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Sammanfattning  
I dagsläget utgör vegetationen i vägkanterna en viktig livsmiljö för många arter som 
traditionellt hör hemma i det äldre odlingslandskapet. Som konsekvens av att 
odlingslandskapet gradvis moderniserats har stora arealer av viktiga biotoper försvunnit för 
många kärlväxter och insekter och därmed som resultat har viktiga ekologiska funktioner 
försämrats. Många av dessa arter har funnit sin tillflyktsort i vägkanterna och andra 
infrastukturbiotoper som kraftledningsgator m.m. Miljön i infrastrukturens biotoper 
efterliknar delvis den hävd som tillämpats i de äldre jordbrukslandskapen. Eftersom arealen 
vägkanter är så pass stor och är fördelad över hela landet utgör biotopen i vägkanten en viktig 
faktor i arbetet med att stärka ekologiska funktioner och biologisk mångfald som berör 
odlingslandskapets arter. 

Från inventeringar genomförda under mitten och slutet av 1990-talet finns många utpekade 
artrika vägkanter. Inventeringsmetoderna har varierat över tid och därför har Trafikverket 
utarbetat en inventeringsmetodik och naturvärdesklassning för att underlätta arbetet med 
biologisk mångfald, och för att få ett enhetligt och kvalitetssäkrat underlag för beslut om 
skötsel och underhåll. Den här rapporten bygger på inventeringar genomförda enligt den nya 
inventeringsmetodiken och är en resultatsammanställning av de inventeringar som gjordes på 
de artrika vägkanterna som tidigare pekats ut längs region Mitts och region Östs vägnät. 
Inventeringarna är gjorda driftområdesvis och utförda på driftområden som ska upphandlas 
för kommande skötsel. Inventeringarna gjordes under perioden 2014 till och med 2016. 
Rapporten gör även en djupdykning i 2016 års inventeringar. Syftet med inventeringarna är 
att skapa en översikt över utvecklingen, tillståndet och skötselstatus för de artrika vägkanterna 
i region Mitt och region Öst.          

Vi kan konstatera en negativ utveckling av artrika vägkanter då antalet stadigt reduceras, detta 
sker på grund ut av många olika faktorer. Aktuell skötsel bör ses över på många artrika 
vägkanter då de tillämpade skötselmetoderna på sikt förändrar miljön i vägkanten, främst 
genom långsiktigt tilltagande näringshalter i marken, men även för att skötseln inte är 
tillräckligt anpassad till den aktuella vegetationstypen. Entreprenörer som arbetar med skötsel 
av artrika vägkanter och andra vägarbeten tillämpar inte alltid de direktiv de fått, eller är 
ovetande om vägkantens värden vid t ex dikning, ledningsdragning eller ombyggnadsåtgärder. 
Invasiva arter, speciellt blomsterlupin är mycket vanlig i vägkanterna och utgör ett direkt hot 
mot artrika vägkanter då arten riskerar att konkurrera ut ängsfloran. För att bevara artrika 
vägkanter och stärka biologisk mångfald bör en mer aktiv och anpassad skötsel tillämpas, en 
skötsel som långsiktigt håller nere näringshalterna i marken, en slåtter som är anpassad till 
naturförhållandena och vegetationstyper. Kontroller är en nödvändighet för att säkerställa att 
entreprenörer och andra aktörer tillämpar de direktiv de fått vid vägarbeten och skötsel.  

Metod 
Urval av objekt som inventerades 
Under inventeringsperioden 2014 till och med 2016 återinvesterades samtliga redan utpekade 
artrika vägkanter i de driftområden som upphandlades det aktuella året. 

Under 2016 års inventeringar inventerades Gävle, Edsbyn, Strömsund och Sundsvall 
driftområden i region Mitt samt Västerås och Nyköping driftområden i region Öst. Samtliga 
redan utpekade artrika vägmiljöer för respektive driftområde återinvesterades. Även nya 
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vägsträckor inventerades, dessa valdes erfarenhetsmässigt under inventeringens gång genom 
att från bilfönstret välja ut vägkanter som bedömdes kunna hysa höga naturvärden.  

Inventeringsmetodik  
Samtliga artrika vägsträckor besöktes under perioden början på juni till slutet av juli/början 
på augusti. Fokus låg framförallt på kärlväxter men under fina väderförhållanden 
fotograferades och artbestämdes insekter. Inventeringsarbetet bygger på Trafikverket nya 
utarbetade inventeringsmetodik och naturvärdesklassning (Trafikverket 2012) och en 
anpassad artlista för region Mitt och region Öst, se bilaga 4. 

Resultatsammanställning för perioden 2014-2016 
Under perioden 2014 till och med 2016 har redan utpekade artrika vägkanter inventerats i 
stora delar av region Mitt och region Öst, Totalt återinvesterades 304 artrika vägkanter och av 
dessa bedömdes 69 % (209 objekt) som fortsatt artrika och 31 % (95 st.) förlorade in status 
som artrika. 50 av dessa objekt reducerades till hänsynsobjekt med motiveringen att vägfloran 
har för låga naturvärden för att kunna karakteriseras som artrika men med 
restaureringsåtgärder finns förutsättning och möjlighet att intressanta arter återkoloniserar 
vägkanterna. 45 objekt togs bort helt då de saknar naturvärden och/eller förutsättning för 
återkolonisering. Nio nya objekt tillkom under 2016 års inventeringar, se figur (1).     

 

 
Figur 1. Stapeldiagrammet beskriver resultatfördelningen med olika kategorier som de 313 olika 
objekten karakteriserades till under inventeringsperioden 2014 till och med 2016, se även bilaga 1. 

Förekomst av Invasiva arter är mycket vanligt bland de objekt vi inventerade och några av 
objekten togs bort helt eller delvis då framförallt blomsterlupin konkurrerat ut stora delar av 
den artrika floran. Många av objekten som finns kvar är direkt hotade av invasiva arter och 
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behöver bekämpas. Av de 304 objekt som åter inventerades är 70 % (213 objekt) av objekten 
angripna av invasiva arter. Av de 209 objekt som bedömts fortsatt artrika är 74 % (154 objekt) 
angripna av invasiva arter. För de 50 objekt som bedömts till hänsynsobjekt innehåller 56 % 
(28 objekt) av objekten invasiva arter. De 45 objekt som tagits bort helt var 69 % (31 objekt) 
angripna av invasiva arter, se figur (2).  

 

Figur 2. Stapeldiagrammet beskriver antalet objekt med förekomst av invasiva arter för de olika 
kategorierna se även bilaga 2. 

De objekt som bedömdes fortsatt artrika eller som hänsynsobjekt tilldelades en 
naturvärdesklassning som bedömdes utifrån Trafikverkets metod för naturvärdesklassningar 
(Trafikverket 2012). Samtliga hänsynsobjekt (N = 51) fick naturvärdesklassningen ”visst 
naturvärde”, de objekt som bedömdes fortsatt artrika (N = 217) bedömdes 16 % (34 objekt) 
som ”visst naturvärde” med motiveringen att objekten hyser tillräckligt med intressanta arter 
för att karakteriseras som artrik vägkant, 64 % (138 objekt) har ”påtagligt naturvärde” och 
hyser rikliga mängder naturvärdesintressanta arter och eventuellt en eller flera fridlysta eller 
rödlistade arter, 20 % (43 objekt) bedömdes med ”högt naturvärde” och hyser rikliga mängder 
naturvårdsintressanta arter med flera fridlysta eller rödlistade arter där det också finns bra 
biotopvärden. Resterande 2 objekt karakteriserades med ”högsta naturvärde” då dessa objekt 
hyste rödlistade arter i rikliga antal, se figur (3). 
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Figur 3. Stapeldiagrammet beskriver antalet objekt som representerar respektive naturvärdes 
klassificering av de befintliga 209 artrika vägkanterna. De 8 nya artrika objekten är inkluderade. 
se även bilaga 3. 
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Resultat av inventeringen 2016 
Sammanställd redogörelse över region Mitt och region Öst 
Totalt besöktes 80 redan utpekade artrika vägkanter och 11 nya objekt tillkom. Av de redan 
utpekade artrika vägkanterna degraderades 8 till hänsynsobjektobjekt och 13 objekt togs bort 
helt. Att artrika vägkanter försvinner eller får reducerade naturvärden kan kopplas till felaktig 
skötsel eller skötsel utan hänsyn men också påverkan från intilliggande omgivning där 
framförallt näringstillförsel till vägkanten har en negativ påverkan på artrikedom. Felaktig 
skötsel eller skötsel utan hänsyn innebär framförallt för tidig eller för sen slåtter, felaktig 
dikning eller dikning utan hänsyn. Ombyggnation av väg där man tillsätter för grovt material 
likt makadam i vägkanterna är en vanlig orsak till reducerade naturvärden och kraftigt 
minskade förutsättning till återkolonisering av floran. Även andra externa aktörer arbetar och 
påverkar vegetationen i vägkanterna. Detta involverar aktörer som ansvarar för fiber, kabel 
och vattenledningar som grävs ner i vägkanterna. Invasiva arter med blomsterlupin är mycket 
vanligt i vägkanterna men även jättebalsamin, vresros och jätteloka förekommer, dock aldrig i 
rikliga mängder. 

Region Öst 
Västerås driftområde 

 
Figur 4. Västerås driftområde med befintliga artrika vägkanter (grön markering) 
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I Västerås driftområde besöktes sex befintliga objekt och ett nytt objekt tillkom. Av de 
befintliga objekten bedömdes tre objekt som hänsynsobjekt, ett objekt togs bort helt och 2 
objekt bedömdes som fortsatt artrika.  Det borttagna objektet finns längs väg 56 söder om Sala 
i Norsberg. Det saknade intressanta biologiska värden då floran var näringspräglad och var av 
primär typ med högt gräs. Vägen har troligtvis byggts om efter att grundinverteringen 
genomfördes. Ingen hänsyn till den då artrika floran har tagits vid ombyggnationen. De två 
objekt som bedömdes som fortsatt artrika (AV1602 och AV1603) men även det nya objektet 
(AV2704) hyser många naturvårdsintressanta arter och den rödlistade arten klasefibbla. Bitvis 
i många av objekten förekommer en mer massiv grässvål med en mer trivial näringspräglad 
vegetation. 

 

 

         

 

 

 

 

Trifolium montanum (backklöver) rödlistad 
(NT) en Kalkgynnad torrbacke art. Bilden är 
tagen längs väg 545 (AV1602)  

Crepis praemorsa (klasefibbla) rödlistad (NT) En 
slåtter och kalkgynnad art finns längs väg 682 
(AV2704) 
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Nyköping driftområde 

 
Figur 5. Nyköping driftområde med befintliga artrika vägkanter (grön markering) 

 

I Nyköping driftområde besöktes 4 befintliga objekt och ett nytt hänsynsobjekt tillkom. Av de 
befintliga objekten degraderades ett objekt (AV1584) till hänsynsobjekt och tre objekt 
bedömdes som fortsatt artrika.  Objekt AV1584 längs väg 787 nära Trosa ligger i ett vackert 
kalkpräglat område med alléer, dock utgör floran i vägkanten till stora delar av en mer 
näringspräglad trivial vegetations typ med massiva grässvålar något som bitvis även präglar 
övriga objekt i driftområdet, detta framförallt på grund av en näringstillförsel till vägkanten 
vilket märks tydligt vid intilliggande åkermarker. I många av objekten bör en skötsel som 
reducerar näringsmängden tillämpas. De objekt som bedömdes fortsatt artrika hyser flera 
naturvårdsintressanta arter och rödlistade arter som solvända, slåtterfibbla och klasefibbla. 
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Melampyrum cristatum (Korskovall) rödlistad (NT) En Kalk och slåttergynnad 
art, bilden ät tagen längs väg 824 (AV1585)  
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Region Mitt 
Gävle driftområde 

 
Figur 6. Gävle driftområde med befintliga artrika vägkanter (grön markering) 
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I Gävle driftområde återinventerades totalt 19 objekt. Nio objekt togs bort som artrika, 2 objekt 
degraderades till hänsynsobjekt och 8 objekt bedömdes som fortsatt artrika. Många av de 
objekt som bedömdes som fortsatt artrika hyste rödlistade arter som skogsklocka mosippa, 
backklöver och brunklöver. De objekt som tagits bort, saknar intressanta biologiska värden, 
många av dessa objekt har ersatts med en mer trivial näringspräglad vegetation med massiva 
grässvålar. Några av de tidigare artrika objekten domineras också av blomsterlupin. Några 
objekt saknade helt vegetation på grund av genomförd dikning en tid tillbaka eller på grund av 
ombyggnation av väg som ersatts befintlig vegetation med tidiga successionsarter. 
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Edsbyn driftområde 
I Edsbyns driftområde inventerades två vägsträckor som tidigare var utpekade Artrika 
vägkanter. Av dessa vägkanter degraderades en till hänsynsobjekt (AV1020) och det andra 
objektet togs bort helt. Dessa två objekt saknar vegetation eller har för låga biologiska värden 
för att kunna klassas som artrika vägkanter. Det objekt som om klassificerats till hänsynsobjekt 
(AV1020) saknade helt vegetation i vägkanten på grund av dikning men i utkanten av ytterslänt 
växte en intressant flora med bland annat nattviol och förutsättningen för en återkolonisering 
av intressant flora i vägkanten anses god. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dikad väg med utan hänsyn till den tidigare artrika floran. Bilden är tagen längs väg 695 
(AV1020) 
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Sundsvall driftområde 

 
Figur 7. Sundsvall driftområde med befintliga artrika vägkanter (grön markering) 

I Sundsvall driftområde återinventerades totalt 16 objekt och fem nya objekt tillkom. Två av de 
befintliga objekten togs bort helt då de saknade intressanta biologiska värden. Resterande 14 
objekten bedömdes som fortsatt artrika. Många av de objekt som finns på Alnön (8 objekt) 
riskerar att försvinna då vägkanterna bitvis domineras av massiva grässvålar med 
näringspräglad trivial flora. Vägkanterna är bitvis starkt påverkade av omgivande bebyggelse 
där olika trädgårdsväxter och invasiva arter fått fäste men vägkanterna har också påverkats 
negativt av nybyggda gång- och cykelvägar och dikning. Bitvis förekommer biologiskt 
intressanta partier längs vägarna med arter som slåtterfibbla. En skötsel som reducerar 
näringsalten i vägkanterna på Alnön bör tillämpas för att gynna en artrikflora. Då området är 
kalkpåverkat bör vägkanterna på ön vara prioriterade.  
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Två av de fem nya objekten som tillkom i Sundsvall driftområde har klassats som ”högt 
naturvärde” och ”högsta naturvärde” (AV2709 respektive AV2710) dessa objekt hyser bland 
annat rikliga mängder naturvårdsintressanta arter och flera rödlistade arter.  

 

 

 

 

 

 

 

Nybyggnation av gång och cykelväg längs en tidigare artrik vägkant på Alnön, bilden 
är tagen längs väg 615 (AV1416)  
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Hypochaeris maculata slåtterfibblor, rödlistad (VU) längs ytterslänt. Över tid hotar blomsterlupin och vedväxter 
artens existens i vägkanten. Bilden är tagen längs väg (AV2709) 
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Strömsund driftområde 

 
Figur 8. Strömsund driftområde med befintliga artrika vägkanter (grön markering) 

I Strömsund driftområde återinventerades 33 befintliga objekt och två nya objekt tillkom. Ett 
av de 33 befintliga objekten (AV2208) degraderades till hänsynsobjekt. Utmärkande för 
Strömsund driftområde är mängden blomsterlupin som förekommer i många av objekten, 
framförallt objekten i fjällområden. Arten hotar att konkurrera ut många intressanta arter och 
därmed existensen av flera artrika vägkanter i Strömsund driftområde. Stora delar av 
Jormvägen (väg 819) är ombyggd med innerslänter av grovt material vilket gör det svårt för 
den naturvårdsintressanta floran att återkolonisera 
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Botrychium boreale (nordlåsbräken) en rödlistad art (NT) bland lupiner, bilden är tagen längs väg 342(AV2022) 

 

 

 

 

Lupinus polyphyllus (Blomsterlupin) Många vägar i Strömsunds driftområde har rikliga mängder lupiner likt 
bilden ovan, bilden är tagen längs väg 342 nära Gäddede 
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Slutsatser  
Av de 304 objekt som inventerats under perioden 2014 till och med 2016 har 31 % förlorat sin 
status som artrik vägkant vilket bekräftar den negativa utvecklingen av artrika vägkanter som 
tidigare rapporterats i inventeringsrapporterna Sjölund och Lindqvist 2012 och Sjölund och 
Norrström 2013. Orsaker till förlusten av artrika vägkanter är många. Den vanligaste orsaken 
är att vägkanterna tenderar att få för hög näringshalt över tid vilket kan kopplas till den 
alternativa skötseln med i många fall alltför sen slåtter då vegetationen tillåts växa sig hög 
samtidigt som vedväxter får fäste i vägkanterna och slåtterresterna inte tas bort, vilket 
sammantaget genererar allt högre näringshalter i marken. Näringstillförsel från intilliggande 
omgivning som åkermarker och hyggen bidrar också till den negativa utvecklingen.  

Sen slåtter är den vanligaste tillämpade skötselstrategin för artrika vägkanter idag och grundar 
sig i tanken att intressanta arter ska hinna fröa av sig, men är på sikt en metod som riskerar att 
förändra miljön i många av vägkanterna med en mer trivial flora som resultat. Sen slåtter 
gynnar även spridningen av den invasiva arten blomsterlupin då färdiga frön sprids med 
slåtteraggregaten. Detta fenomen är extra tydligt i fjällmiljö då slåttern här oftast sker i 
september. I region Mitt och Öst är blomsterlupin den vanligaste invasiva arten och utgör inte 
bara problem för artrika vägkanter utan kan även bli ett problem för hela den svenska 
ängsfloran på sikt. I 70 % av de totalt 313 objekt som inventerats under perioden 2014 till och 
med 2016 förekommer det blomsterlupin, vilket gör arten väldigt vanlig i vägkanterna.  

Den stora förekomsten av hävdgynnade arter som trots allt finns id en kontinuerligt störda 
miljön som vägkanten är sett över tid, är till stora delar resultatet av att vägkanterna slagits 
med varierande slåttertider och där en återkommande dikning resulterat i att näringshalten i 
marken förblivit låg. Samtidigt har förekomsten av arterna i omgivning möjliggjort 
återkolonisering efter dikning. Detta fenomen sker fortsatt även idag men det är nog mer av 
en slump var artrika vägkanter uppkommer och försvinner på olika platser över tid än 
resultatet av medveten aktivitet. Den tillämpade skötseln idag är otillräcklig och det behövs en 
mer aktiv förvaltning som anpassas bättre dels till de kortsiktigt förändrande 
naturförutsättningarna, dvs. en varm vår med arter som fröar av sig tidigare på året bör då 
också slås tidigare på sommaren och tvärt om när en kall vår inträffar, och dels och kanske 
framförallt anpassas bättre till den aktuella vegetationstypen och de långsiktiga 
naturförutsättningarna, som jordart, fuktighet och kalkhalt etc. Av stor betydelse är också att 
alla aktörer som arbetar och påverkar vägkanterna tar hänsyn utifrån den påverkan deras 
aktiviteter innebär. Idag är sådan hänsyn och anpassning av skötseln för utpekade artrika 
vägkanter alltför begränsad i genomförande och utformning.   
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Bilaga 1. Sammanställning av inventeringsresultat 2014-2016 
Resultat av inventeringarna i de olika driftområdena i region Mitt och Öst. Objekten är fördelade i 
de olika kategorierna utifrån den naturvärdesbedömning som gjordes vid inventeringstillfället  
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Bilaga 2. Förekomst av invasiva arter i artrika vägkanter 
Antal objekt i de olika driftområden för region Mitt och Öst med invasiva art inslag där 
blomsterlupin utgör majoriteten av de angripna objekten 
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Bilaga 3. Naturvärdesklassificering av artrika vägkanter 
Tabellen beskriver naturvärdesklassificeringen av de befintliga artrika vägkanterna i de olika 
driftområdena i region Mitt och Öst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

25 
 



Bilaga 4. Artlista. Naturvårdsintressanta arter för Artrika 
infrastrukturmiljöer i Mellansverige  
 

Artnamn följer Mossberg och Stenberg Nya nordiska floran, 2010 . 
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