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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 2009 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. 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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Driftområde Kristinehamn 

Landskap 

Landskapet är till stor del skogigt med mindre partier av uppodlad mark. Längs Vänerns norra kust finns 
dalgångar med lerslätter och i de södra delarna av driftområdet består landskapet av kuperade 
skogsbygder med inslag av uppodlad mark och odlade skogsbygder. Längs Vänerns kust i den södra delen 
av området finns gamla kulturbygder. Visnums-Kils socken som ligger på en halvö i Vänern sydväst om 
Kristinehamn består av slättbygder. 

Den nordöstra delen av om området har ett tydligt inslag av kalk i berg och mark med kalkpåverkad flora.  
Klimatet i driftområdet skiljer sig åt med ett mildare klimat längs med Vänerns kust och ett strängare och 
kallare klimat av boreal prägel i de norra och nordöstra delarna av driftområdet.  

Flora 

Driftområdets artrika vägkanter och hänsynsobjekt utgörs av torrbackar, partier med hävdgynnad flora, 
slåttermarksrester och vägkanter med orkidéer. Orkidéer som jungfru Marie nycklar och nattviol 
förekommer på flera av de utpekade objekten och andra vanligt förekommande arter är åkervädd, 
ängsvädd, bergslok och brudborste. Brunklöver förekommer på några av de utpekade objekten. Den 
rödlistade arten skogsklocka (rödlistad, kategori missgynnad, NT) finns på två av de utpekade objekten i 
driftområdet.  

I de kalkpåverkade markerna i den nordöstra delen av driftområdet är floran kalkgynnad med arter som 
till exempel rödkämpar samt med stort inslag av slåtterängsflora. Längs väg S 777 finns en mycket lång 
artrik vägkant med bland annat tidig ängsgentiana, fler arter av pyrola (klotpyrola, björkpyrola, vitpyrola 
och ögonpyrola), flera arter av orkidéer (jungfru Marie nycklar, purpurknipprot, tvåblad och nattviol) 
samt slåtterängsflora som till exempel slåtterblomma, tätört, ormrot, darrgräs och brudborste.   

Invasiva arter 

Kunskap om var invasiva arter förekommer i driftområdet saknas.  
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Översiktstabell – Artrika vägkanter och hänsynsobjekt 
 

Driftområde Kristinehamn 
Km väg 746 

Km vägkant 1492 

 

   
 

  

Artrika vägkanter 

Antal 10 

Km väg 18,59 

Km vägkant 36,53 

Andel väg (%) 2,49 

Andel vägkant (%) 2,45 

 
 

Hänsynsobjekt 

Antal 4 

Km väg 0,83 

Km vägkant 1,38 

Andel väg (%) 0,11 

Andel vägkant (%) 0,09 

  

Skötselstatus 

Bra - 

Medel 7,5 av 13 

Dålig 0,5 av 13 

Okänd 6 av 13  
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Översiktskarta – Artrika vägkanter, hänsynsobjekt 
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Objektförteckning – Artrika vägkanter 

E18, Östervik, VÄSTERVIK 

Motivering: Artrik vägkant med hävdgynnad torrängsflora.  

ID på översiktskarta  1 

Vägnummer  E18 

Namn  Östervik, VÄSTERVIK 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan 

Längd sida 1  360 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  360 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Saknades 2009 och skulle sättas upp, 

Viktigaste florainslag  Åkervädd, backnejlika, blåsippa, tjärblomster, bergslok, gulmåra, rödsvingel, 
ängshavre, flockfibbla, skogstry, bockrot, kungsljus, sötvedel, blålusern, 
daggkåpa, äkta johannesört, gråfibbla och piprör.  

Viktigaste faunainslag Flera fjärilar noterades.  

Kommentarer  Viktigt att hela området slåttras och buskröjs, slåtteravfall får inte lämnas i 
vägkanten. Avgränsning från vajerräckets början i öster till skogskant 
(motsatta sidan) i väster. Hyperit-berggrund.  
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204, Västra Bjurvik, VÄSTRA BJURVIK 

Motivering: Hävdgynnad flora samt ett mycket stort bestånd av jungfru Marie nycklar. 

ID på översiktskarta  2 

Vägnummer  S 204 

Namn  Västra Bjurvik, VÄSTRA BJURVIK 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  380 m 

Längd sida 2  380 m 

Meter vägsida totalt  760 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Sträckan var ny 2009 och skyltar skulle sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Jungfru Marie nycklar, gökärt, bergssyra, käringtand, skogskovall, hagfibbla, 
ekorrbär, linnea, bockrot, skogsviol, stjärnstarr, kruståtel, stenbär, ljung, 
rödven, flockfibbla, krypvide och ängskovall. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Hundratals Jungfru Marie nycklar.  
Mycket sly som behöver röjas bort.  
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588, Medhamn, MEDHAMN 

Motivering: Artrikt av blommande växter och orkidéer samt fjärilar.  

ID på översiktskarta  3 

Vägnummer  S 588 

Namn  Medhamn, MEDHAMN 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  1400 m 

Längd sida 2  1400 m 

Meter vägsida totalt  2800 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Sträckan var ny 2009 och skyltar skulle sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Vanlig nattviol, Jungfru Marie nycklar, ängsvädd, bockrot, svartkämpar, 
luddtåtel, stormåra, ängskovall, liljekonvalj, rödklint, käringtand, skogsklöver, 
gulvial och timotej.  

Viktigaste faunainslag Flera fjärilar, bl.a. en blåvinge samt insekter kopplade till vädd. 

Kommentarer  Tips från Länsstyrelsen om två insektsarter (ängsväddantennmal och 
kärrantennmal) kopplade till ängsvädd.  
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598, Skogsvaktarstugan, KONSTERUD 

Motivering: Blomrik vägkant med skogsklockor (NT).  

ID på översiktskarta  4 

Vägnummer  S 598 

Namn  Skogsvaktarstugan, KONSTERUD 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Östra sidan. 

Längd sida 1  70 m 

Längd sida 2  -  

Meter vägsida totalt  70 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Nytt objekt 2013, skyltar ska upp.  

Viktigaste florainslag  Skogsklocka (rödlistad: NT), bergslok, ängsvädd, rödklint, gökärt, flockfibbla, 
smultron, gulvial, gullris, vårbrodd, liten blåklocka, humleblomster, stenbär, 
daggkåpa, piprör, prästkrage, rölleka, blodrot och fyrkantig johannesört. 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Längs sträckan noterades 28 stänglar av skogsklocka (NT). På västra sidan 
vägen (ej med i objektet) noterades 1 skogsklocka. Nytt objekt 2013. 
Det börjar att komma upp en del sly och sträckan är bitvis frodigt bevuxen 
med inslag av kvävegynnade arter. Blomsterlupiner växer längs vägkanten.  
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598, Gjordsbol, BACKAMADEN 

Motivering: Hävdgynnade arter, flera fjärilar samt en delsträcka med riklig förekomst av den rödlistade 
arten skogsklocka (NT).  

ID på översiktskarta  5 

Vägnummer  S 598 

Namn  Gjordsbol, BACKAMADEN 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  1100 m 

Längd sida 2  1100 m  

Meter vägsida totalt  2200 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Sträckan var ny 2009 och skyltar skulle sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Skogsklocka (rödlistad: NT), brudborste, flockfibbla, bergslok, bockrot, 
smultron, skogsklöver, ängssvingel, liljekonvalj, vitsippa, gökblomster, 
ängsklocka, rödven, gulvial, blekstarr, gökärt och rödsvingel.  

Viktigaste faunainslag Vitgräsfjäril och andra fjärilar.  

Kommentarer  Ny artrik vägkant med en specialsträcka där det växer ca 100 skogsklockor 
(rödlistad NT). Specialsträckan med skogsklocka (del av den artrika 
vägkanten) är markerad i grönt. Miljöanpassad dikning utfördes 2012 med 
särskilda instruktioner p.g.a. statusen som artrik vägkant. Längs sträckan med 
skogsklockor ska en miljöanpassad dikning ske 2013.  

 

 

 
 
 
 
 
 

Skogsklocka; 
rödlistad NT 
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602, Jonsbol, JONSBOL 

Motivering: Vägkanter med hävdgynnad flora, orkidéer samt kattfot. 

ID på översiktskarta  6 

Vägnummer  S 602 

Namn  Jonsbol, JONSBOL 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  160 m 

Längd sida 2  160 m 

Meter vägsida totalt  320 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Sträckan var ny 2009 och skyltar skulle sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Ängsvädd, kattfot, jungfru Marie nycklar, gökblomster, bergslok, bockrot, 
ängsskallra och gulmåra.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  En kraftledningsgata korsar vägen. Sträckan behöver inventeras vidare.  
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759, Rödmossen, ÖLMHULT 

Motivering: Mindre område med värdefull flora och riklig förekomst av brudborste. 

ID på översiktskarta  7 

Vägnummer  S 759 

Namn  Rödmossen, ÖLMHULT 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Västra sidan 

Längd sida 1  150 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  150 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Brudborste. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Mindre område med värdefull flora. Mycket brudborste.  
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764, Rubbetorp, HEDENSKOGSHYTTAN 

Motivering: Mindre område med värdefull flora. 

ID på översiktskarta  8 

Vägnummer  S 764 

Namn  Rubbetorp, HEDENSKOGSHYTTAN 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  300 m 

Längd sida 2  300 m 

Meter vägsida totalt  600 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Brunklöver m.fl.  

Viktigaste faunainslag En del insekter noterades.  

Kommentarer  Mindre område med värdefull flora. Behöver inventeras vidare.  
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765, Hammarsberg, VÄSTKÄRR 

Motivering: Kort sträcka med stor artrikedom av störningsgynnad flora och fjärilar. 

ID på översiktskarta  9 

Vägnummer  S 765 

Namn  Hammarsberg, VÄSTKÄRR 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Södra sidan 

Längd sida 1  70 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  70 m 

Skötselstatus  Medel 

Skyltar  Sträckan var ny 2009 och skyltar skulle sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Ängsvädd, brunklöver, kruståtel, blodrot, ängsfryle, kvastfibbla, ljung, rödven, 
ängskovall, sumpmåra och prästkrage.  

Viktigaste faunainslag Luktgräsfjäril samt en blåvinge och blomflugor. 

Kommentarer  Kräver sen slåtter, efter att ängsvädden blommat (tidigast 15/8) samt 
störning då och då. Objektet kan vara svårt att hålla kvar som artrik vägkant 
på sikt, eftersom det ligger på en norrsida med en granplantering intill som 
kommer att växa upp och skugga objektet.  
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777, Nykroppa, HERRHULT 

Motivering: Mycket lång sträcka med tre särskilt intressanta specialsträckor med olika värden. 

ID på översiktskarta  10 

Vägnummer  S 777 

Namn  Nykroppa, HERRHULT 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  14 600 m 

Längd sida 2  14 600 m 

Meter vägsida totalt  29 200 m 

Skötselstatus  Dålig – medel 

Skyltar  Sträckan ändrades 2009 och skyltar skulle sättas upp. 

Viktigaste florainslag  1: Jungfru Marie nycklar, vitpyrola, åkervädd, ängsvädd, klotpyrola, 
björkpyrola, bergslok, renfana, liten blåklocka, flockfibbla, rödsvingel, 
höstfibbla, mjuk klasefibbla, ängsull, ljung, tranbär och gul fetknopp.  
2: Backskafting, vildlin, darrgräs, skogstry, rödklint, brudborste, åkervädd, 
rödkämpar, hagfibbla, bockrot, kummin och stenbär. 
3: Tidig ängsgentiana (i stödremsan), purpurknipprot, tvåblad, vanlig nattviol, 
jungfru marie nycklar, slåtterblomma, ögonpyrola, vildlin, darrgräs, ormrot, 
brudborste, åkervädd, rödklint, mattfibbla, rödkämpar, kummin och vitpyrola. 
Norr om Malmbergstjärn finns ett område med tätört.  

Viktigaste faunainslag På sträcka 1 noterades en del fjärilar.  

Kommentarer  Hela vägen är artrik vägkant och kommer att behöva detaljstuderas närmare 
framöver. Redan nu finns tre speciellt intressanta sträckor varav två (2 och 3) 
sedan tidigare har varit artrika vägkanter.  
1 Södra delen: Bankslänt (troligtvis kalkpåverkad) med intressant flora.  
2 Kroktjärn: Har dikats.  
3 Knaggebo: Kalk i marken. Viktigt att röja buskar och lupiner.  
Dessutom finns ett område norr om Malmbergstjärn med tätört.  
Särskild uppföljning har gjorts på sträcka 2 och 3 år 2005, efter 
dikningsåtgärd.  
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Väg 777 söderifrån med specialsträcka 1 i grönt 
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Väg 777 norrifrån med specialsträcka 2 och 3. 
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Specialsträcka 1 - Södra delen 
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Specialsträcka 2 Kroktjärn 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Tätört norr om Malmbergstjärnen 
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Specialsträcka 3 – Knaggebo  
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Objektförteckning – Hänsynsobjekt  

588, Broby (Medhamn), BROBY 

Motivering: Sträcka med orkidéer. 

ID på översiktskarta  11 

Vägnummer  S 588 

Namn  Broby (Medhamn), BROBY 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  280 m 

Längd sida 2  280 m 

Meter vägsida totalt  560 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Jungfru Marie nycklar och nattviol. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Inte många orkidéer sågs 2009. Bör följas upp och inventeras igen. 
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598, Konsterud, KONSTERUD 

Motivering: Sträcka med orkidéer och skogsklocka (NT). 

ID på översiktskarta  12 

Vägnummer  S 598 

Namn  Konsterud, KONSTERUD 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  190 m 

Längd sida 2  330 m 

Meter vägsida totalt  520 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Skogsklocka (rödlistad: NT), jungfru Marie nycklar, ängsvädd och ängsklocka  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Mindre område med värdefull flora. Dikades 2012. Objektet fick ny 
avgränsning och förlängdes i norr efter fältbesök sommaren 2013. Tidigare 
hade skogskogsklocka noterats vid objektet, dessa återfanns inte vid 
fältbesöket 2013. Behöver detaljinventeras för att utreda vilka värden som 
finns, kan eventuellt vara en artrik vägkant.  
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746, Nyeds-Ås, NYEDS-ÅS 

Motivering: Intressant bergskärning med bland annat stor blåklocka.  

ID på översiktskarta  13 

Vägnummer  S 746 

Namn  Nyeds-Ås, NYEDS-ÅS 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  80 m 

Längd sida 2  80 m 

Meter vägsida totalt  160 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Hyperitskärning med bl.a. stor blåklocka  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Intressant bergsskärning. Bör inventeras vidare.  

 

 
 
 
 
Foton från objektet saknas.  
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761, Sand (Sunnäs), SUNNÄS 

Motivering: Mindre område med värdefull flora. 

ID på översiktskarta  14 

Vägnummer  S 761 

Namn  Sand (Sunnäs), SUNNÄS 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Östra sidan 

Längd sida 1  140 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  140 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Ängsvädd. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Mindre område med värdefull flora, bör undersökas bättre. Dikades 2011. 

 

 

 

 
 
 
 
Foton från objektet saknas.
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Objektförteckning – Övriga objekt  

Borttagna objekt  

Vägnr. Namn Motivering Skyltar Kommentarer 
E18 Busterud Försvunnen från 2009 

eller tidigare p.g.a. nya 
E18. Nya vallar med 
nya slänter. 

Ska vara 
borttagna.  

 

 

 

Objekt med annan huvudman än Trafikverket  

Vägnr. Namn Kommentarer 
S204 Kummelön Enskild väghållare. Vägen går genom naturreservatet Kummelön med sitt 

parkpräglade gammeleklandskap. 
S1680 Älvbron Enskild väghållare. Hundtunga funnen. 
- 3 km N Lerdala Enskild väghållare. Slåttergynnade arter som topplåsbräken, 

rutlåsbräken, låsbräken, fältgentiana, slåtterblomma, ormrot, blåsippa, 
getrams. 

- Nyttstavägen Enskild väghållare. Lokal för sällsynta/skyddsvärda växter som 
ängsgentiana, purpurknipprot, skogsknipprot, tvåblad, vildlin och 
rödkämpar. 

- Torskbäcken Enskild väghållare. Sällsynta/skyddsvärda växter som fältgentiana, 
grönyxne och brudsporre. 

- Standvägen_ 
Östervik 

Kommunal väghållare. Vid Österviks kapell finns bl.a. gott om blåsippor i 
vägkanten, vid betesmarken observerades växter som gråfibbla, 
fårsvingel, bockrot, vårförgätmigej, femfingerört och sandnarv. 
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Invasiva växter 
Karta och information om lokaler för invasiva växter i driftområde Kristinehamn saknas. 
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