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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.  

Ingen ny inventering av vägarna har gjorts under 2013 förutom enstaka kompletteringar. Detta 
kunskapunderlag är en sammanfattning av de objekt som nu tillhör driftområde Landvetter, efter att en 
del av före detta driftområde Vårgårda tilldelats området.  

Nästan samtliga objekt har inventerades i fält under 2010 (Landvetter) respektive 2011 (f.d. Vårgårda) av 
Trafikverkets miljöspecialister och konsulter. Några kompletteringar har gjorts 2015. 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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Landvetter 

Landskap 

Landvetter driftområde bjuder på ett varierande landskap med många sjöar, mycket skogsmark samt en 
del äldre odlingslandskap. Landskapet är kuperat med två större dalgångar, där Säveån och Mölndalsån 
flyter fram. I mitten av området är landskapet relativt höglänt med mestadels granskog. Driftområdets 
norra del är höglänt och domineras av skogsmark och jordarten består mestadels av berg, morän samt 
mindre stråk av isälvsediment.    

Bergrunden består till största delen av gnejs med vissa stråk av något mer basiska jordarter, som på vissa 
ställen kunnat ge upphov till en något rikare flora. I dalgångarna övergår moränen till finsediment vilket 
gett fina ravinmiljöer längs åarna.  

Flora 

Det är huvudsakligen en, för området, typisk hävdgynnad flora som återfinns i de utpekade objekten från 
driftområdet, med nyckelarter som svinrot, äkta johannesört, åkervädd och tjärblomster. De mest 
ovanliga fynden vid vägkantsinventeringen var de två rödlistade arterna granspira (NT) och 
lundtaggsvamp (VU).  

En del insektsrika vägkanter finns här, bland annat har den artrika vägkanten Härryda-Snåkered 
inventerats närmare och där flera naturvårdsintressanta arter noterades. Tyvärr är Landvetters 
driftområde inte inventerat i sin helhet vad gäller fauna.   

Invasiva arter 

Blomsterlupin är den invasiva art som har spridit sig mest utefter vägkanter i området. Längs den 
långsträckta artrika vägkanten vid Härryda-Snåkered utförs bekämpning av lupinerna. Troligtvis kommer 
bekämpning vara ett inslag i den årliga skötseln en lång tid framöver då denna art är så lättspridd och 
vanlig i det svenska landskapet idag.   
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Översiktstabell – artrika vägkanter och hänsynsobjekt 
  

 

Driftområde Landvetter 
Km väg 699,4 

Km vägkant 1398,8 

 

   
 

Artrika vägkanter 

Antal 11 

Km väg 21,70 

Km vägkant 42,55 

Andel väg (%) 3,10 

Andel vägkant (%) 3,04 

 

Hänsynsobjekt 

Antal 16 

Km väg 13,56 

Km vägkant 20,98 

Andel väg (%) 1,94 

Andel vägkant (%) 1,50 

  

Skötselstatus 

Bra 7 av 26 

Medel 12 av 26 

Dålig 0 av 26 

Okänd 7 av 26 
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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.  

 

ID Väg Namn Meter 
väg 

Meter 
vägkant 

Slåttertid 
(kategori) 

1 O 190 Erska, SMÖRBACKEN  320 320 2 

2 O 190  Angereds-Storåsväg, HJÄLLBO 730 m2  Enl.skötselbeskr. för 
cirkulationer 

3 O 544 Slapperhult, SLAPPERHULT                                  720 1 440 2 

4 O 549 Härryda, SNÅKERED-RYA                                     6 950 13 900 Enl. skötselbeskr. 
(6.06) 

5 O 1614 Kråkered, LYGNERSVIDER 570  1 020 1 

6 O 1750 Hagtorsslätt, HAGTORSSLÄTT 110 110 2 

7 O 1751 Edsås, HEMSJÖ 240  240 1 

8 O 1753 Ödenäs, ÖDENÄS 2 150  4 300 1 

9 O 1899 Väster om Ulvestorp, ULVESTORP 90  90 1 

10 O 1985 Kleven, ÖSTAD 100  100 1 

11 O 1988 Råmossen, RÅMOSSEN 180  360 1 
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Objektförteckning – Artrika vägkanter 

190, Erska, SMÖRBACKEN 

Motivering: Mycket rikblommiga torrslänter med skyddsvärda insekter.  

ID på översiktskarta  1 

Vägnummer  O 190 

Namn  Erska, SMÖRBACKEN 

Gammalt namn  [Erska] 

Sida av vägen  Västra sidan 

Längd sida 1  320 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  320 m 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Båda skyltarna är mycket blekta och bör bytas ut. Den södra skylten flyttas 20 
m söderut.  

Viktigaste florainslag  Äkta johannesört, fyrkantig johannesört, gullklöver, gulmåra, getväppling, 
tjärblomster, åkervädd, bockrot, liten blåklocka, gråfibbla, gullris, ullört, 
styvfibbla, käringtand, rödklint, smultron. 

Kommentarer  Mycket insektsrikt, bland annat 6 st. individer av sexfläckig bastardsvärmare 
Zygaena filipendulae (rödlistad NT), samt humlor, hopprätvingar och en 
blåvinge. Mycket vedväxter (vårtbjörk) i ytterslänt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rödlistad:  
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190, Angereds-Storåsväg, HJÄLLBO 

Motivering: Anlagd rikblommande rondell 

ID på översiktskarta  2 

Vägnummer  O 190 

Namn  Angered-Storåsväg, HJÄLLBO 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  - 

Längd sida 1  - 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  730 m2 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp  

Viktigaste florainslag  Rödklint, äkta johannesört, tjärblomster, käringtand, röllika och kamäxing 

Kommentarer  I samband med anläggandet av rondellen gavs möjlighet att beså med 
ängsfröblandning i syfte att skapa en ängsartad vegetation. Sand ligger under 
som jordmaterial. Naturvärdet har ytterligare förstärkts på objektet genom 
inplantering av pluggplantor av växterna ängsvädd, flockfibbla, styvfibbla och 
borstistel. Objektet har en särskild uprättad skötselbeskrivning som 
inbegripits i dokumentet för skötsel av cirkulationer. Denna särskilda skötsel  
har beställts extra i kontraktet under 2014. 

  



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

 

11 
 

  



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

 

12 
 

544, Slapperhult, SLAPPERHULT 

Motivering: Fin ängsflora i småskaligt odlingslandskap.  

ID på översiktskarta  3 

Vägnummer  O 544 

Namn  Slapperhult, SLAPPERHULT 

Gammalt namn  Slapperhult 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  720 m 

Längd sida 2  720 m 

Meter vägsida totalt  1 440 m 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Två blekta skyltar som ska bytas ut.  

Viktigaste florainslag  Svinrot, ängsvädd, åkervädd, smultron, bergslok, käringtand, flockfibbla, 
fyrkantig johannesört, gråfibbla, bockrot, gullris, rotfibbla. 

Kommentarer  Eventuellt dikesrensat i södra delen för några år sedan. Asfalt, ej längre 
grusväg.  
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invasiva växter – Driftområde Landvetter 
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549, Härryda, SNÅKERED – RYA  

Motivering: Flera torra vägslänter med många intressanta insekter samt ängsflora. 

ID på översiktskarta  4 

Vägnummer  O 549 

Namn  Härryda, SNÅKERED – RYA  

Gammalt namn  Snåkered (HÄR2) och Snåkered (HÄR3) 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  6 950 m 

Längd sida 2  6 950 m 

Meter vägsida totalt  13 900 m 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Skyltarna behöver kontrolleras längs sträckan.  

Viktigaste florainslag  Blåmonke, tjärblomster, gråfibbla, äkta johannesört, kärleksört, käringtand, 
åkervädd, getväppling, gullris, mandelblom, ängsvädd, gökärt, smultron, 
bockrot.  

Kommentarer  Sandiga slänter där flera intressanta fynd av insekter har gjorts, detaljerad 
information om hela vägsträckan finns i särskild inventeringsrapport 
(P. Nolbrant). Bland annat hittades väddsandbi (tidigare rödlistad enligt 
kategori när hotad, NT), vialsandbi, långhornsbi, franssmalbi, finmovägstekel 
och solitärgetingen Symmorphus gracilis. På vissa sträckor finns sly och 
lupiner.  

 

 

 
Svart markering avser den mest intressanta delsträckan.  

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Landvetter 
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Landvetter 
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1614, Kråkered, LYGNERSVIDER 

Motivering: Fina och frodiga vägkanter med mängder av svinrot och borsttistel.  

ID på översiktskarta  5 

Vägnummer  O 1614 

Namn  Kråkered, LYGNERSVIDER 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  570 m 

Längd sida 2  450 m 

Meter vägsida totalt  1 020 m 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp.  

Viktigaste florainslag  Svinrot, borsttistel, fyrkantig johannesört, käringtand, gullris, blodrot. 

Kommentarer  Det är ganska frodigt i vägkanten.  

 

 

 

 

 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Landvetter 
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Landvetter 
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1750, Hagtorsslätt, HAGTORSSLÄTT 

Motivering:  

ID på översiktskarta  6 

Vägnummer  O 1750 

Namn  Hagtorsslätt, HAGTORSSLÄTT 

Gammalt namn  Trollsjön, VÄSTERBODARNA 

Sida av vägen  Västra sidan. 

Längd sida 1  110 m 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  110 m 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Cikoria, vildmorot, rotfibbla, rödklint, rödblära, käringtand, gulsporre, 
prästkrage, rölleka, svartkämpar, (vitblära), smällglim, vitklöver, bergsyra, 
rödklöver.  

Kommentarer  Större solbelysta bankslänter med intressant flora. Mycket grusigt material i 
slänterna, denna del av vägen har nyligen byggts om. Vegetationen har ej 
hunnit etablera sig närmast vägkanten ännu. Blomningen bör följas upp i 
juni/juli för att bättre kunna inventera vilka arter som förekommer.  
I samband med ombyggnaden av vägen såddes vägkanten med 
ängsfröblandning (ca 2011).  Vid objektet förekommer även en relativt 
nyplanterad lindallé. Skötsel har beställts extra till kontraktet under 2015. 

 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Landvetter 
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Landvetter 
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1751, Edsås, HEMSJÖ 

Motivering: Fin brynvegetation och mycket svinrot. 

ID på översiktskarta  7 

Vägnummer  O 1751 

Namn  Edsås, HEMSJÖ 

Gammalt namn  Edsås 

Sida av vägen  Södra sidan. 

Längd sida 1  240 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  240 m 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Saknas, ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Svinrot, åkervädd, bergslok, smultron, gökärt, skogsbingel, ekorrbär, 
daggkåpa, skogsviol.  

Kommentarer  Brynmiljö, bland annat hassel intill vägkanten.  

 

 

 

 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Landvetter 
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Landvetter 
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1753, Ödenäs, ÖDENÄS 

Motivering: Granspira i vägkanten och fin ängsvegetation med bland annat svinrot.  

ID på översiktskarta  8 

Vägnummer  O 1753 

Namn  Ödenäs, ÖDENÄS 

Gammalt namn  [Ödenäs] 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  2 150 m 

Längd sida 2  2 150 m 

Meter vägsida totalt  4 300 m 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Saknas, ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Granspira (rödlistad NT), svinrot, käringtand, svartkämpar, gökärt, gråfibbla, 
ljung, ängsvädd, äkta johannesört, bäckbräsma, ältranunkel, kärrviol, 
kråkklöver. 

Kommentarer  En pärla bland områdets artrika vägkanter. Granspiran växer i vägkanten och 
utanför vägområdet vid koordinaterna 6409968, 353784. Sträckan går genom 
en by med tidigare hävdade marker. En hel del smått sly i västra delen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rödlistad:  

 

 

 



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Landvetter 
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Landvetter 
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1899, Väster om Ulvestorp, ULVESTORP 

Motivering: Torrbacke med backsippa (VU) och ängsflora. 

ID på översiktskarta  9 

Vägnummer  O 1899 

Namn  Väster om Ulvestorp, ULVESTORP (f.d. Vårgårda) 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  90 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  90 m 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

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

Kommentarer  Kort sträcka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Backsippa, rödlistad (VU) 



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Landvetter 
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Landvetter 
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1985, Kleven, ÖSTAD 

Motivering: Den starkt hotade arten lundtaggsvamp (VU). 

ID på översiktskarta  10 

Vägnummer  O 1851 

Namn  Kleven, ÖSTAD (f.d. Vårgårda) 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra/Västra sidan. 

Längd sida 1  100 m 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  100 m 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Lundtaggsvamp (VU). 

Kommentarer  Den starkt hotade arten lundtaggsvamp finns med i ett åtgärdsprogram för 
bevarande av rödlistade fjälltaggsvampar som Naturvårdsverket antagit. 
Vägkanten är skogsbevuxen av gamla senvuxna ekar. Ett vägräcke avgränsar 
vägen från sidoområdet. Miljön är stabil så länge inga träd avverkas. Ingen 
dikning behövs på denna sida av vägen. 

 

 

 

 

 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Landvetter 
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Landvetter 
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1988, Råmossen, RÅMOSSEN 

Motivering: Artrik vägkant med hävdgynnad flora. 

ID på översiktskarta  11 

Vägnummer  O 1988 

Namn  Råmossen, RÅMOSSEN (f.d. Vårgårda) 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  180 m 

Längd sida 2  180 m 

Meter vägsida totalt  360 m 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska upp. 

Viktigaste florainslag  Svinrot, åkervädd, jungfrulin, grönvit nattviol och fyrkantig johannesört. 

Kommentarer  Mycket svinrot på östra sidan, i övrigt är västra sidan mer intressant. Betet 
intill har nyligen upphört enligt markägare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Landvetter 
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Landvetter 
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Objektförteckning – Hänsynsobjekt  

E20, Lerum, LERUM  

Motivering: Ett par bestånd av stor ormrot. 

ID på översiktskarta  12 

Vägnummer  O E20 

Namn  Lerum, LERUM 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Södra sidan. 

Längd sida 1  20 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  20 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Stor ormrot. 

Kommentarer  Ett par bestånd av den sällsynta stora ormroten. Arten är från början en odlad 
art som spridit sig vilt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foton saknas. 

 



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Landvetter 
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E20, Nordgården, LUND 

Motivering: Vägkant med mycket rödfibblor. 

ID på översiktskarta  13 

Vägnummer  E20 

Namn  Nordgården, LUND (f.d. Vårgårda) 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Östra sidan. 

Längd sida 1  130 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  130 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Rödfibbla 

Kommentarer  - 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foton saknas.



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Landvetter 
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Rv40, Delsjömotet, KALLEBÄCK 

Motivering:  

ID på översiktskarta  14 

Vägnummer  Rv40 

Namn  Delsjömotet, KALLEBÄCK 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Delvis båda sidor.  

Längd sida 1  1340 m (öster om riksväg 40) 

Längd sida 2  230 m (mellan rikväg 40 och den östra rampvägen) 

Meter vägsida totalt  1570 m 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Ev backsippa (VU).  

Kommentarer  Fynd av backsippa har rapporterats i området, enligt Artportalen skulle 
fyndet vara mellan riksväg 40 och den östra rampvägen. Vid ett besök i 
september hittades dock ingenting, ytterligare inventering krävs under en 
lämplig tid på året.  

 

 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Landvetter 
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180, Bengtstorp, LOVIK 

Motivering: Större slänter med torrängsflora. 

ID på översiktskarta  15 

Vägnummer  O 180 

Namn  Bengtstorp, LOVIK 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  165 m 

Längd sida 2  165 m 

Meter vägsida totalt  330 m 

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Äkta johannesört,  

Kommentarer  Större vägslänter med en fin torrängsflora. Östra sidan är finast, men den 
västra sidan har också värden. Det finns en del sand i dagen, fler sandblottor 
kan tas fram.  
Sly börjar komma in, det behöver röjas bort.  

 

  



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

34 
 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Landvetter 
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190, Gräfsnäs, GRÄFSNÄS 

Motivering: En fin torrbacke.  

ID på översiktskarta  16 

Vägnummer  O 190 

Namn  Gräfsnäs, GRÄFSNÄS 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Västra sidan. 

Längd sida 1  100 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  100 m 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Gråfibbla, liten blåklocka, bockrot, fyrkantig johannesört och björnmossor. 

Kommentarer  Ett kort avsnitt med en torrbacke. 

 

 

 

 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Landvetter 
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Landvetter 
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190, Brobacka, ÖSTAD 

Motivering: Torra slänter.  

ID på översiktskarta  17 

Vägnummer  O 190 

Namn  Brobacka, ÖSTAD 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  550 m 

Längd sida 2  550 m 

Meter vägsida totalt  1 100 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  - 

Kommentarer  Vägkanterna kan vara intressanta (flora och fauna), bör inventeras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foton saknas. 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Landvetter 
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190, Östad, ÖSTAD 

 

Motivering: Torra slänter. 

ID på översiktskarta  18 

Vägnummer  O 190 

Namn  Östad, ÖSTAD 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Västra sidan. 

Längd sida 1  2 200 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  2 200 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  - 

Kommentarer  Vägkanterna kan vara intressanta (flora och fauna), bör inventeras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foton saknas. 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Landvetter 
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190, Gråbo, HJÄLLSNÄS 

Motivering: Torra vägkantsmiljöer.  

ID på översiktskarta  19 

Vägnummer  O 190 

Namn  Gråbo, HJÄLLSNÄS 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor 

Längd sida 1  1 600 m 

Längd sida 2  1 600 m 

Meter vägsida totalt  3 200 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  - 

Kommentarer  Vägkanterna kan vara intressanta (flora och fauna), bör inventeras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foton saknas. 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Landvetter 
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527, Rävlanda, LÖNEKULLA – BERG  

Motivering: Rikblommiga vägkanter, viktiga för insekter.  

ID på översiktskarta  20 

Vägnummer  O 527 

Namn  Rävlanda, LÖNEKULLA – BERG 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  5 100 m 

Längd sida 2  5 100 m 

Meter vägsida totalt  10 200 m 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Åkervädd, tjärblomster, gökärt, renfana, fyrkantig johannesört, käringtand. 

Kommentarer  Vägkanterna är betydelsefulla för insektslivet i Storåns dalgång (se rapport av 
P. Nolbrant), sträckan bör inventeras noggrannare och eventuellt bli artrik 
vägkant framöver. Inga fynd av väddsandbi eller guldsandbi inom 
vägsträckan, men väl i närheten. Torra slänter med ängsflora vid bl.a. Böttorp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svarta markeringar avser värdefulla delsträckor, från rapporten om Storåns dalgång.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Landvetter 
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Foto: Peter Nolbrant 

 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Landvetter 
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544, Snugga, SNUGGA 

Motivering: Ängsflora med bland annat svinrot.  

ID på översiktskarta  21 

Vägnummer  O 544 

Namn  Snugga, SNUGGA 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  200 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  200 m 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Svinrot, ängsvädd, bergslok, gökärt, liljekonvalj.  

Kommentarer  Mycket slyuppslag (ek). Nordost om sträckan finns flera mindre bestånd av 
svinrot, bland annat vid Stjärnås. Platsen uppmärksammad genom inkommet 
tips. 

 

 

 

 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Landvetter 
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Landvetter 
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549, Björndammen, PARTILLE 

Motivering: Större ytterslänt med torrängsflora.  

ID på översiktskarta  22 

Vägnummer  O 549 

Namn  Björndammen, PARTILLE 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Östra sidan. 

Längd sida 1  100 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  100 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Harklöver, gökärt, gulvial, kråkvicker, stormåra, ljung, rölleka, renfana, gullris, 
rödklint.  

Kommentarer  Större ytterslänt med torrängsflora. I vägkanten växter även vresros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foton saknas.  

  



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

45 
 

554, Hindås, HINDÅS  

Motivering:  

ID på översiktskarta  23 

Vägnummer  O 554 

Namn  Hindås, HINDÅS 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  1320 m 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  1320 m 

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag   - 

Kommentarer  Vägkant som ligger mellan väg och järnväg. Denna typ av habitat har ofta en 
hög potential att vara eller att bli värdefulla vägkanter i kombination med 
torrare markförhållanden samt på grund av att övrig vegetation konsekvent 
slåttras. En del igenväxningsarter har kommit in längs sträckan, vilka man 
med fördel skulle kunna bekämpa med tuffare slåtter.  

 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Landvetter 
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Landvetter 
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554, Risbohult, ÄLMHULT 

Motivering: Småfin flora. 

ID på översiktskarta  24 

Vägnummer  O 554 

Namn  Risbohult, ÄLMHULT 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  200 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  200 m 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Åkervädd, gråfibbla, smultron, ljung. 

Kommentarer  Precis intill vägen ligger Risbohults naturreservat. Det verkar som om någon 
bränner ljungen i vägkanten. Vägen är en kulturväg, intill sträckan står en 
minnessten. Platsen uppmärksammad genom inkommet tips. 

 

 

 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Landvetter 
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Hänsynsobjekt 
invasiva växter – Driftområde Landvetter 
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1753, Norr om Olofsered, OLOFSERED 

Motivering: Småfin vägkant med ängsflora.  

ID på översiktskarta  25 

Vägnummer  O 1753 

Namn  Norr om Olofsered, OLOFSERED 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Västra sidan. 

Längd sida 1  150 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  150 m 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Åkervädd, prästkrage, smultron, käringtand, kärrtistel. 

Kommentarer  Ganska mycket åkervädd, sträckan bör undersökas noggrannare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foton saknas. 
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1899, Fullestad, SIBBARED 

Motivering: Vägkant med slåttergubbe (VU). 

ID på översiktskarta  26 

Vägnummer  O 1899 

Namn  Fullestad, SIBBARED (f.d. Vårgårda) 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Västra sidan. 

Längd sida 1  10 m 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  10 m 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Slåttergubbe (VU). 

Kommentarer  Ett bestånd av slåttergubbe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foton saknas. 

 

 

 

 

 

 

 

Slåttergubbe, rödlistad (VU):   
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1990, Mölnemad, SNURREBO 

Motivering: Ängsflora med hävdgynnade arter. 

ID på översiktskarta  27 

Vägnummer  O 1990 

Namn  Mölnemad, SNURREBO (f.d. Vårgårda) 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  120 m 

Längd sida 2  30 m 

Meter vägsida totalt  150 m 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Svinrot, vitmåra, tjärblomster och fyrkantig johannesört. 

Kommentarer  Intill finns en välbetad ekhage med hässlen. Sly bör röjas. 
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Objektförteckning – Övriga objekt  

Borttagna objekt  

Vägnr. Namn Motivering Skyltar Kommentarer 
 -  -  -  -  - 
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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 E 20 6401297 321286 Jättebjörnloka Inlagd i gis 2013. 

2 E 20 6401932 322441 Jättebjörnloka Inlagd i gis 2013. 

3 E 20 6406345 337909 Parkslide Inlagd i gis 2013. 

4 E 20 6421068 351993 Parkslide 
Nytt men litet beständ 
på vall. Inlagd i gis 
2013. 

5 E20 6402599 324907 Vresros 
Flera bestånd mellan 
Munkebäcksmotet och 
Partillemotet 

6 E20 6403327 329152 Parkslide Vid påfartsramp till E20 

7 E20 6406400 337957 Parkslide 
Ca 300 m lång sträcka 
mellan vägen och 
järnvägen. 

8 O 156 6395310 342260 Parkslide 
Kartlagd 2009, se 
rapport 

9 O 156 6393500 343380 Parkslide 
Kartlagd 2009, se 
rapport 

10 O 156 6390800 345400 Parkslide 
Kartlagd 2009, se 
rapport 

11 O 1614 6388148 345546 Parkslide 
Under kraftledning, 
nära vägen. Inlagd i gis 
2013. 

12 O 1750 6414340 350209 Vresros 
Vid korsning 
1750/1751 

13 
O 
1750/E20 

6421507 352376 Vresros 
Vid rönnarna som står 
mellan väg 1750 och 
E20. Inlagd i gis 2013. 

14 O 1751 6415014 353924 Jätteslide/parkslide Här och var, båda sidor 

15 O 1751 6415066 354055 Parkslide Inlagd i gis 2013. 

16 O 1753 6412641 354744 Jätteslide/parkslide   

17 O 1753 6414310 354812 Jätteslide/parkslide   

18 O 1753 6414573 355097 Jätteslide/parkslide   

19 O 1753 6412049 355556 Jätteslide/parkslide Östra sidan 

20 O 180 6428724 348575 Parkslide Inlagd i gis 2013. 

21 O 190 6408576 327024 Jättebjörnloka 
Mycket. Inlagd i gis 
2013. 

22 O 190 6408636 327101 Jättebjörnloka   

23 O 190 6427716 346567 Parkslide Inlagd i gis 2013. 

24 O 190 6428143 347416 Parkslide Inlagd i gis 2013. 

25 O 523 6405638 339707 Parkslide 
Ungefärlig placering. 
Inlagd i gis 2013. 

26 O 523 6398056 341868 Parkslide 
Osäkert exakt var! 
Inlagd i gis 2013. 

27 O 523 6398498 342120 Parkslide 
Finns precis vid 
utkanten av bebyggelse. 
Inlagd i gis 2013. 
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28 O 527 6392018 349249 Jätteslide/parkslide   

29 O 533 6393982 323799 Parkslide Inlagd i gis 2013. 

30 O 533 6393627 324447 Parkslide 
Osäkert exakt var! 
Inlagd i gis 2013. 

31 O 540 6396525 330397 Parkslide 
Norra sidan av vägen. 
Inlagd i gis 2013. 

32 O 549 6402912 327668 Parkslide Västra sidan 

33 O 549 6402508 327885 Parkslide Östra sidan 

34 O 549 6402270 327973 Vresros Östra sidan 

35 O 549 6402066 328209 Parkslide Östra sidan 

36 O 549 6401739 328879 Parkslide Västra sidan 

37 O 549 6401571 329076 Parkslide Östra sidan 

38 O 549 6401371 329392 Parkslide Västra sidan 

39 O 549 6396776 331863 Parkslide Norra sidan 

40 O 549 6396786 331977 Parkslide 
Norra sidan. Inlagd i gis 
2013. 

41 O 549 6396884 332246 Vresros Båda sidor 

42 O 549 6396894 332262 Vresros 
Båda sidor. Inlagd i gis 
2013. 

43 O 549 6397051 332489 Parkslide 
Båda sidor. Inlagd i gis 
2013. 

44 O 550 6393232 330362 Parkslide 
Mindre bestånd. Inlagd 
i gis 2013. 

45 O 554 6398857 348829 Parkslide 
På båda sidor av vägen. 
Inlagd i gis 2013. 

46 Rv 40 6396534 323548 Parkslide 
Osäkert exakt var! 
Inlagd i gis 2013. 
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