. 

Kommentarer  Stort bestånd av tjärblomster (överblommad vid besöket) och gråfibbla. 
Marken är sandig i slänten och blottade partier förekommer.  Framför 
trädgården vid boningshuset växer backnejlika och malva, vilka troligen 
spridit sig från trädgården.  

En del grenar och röjningsavfall ligger kvar i slänten. Stora bestånd av lupiner 
och örnbräken finns längs sträckan och är på väg att ta över. Objektet är i 
behov av en restaurering.  
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Objektförteckning – Övriga objekt  

Borttagna objekt  

Vägnr. Namn Motivering Skyltar Kommentarer 
E6 Fänneröd Sträcka med förekomst 

av Honungsfacelia.  
Nej. Honungsfacelia som enligt 

anteckningar från 2011 ej 
längre finns kvar.  

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Övriga objekt 
invasiva växter – Driftområde Uddevalla 

124 
 

Objekt med annan huvudman än Trafikverket 

Enskild väg, Granhogen, GRANHOGEN 
Motivering: Vägkant med en rad rödlistade och naturvårdsintressanta arter. 

ID på översiktskarta  58 

Vägnummer  Enskild. 

Namn  Granhogen, GRANHOGEN 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  315 m. 

Längd sida 2  315 m. 

Meter vägsida totalt  630 m. 

Skötselstatus  Ej bedömd. 

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Äkta johannesört, käringtand, brunört, åkervädd, ängsvädd, svartkämpar, 
bergsyra, rölleka, prästkrage, bockrot och harklöver 

Viktigaste faunainslag Silversmygare (NT), mindre bastardsvärmare (NT), ängsmetallvinge (NT), 
väddsandbi (NT), småfibblebi (NT), slåttergräsfjäril, silverblåvinge, 
luktgräsfjäril, cf. mindre blåvinge och andrena sp,  

Kommentarer  Enskild väg. Fin sydvästvänd torrbacke, en av Bohusläns finaste artrika 
vägkanter. Gott bestånd av bland annat åkervädd vilket har skapat 
förutsättningar för en fin population med den rödlistade arten väddsandbi 
(50 honor noterades). Mycket ovanligt med sådana stora och lokaliserade 
förekomster i Bohuslän. Påförsel av finsand kan höja värdet för vildbin 
ytterligare.  

Lokalen har ej besökts av Trafikverkets miljöspecialister under 2014. 
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668, Hästepallarna, BOHUSGÅRDEN 
Motivering: Östvänd vägkant med berg, förekomst av rödlistade arter och kalkpåverkan. 

ID på översiktskarta  59 

Vägnummer  O 668 

Namn  Hästepallarna, BOHUSGÅRDEN 

Gammalt namn  Hästepallarna 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  160 m. 

Längd sida 2  160 m. 

Meter vägsida totalt  320 m. 

Skötselstatus  Ej bedömd. 

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Bergjohannesört (NT), åkerkulla (NT) och stor blåklocka.  

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Vägen är kommunal och förvaltas av Uddevalla kommun. Enligt ett gammalt 
inventeringsunderlag från 1998, ska bergjohannesört växa på vägens östra 
sida, i slänten mot berget. I branten utanför muren på västra sidan finns en 
kalkpåverkad torrbacke där bland annat backförgätmigej, backlök, blåeld, 
grusbräcka, kungsljus, kungsmynta, sandlök och vårförgätmigej har noterats. 
Den rödlistade växten åkerkulla (50 plantor) har rapporterats på objektet 
2009-05-24.  

Lokalen har ej besökts av Trafikverkets miljöspecialister under 2014. 
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933, Kvarnemyren, DALEN 
Motivering: Skogsvägkant med mycket ängsvädd och fjärilar. 

ID på översiktskarta  60 

Vägnummer  O 933 

Namn  Kvarnemyren, DALEN (enskild väg) 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  185 m. 

Längd sida 2  185 m. 

Meter vägsida totalt  370 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Klockpyrola, ängsvädd, liten blåklocka, styvfibbla, ängsskallra och ärenpris. 

Viktigaste faunainslag Ljung/hed blåvinge, luktgräsfjäril och cf. skogsnätfjäril. 

Kommentarer  Enskild väg. Virkesupplag i vägkant på västra sidan har troligen förstört 
mycket, potential finns när virket försvinner. Mycket ängsvädd och 
ängsskallra intill nyupptaget hygge. I närheten av naturreservat, ganska 
öppen skog med tall i närheten. Åtgärden som behövs är att ta bort virket. 
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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 6 314644 6469941 Parkslide Östra sidan av vägen. 

2 6 316251 6465771 Parkslide Östra sidan av vägen. 

3 6 316291 6465701 Parkslide Östra sidan av vägen. 

4 6 316332 6465630 Parkslide Östra sidan av vägen. 

5 6 316477 6465434 Parkslide Östra sidan av vägen. 

6 44 315075 6472132 Vresros 
Södra sidan av vägen, 110 m i båda 
riktningar från angiven koordinat. 

7 44 321616 6472296 Vresros   

8 160 305970 6470331 Parkslide   

9 165 300260 6495493 Parkslide Västra sidan av vägen. 

10 167 320795 6453731 Vresros Norra sidan av vägen. 

11 172 325918 6479524 Vresros Västra sidan av vägen. 

12 172 322549 6472997 Parkslide Västra sidan av vägen. 

13 172 322359 6472325 Vresros Östra sidan av vägen. 

14 178 293835 6451932 Vresros Södra sidan av vägen. 

15 625 330584 6433979 Jätteslide Vid trädgård. 

16 659 316764 6450561 Parkslide Västra sidan av vägen. 

17 676 315870 6461651 Parkslide Södra sidan av vägen. 

18 676 315979 6461643 Parkslide Norra sidan av vägen. 

19 676 316098 6461722 Parkslide Södra sidan av vägen. 

20 678 317901 6465982 Vresros Norra sidan av vägen. 

21 679 317546 6466942 Parkslide Östra sidan av vägen. 

22 680 318118 6466037 Vresros Östra sidan av vägen. 

23 681 319493 6459704 Parkslide Södra sidan av vägen. 

24 682 319031 6464564 Vresros Norra sidan av vägen. 

25 734 310879 6449002 Parkslide   

26 740 300527 6453980 Parkslide   

27 751 293433 6457414 Parkslide   

28 751 293562 6457377 Vresros   

29 752 304945 6459719 Parkslide   
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ID på 
karta 

Vägnr. SWEREF99 N SWEREF99 E Art Kommentarer 

30 766 307560 6461243 Vresros   

31 766 307891 6460325 Parkslide   

32 767 312879 6456094 Parkslide   

33 773 305668 6464757 Parkslide   

34 775 313711 6454615 Parkslide   

35 785 296294 6462571 Vresros   

36 785 294043 6462121 Vresros   

37 785 293146 6461875 Parkslide   

38 785 290473 6457958 Vresros En liten planta. 

39 788 307154 6471355 Parkslide   

40 788 307421 6471146 Parkslide   

41 788 307755 6471051 Parkslide   

42 788 308961 6471458 Parkslide   

43 791 301270 6463189 Vresros   

44 802 298044 6468896 Vresros   

45 802 298803 6467714 Parkslide Mycket parkslide. 

46 803 299463 6469907 Parkslide   

47 805 300349 6472288 Vresros Vid räcke. 

48 807 307837 6475618 Parkslide   

49 814 302431 6479241 Parkslide Västra sidan av vägen. 

50 832 304283 6487048 Jätteslide Södra sidan av vägen. 

51 832 308497 6481387 Vresros Östra sidan av vägen 

52 2039 329391 6452326 Jätteslide 
Norra sidan av vägen, mycket 
jätteslide. 

53 2039 329955 6452604 Jätteslide 
Västra sidan av vägen, mycket 
jätteslide. 

54 2069 320241 6488917 Vresros Västra sidan av vägen. 
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