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Inledning  

Trafikverkets arbete med vägkantsfloran  

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 år 2010 
är målet att alla statliga vägar i de aktuella driftområdena ska inventeras och bedömas. 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 (TDOK 2015: 0323). 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 vägkantsmiljöerna innebär detta att 
artrika vägmiljöer ska skötas, utvecklas och ibland nyskapas 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 givna ekologiska förutsättningarna. 
 
Inventeringsarbetet har bedrivits i enlighet med en metod som utarbetats av Trafikverket Region Väst 
under åren 2010-2016 (”Metod för översiktlig inventering och identifiering av artrika vägkanter”, 
Trafikverkets rapport 2012:149, Lindqvist, 2016).  
 
Förutom att uppfylla Trafikverkets egna miljömål 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.  
 
Alla identifierade objekt redovisas i en för Trafikverket gemensam databas, Miljöwebb Landskap. 
Databasen fungerar som ett hjälpmedel vid arbeten längs väg och järnväg och där redovisas bl.a. artrika 
väg- och järnvägsmiljöer, vägträd och alléer, samt kulturminnen. 

Definitioner 

Artrika vägkanter 

Artrika vägmiljöer är ytor, strukturer och sidoområden kring vägarna som: 

1. Hyser rödlistade arter, ansvarsarter, sällsynta arter och/eller indikatorarter, vilka bl.a. har sina 
livsmiljöer i väg- och järnvägsinfrastrukturen.  

2. Har en speciell artsammansättning utifrån komplexa mark- och strukturegenskaper och/eller har 
en särskilt hög artrikedom eller frekvens av viktiga indikatorarter.  

3. Utgör en väsentlig ekologisk resurs och reproduktionsmiljö via en omfattande och rik blomning 
av örter, som bidrar med viktiga pollen- och nektarresurser för insekter. Vidare som kan 
innehålla viktiga fysiska element och strukturer i ett gynnsamt tillstånd, som t.ex. öppna 
sandmiljöer, slänter, stenmurar etc. vilket skapar förutsättningar för bl.a. de rödlistade arterna.  

4. I gynnsam kombination med ovanstående faktorer och den rumsliga fördelningen är viktiga för 
att knyta samman livsmiljöerna i landskapet och underlätta arternas spridning.  
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Hänsynsobjekt 

Under inventeringsarbetet har det registrerats vägkanter med intressant flora, vilka av olika anledningar 
inte har kunnat klassas som artrika vägkanter. Dessa sträckor har därför klassats som hänsynsobjekt. 
Sådana objekt kräver hänsyn, men har för närvarande ingen anpassad skötsel. I flera fall finns det även 
hänsynsobjekt som eventuellt kan klassificeras som artrik vägkant, men en noggrannare inventering 
behövs för att närmare definiera värdena inom sträckan. Ett hänsynsobjekt kan t.ex. ha begränsade 
förekomster av en värdefull art. Det kan även gälla förekomster av en eller flera skyddsvärda arter där 
omgivningsfaktorerna i vägkanten har påverkat artens uppkomst mer än den årliga vägkantsskötseln har 
och kan, 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 växter är växtarter som på olika sätt med människans hjälp, avsiktligt eller oavsiktligt har införts 
och som har börjat sprida sig kraftigt utanför sitt naturliga utbredningsområde. Invasiva arter är ett hot 
mot den biologiska mångfalden och relaterade ekosystemtjänster eftersom de tar över och kan slå ut den 
ursprungliga floran och faunan (TDOK 2015: 0323). 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. Trafikverkets 
arbete med att bekämpa invasiva arter i infrastruktur bedöms behöva öka betydligt sedan EU-
förordningen 1143/2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva 
främmande arter trätt i kraft (Tschan, 2016; Wissman et al., 2015). 

Urval och bedömning 

Artrika vägkanter 

I detta arbete har vi utgått från de objekt som utsetts under tidigare inventeringar av driftområdet. Under 
sommaren 2016 och 2010 kunde dessa objekt kompletteras då huvuddelen av de statliga vägarna 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, men har framför allt tagits fram via egna observationer och inventeringar. 

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.  I samband med inventeringen tar man normalt även ett flertal foton på området, alltid 
av översiktlig karaktär och ibland även av enskilda arter. 

Skötselanvisning – Artrika vägkanter  
De konkreta kraven som ligger på Trafikverkets entreprenör 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 utvecklas 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.  

Arbeten som kan påverka artrika vägkanter eller hänsynsobjekt får 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 Trafikverkets Region Väst kontaktas i ett tidigt skede för samråd kring 
lämplig utformning och hänsyn. 
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Översiktstabell – Artrika vägkanter och hänsynsobjekt 
 

Driftområde Karlstad 
Km väg 800 km 

Km vägkant 1 600 km 

 

   Artrika vägkanter  
Antal 22 

Km väg 21,0 km 

Km vägkant 40,0 km 

Andel väg (%) 2,6 % 

Andel vägkant (%) 2,5 % 

 

Hänsynsobjekt 

Antal 26 

Km väg 39,4 km 

Km vägkant 65,3 km 

Andel väg (%) 4,9 % 

Andel vägkant (%) 4,1 % 

  

Skötselstatus 

Bra 19 av 48 

Medel 27 av 48 

Dålig 2 av 48 

Okänd 0 av 48 
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Översiktskarta – Artrika vägkanter och hänsynsobjekt 
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Objektförteckning – Artrika vägkanter 

549, Hanevik, HANEVIK  

Motivering: Artrika vägkanter med insekter och hävdgynnad flora, varav flera indikatorarter. 

ID på översiktskarta  1 

Vägnummer  S 549 

Namn  Hanevik, HANEVIK  

Gammalt namn  Segerstad – Aspberg, SÖDRA EDSBERG – ASPBERG 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  1 070 m. 

Längd sida 2  1 070 m. 

Meter vägsida totalt  1 240 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Ja, alla rätt. 

Viktigaste florainslag  Backnejlika, gökärt, ängsvädd, liten blåklocka, höstfibbla, Rhinanthus sp., 
gråfibbla, Euphrasia sp., mandelblom, nysört, ljung, gullris, styvfibbla, 
flockfibbla, fyrkantig johannesört, kärleksört, gul fetknopp och renfana. 

Viktigaste faunainslag Violettkantad guldvinge (NT) – 2 individer, fibblesandbi (NT) – 5 honor, 
vitfläckig guldvinge, skogsnätfjäril, ängspärlemorfjäril, bålgeting, haghumla, 
backhumla, gräshumla och blåklockshumla. 

Kommentarer  Hela vägen från Segerstad till Aspberg detaljinventerades 2012 med fokus på 
insekter (Mangsbo, 2012). Baserat på denna detaljinventeringe kortades den 
gammla artrika vägkanten ner i den norra delen av sträckningen. Enligt 
Artportalen har man även hittat bibagge (NT), gropig brunbagge (NT), 
småfibblebi (NT) och sexfläckig bastardsvärmare (NT) i närområdet till väg 
549. Sträckan har ej besökts i fält år 2016. 
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686, Bomossen, ÖSTRA TAKENE  

Motivering: Slåttermarksrest med brunklöver (NT) och ängsvädd. 

ID på översiktskarta  2 

Vägnummer  S 686 

Namn  Bomossen, ÖSTRA TAKENE 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  950 m. 

Längd sida 2  950 m. 

Meter vägsida totalt  1 900 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  Ja, alla rätt. 

Viktigaste florainslag  Brunklöver (NT), ängsnattviol, ormrot, ängsvädd, ängsklocka, liten blåklocka, 
ängsskallra, vitpyrola och borsttistel. 

Viktigaste faunainslag Ängssmygare, berggräsfjäril, skogsnätfjäril. 

Kommentarer  Norra delen är en skogsvägkant med mycket ängsvädd och annan 
hävdgynnad flora. Södra delen utgörs av frisk-fuktäng med mycket borsttistel 
och styvfibbla. I söder har ledningar grävts ner nyligen utan samråd. 
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686, Vallen-Bäcken, NORDSJÖ 

Motivering: Intressant ängsflora.  

ID på översiktskarta  3 

Vägnummer  S 686 

Namn  Vallen-Bäcken, NORDSJÖ 

Gammalt namn  Rennstad – Bäcken, NORDSJÖ 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  2 470 m. 

Längd sida 2  2 470 m. 

Meter vägsida totalt  4 940 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Objektet har klassats om, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Skogsklocka (NT), stor blåklocka, ängsvädd, äkta johannesört, borsttistel, stor 
fetknopp och backnejlika. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Skogsklockor finns vid två partier längs sträckan, mellansträckan hyser 
mindre intressant flora. Sträckan var tidigare ett hänsynsobjekt som 
omklassats efter 2016 år återinventering, sträckan kortades även då ner.  
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693, Ängetjärnsberget, LÅNGSTASKOGEN  

Motivering: Skogsvägkant med orkidéer och ängsflora.  

ID på översiktskarta  4 

Vägnummer  S 693 

Namn  Ängetjärnsberget, LÅNGSTASKOGEN 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  160 m. 

Längd sida 2  160 m. 

Meter vägsida totalt  320 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  Ja, alla rätt. 

Viktigaste florainslag  Jungfru Marie nycklar, ängsnattviol (1 ex), ängsvädd, liten blåklocka, 
ängsskallra, gökärt och blodrot. 

Viktigaste faunainslag Puktörneblåvinge. 

Kommentarer  - 
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693, Vålåsen, NORRA LÅNGSTA  

Motivering: Vägkant med förekomst av skogsklocka och en rik fjärilsfauna. 

ID på översiktskarta  5 

Vägnummer  S 693 

Namn  Vålåsen, NORRA LÅNGSTA 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  3 010 m. 

Längd sida 2  3 010 m. 

Meter vägsida totalt  6 020 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Skogsklocka (NT), ängsnattviol, Jungfru Marie nycklar, ängsvädd, stor 
blåklocka, liten blåklocka, jungfrulin, flockfibbla och äkta johannesört. 

Viktigaste faunainslag Silverblåvinge, luktgräsfjäril, ängssmygare, skogsnätfjäril, slåttergräsfjäril, 
ängspärlemofjäril och mindre tåtelsmygare. 

Kommentarer  Finaste delsträckan finns i södra delen, skogklockor växer även i intilliggande 
hygge och övrig öppen mark längs objektet. Blomsterlupiner växer längs 
sträckan och behöver bekämpas.  
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696, Backarna, BACKARNA  

Motivering: Rikblommande ängsflora med liten gödningspåverkan.  

ID på översiktskarta  6 

Vägnummer  S 696 

Namn  Backarna, BACKARNA 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  820 m. 

Längd sida 2  820 m. 

Meter vägsida totalt  1 640 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  Objektet har klassas om, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Prästkrage (mycket), kvastfibbla, brudborste, stor blåklocka, flockfibbla, 
fyrkantig johannesört, liten blåklocka och kummin. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Innerslänten var dikad vid besöket 2016, inga floravärden noterades därmed i 
innerslänten. Objektet ligget även intill ett modellflygfält.  

 

 



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Artrika vägkanter 
– Driftområde Karlstad 
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Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Artrika vägkanter 
– Driftområde Karlstad 
  

21 
 

701, Masthugget, HÖGLUNDA 

Motivering: Artrik slåttermarksrest med orkidéer, kattfot och insektsliv.  

ID på översiktskarta  7 

Vägnummer  S 701 

Namn  Masthugget, HÖGLUNDA 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  500 m. 

Längd sida 2  500 m. 

Meter vägsida totalt  1 000 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Ja, alla rätt. 

Viktigaste florainslag  Jungfru Marie nycklar, kattfot, borsttistel, liten blåklocka, ängsskallra, 
bergslok, ängsvädd, och ormbär. 

Viktigaste faunainslag Luktgräsfjäril, ängssmygare, skogsnätfjäril, berg-/vitgräsfjäril, blomfluga sp, 
och bombus spp.   

Kommentarer  Innerslänten var slåttrad vid återinventeringen 2016 och kattfot noterades 
inte i fält.   

 

 

 

 

 



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Artrika vägkanter 
– Driftområde Karlstad 
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Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Artrika vägkanter 
– Driftområde Karlstad 
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710, Stubberudshaget, LÖKENE  

Motivering: Ängsflora med orkidéer.  

ID på översiktskarta  8 

Vägnummer  S 710 

Namn  Stubberudshaget, LÖKENE 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  550 m. 

Längd sida 2  550 m. 

Meter vägsida totalt  1 100 m 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Ja, alla rätt. 

Viktigaste florainslag  Jungfru Marie nycklar, ängsvädd, ängsskallra och borsttistel. 

Viktigaste faunainslag Skogsnätfjäril och brunfläckig pärlemofjäril. 

Kommentarer  Innerslänten var nyligen slåttrad vid återinventeringen 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Artrika vägkanter 
– Driftområde Karlstad 
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Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Artrika vägkanter 
– Driftområde Karlstad 
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714, Mogårdens gravfält, APERTIN 

Motivering: Särpräglad vägkant med ängsväxter intill ett järnåldersgravfält.  

ID på översiktskarta  9 

Vägnummer  S 714 

Namn  Mogårdens gravfält, APERTIN 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  240 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  240 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  Ja, alla rätt. 

Viktigaste florainslag  Stagg, bockrot, åkervädd*, gråfibbla och äkta johannesört*. 

Viktigaste faunainslag Luktgräsfjäril och mindre tåtelsmygare. 

Kommentarer  Kattfot återfinns inte i vägområdet enlig tips, men kan hittas inne på 
järnåldersgravfältet intill. Vid återinventeringen år 2016 återfanns inte 
kattfot i vägområdet heller. Sträckan hotas även av blomsterlupiner, och 
dessa bör bekämpas. Enligt Artportalen har man bland annat funnit bibagge 
(NT) i närheten av vägen.  
 Arter noterade år 2016 anges med asterix(*). 

 

 

 

 



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Artrika vägkanter 
– Driftområde Karlstad 
  

26 
 

 

 

 

 

 

  



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Artrika vägkanter 
– Driftområde Karlstad 
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716, Rudsviken, RUD  

Motivering: Vägkanter med spridd rikblommighet längs öppna marker. 

ID på översiktskarta  10 

Vägnummer  S 716 

Namn  Rudsviken, RUD 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  320 m. 

Längd sida 2  320 m. 

Meter vägsida totalt  640 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Ny avgränsning, skyltar ska sättas upp på södra sidan av vägen. 

Viktigaste florainslag  Ärenpris, ängsklocka, äkta johannesört, gökblomster, smultron, liten 
blåklocka, prästkrage och fyrkantig johannesört. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Större förekomst av ärenpris längs sträckan. Förekomsten av ängsklocka har 
även minskat i omfattning sedan grundinventeringen 2010. Innerslänten på 
norra sidan av vägen hade även slåttrats vid återinventeringen 2016.  

 

   



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Artrika vägkanter 
– Driftområde Karlstad 
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Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Artrika vägkanter 
– Driftområde Karlstad 
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716, Hasselbol, HASSELBOL 

Motivering: Fin och välexponerad vägkant med klippvägg och slänt med rikblommande torrängsflora. 

ID på översiktskarta  11 

Vägnummer  S 716 

Namn  Hasselbol, HASSELBOL 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  460 m. 

Längd sida 2  460 m. 

Meter vägsida totalt  920 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Ja, alla rätt. 

Viktigaste florainslag  Tjärblomster, svartbräken, stor blåklocka, björkpyrola, hällebräken, berggröe, 
bergslok, stor fetknopp och flera olika fibblor. 

Viktigaste faunainslag Violettkantad guldvinge (NT), smultronvisslare, vinbärsfuks, nässelfjäril, 
luktgräsfjäril, grönsnabbvinge, tosteblåvinge, kamgräsfjäril, klöverblåvinge, 
citronfjäril, vitgräsfjäril, berggräsfjäril, mindre guldvinge, slåttergräsfjäril, 
ängssmygare, silverblåvinge, puktörneblåvinge, ängsblåvinge, mindre 
tåtelsmygare och amiral. 

Kommentarer Västra sidan utgörs av en stor klippvägg och östra sidan är en solbelyst slänt 
med ängsvegetation ner mot sjön. Restaureringsåtgärder har skett vid ett par 
omgångar längs steräckan. Åtgärderna har bestått av slyröjning intill 
klippvägg och andra svåråtkomliga partier, samt utläggning av sandbädd intill 
klippväggen och skapande av sandblottor på östra sidan. Fjärilsinventering 
har skett vid objektet under senare år. Det finns behov av ytterligare 
slyröjning främst i norra delen. Bekämpning av blomsterlupiner har 
genomförts under flera år.  Det står en minnesskylt på berget över Bo Jansson 
1941-1995, som inventerade artrika vägkanter i Värmland under 1990-talet. 
Rinnzon med lavar på klippväggen (bland annat stoftlav).  

 



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Artrika vägkanter 
– Driftområde Karlstad 
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Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Artrika vägkanter 
– Driftområde Karlstad 
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736, Häggstöd, NYEDS-NYBACKA  

Motivering: Rikblommiga vägkanter med skogsklockor. 

ID på översiktskarta  12 

Vägnummer  S 736 

Namn  Häggstöd, NYEDS-NYBACKA 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  740 m. 

Längd sida 2  740 m. 

Meter vägsida totalt  1 480 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Skogsklocka (NT), liten blåklocka, bockrot och rödklint. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Blomsterlupiner finns längs sträckan. 

 

   



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Artrika vägkanter 
– Driftområde Karlstad 
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Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Artrika vägkanter 
– Driftområde Karlstad 
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793, Öjervik, SÖDRA SÅNEBY  

Motivering: En sydvänd, torr och sandig slänt som kan vara viktig för insekter.  

ID på översiktskarta  13 

Vägnummer  S 793 

Namn  Öjervik, SÖDRA SÅNEBY 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  390 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  390 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Nej, den östra skylten står fel och ska flyttas ca:100m österut, intill järnvägen. 

Viktigaste florainslag  Färgkulla, berggröe, backnejlika, gul fetknopp, ljung och olika fibblor. 

Viktigaste faunainslag Storfibblebi (NT). 

Kommentarer  Sträckan är intressant för insekter och enligt Artportalen har man bland annat 
funnit storfibblebi (NT) och småfibblebi (tidigare rödlistad NT) i närheten av 
sträckan, eventuellt även i vägområdet. Blomsterlupiner har etablerat sig i 
dike och ytterslänt. Det har upprättas en skötselbeskrivning för sträckan 

 

  

 

 



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Artrika vägkanter 
– Driftområde Karlstad 
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Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Artrika vägkanter 
– Driftområde Karlstad 
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798, Sandmon, HUMLETORP  

Motivering: Brynmiljö med fin ängsflora och skogsklockor. 

ID på översiktskarta  14 

Vägnummer  S 798 

Namn  Sandmon, HUMLETORP 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  950 m. 

Längd sida 2  950 m. 

Meter vägsida totalt  1 900 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Skogsklocka (NT), ängsnattviol, åkervädd, stor blåklocka, skogsfibbla och 
jungfrulin. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Parkslide, vresros och blomsterlupin finns längs sträckan och behöver 
åtgärdas. 

   



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Artrika vägkanter 
– Driftområde Karlstad 
  

36 
 

 

 

 

 

 

  



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Artrika vägkanter 
– Driftområde Karlstad 
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798, Knutserudshöjden, HUMLETORP 

Motivering: Intressant flora med bland annat skogsklockor, kattfot och blåsippa. 

ID på översiktskarta  15 

Vägnummer  S 798 

Namn  Knutserudshöjden, HUMLETORP 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  1 050 m. 

Längd sida 2  1 050 m. 

Meter vägsida totalt  2 100 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Ny avgränsning, skyltar ska sättas upp på västra sidan av vägen. 

Viktigaste florainslag  Skogsklocka (NT), kattfot, stor blåklocka, liten blåklocka, skogsfibbla, 
borstistel, gökärt och blåsippa. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Mycket blomsterlupiner finns längs sträckan vilket behöver bekämpas. 
Tidigare har trollduva och nattvioler noterats vid objektet.  

 

   



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Artrika vägkanter 
– Driftområde Karlstad 
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Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Artrika vägkanter 
– Driftområde Karlstad 
  

39 
 

798, Stora Bonäs, STORA BONÄS 

Motivering: Fina, rikblommande vägkanter med skogsklocka, nattviol och ängsflora.  

ID på översiktskarta  16 

Vägnummer  S 798 

Namn  Stora Bonäs, STORA BONÄS 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  580 m. 

Längd sida 2  580 m. 

Meter vägsida totalt  1 160 m. 

Skötselstatus  Dålig. 

Skyltar  Ja, alla rätt. 

Viktigaste florainslag  Skogsklocka (NT), brunklöver (NT), ängsnattviol, ängsklocka, jungfrulin, 
åkervädd och ormrot. 

Viktigaste faunainslag Nässelfjäril. 

Kommentarer  Västra delen av objektet här högsta värdena. Innerslänten var slåttrad vid 
återinventeringen 2016. Blomsterlupiner finns även inom sträckan och 
behöver bekämpas.  

 

 

Svarta markeringar avser särskilt intressanta sträckor med riklig förekomst av skogsklocka. 



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Artrika vägkanter 
– Driftområde Karlstad 
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Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Artrika vägkanter 
– Driftområde Karlstad 
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801, Boställena, VISTEBERG  

Motivering: Kattfot och en del andra ängsväxter.  

ID på översiktskarta  17 

Vägnummer  S 801 

Namn  Boställena, VISTEBERG 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  70 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  70 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Ja, alla rätt. 

Viktigaste florainslag  Kattfot*, äkta johannesört*, skogsfibbla*, liten blåklocka*, äkta johannesört*, 
bockrot, fyrkantig johannesört, ängsvädd, stor blåklocka* och smultron. 

Viktigaste faunainslag Violettkantad guldvinge (NT)* och luktgräsfjäril*. 

Kommentarer  Objektet sträcker sig mellan infartsväg i väster och skogsdungens slut i öster. 
Nyckelstrukturer i form av blottad sand finns längs vägen. Blomsterlupiner 
har etablerat sig.  
Arter noterade vid återinventeringen 2016 är markerade med asterix (*).  

 

 



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Artrika vägkanter 
– Driftområde Karlstad 
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Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Artrika vägkanter 
– Driftområde Karlstad 
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801, Nordsjö, NORDSJÖ 

Motivering: Torra skogsvägkanter med Jungfru Marie nycklar och spridd ängsflora. 

ID på översiktskarta  18 

Vägnummer  S 801 

Namn  Nordsjö, NORDSJÖ 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  575 m. 

Längd sida 2  575 m. 

Meter vägsida totalt  1 150 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Ja, alla står rätt. 

Viktigaste florainslag  Jungfru Marie nycklar*, stagg, fyrkantig johannesört, smultron, åkervädd*, 
backnejlika*, klotpyrola, ängsskallra, gökblomster och liten blåklocka*. 

Viktigaste faunainslag Ängsmetallvinge (NT), cf ljungblåvinge, skogsnätfjäril, slåttergräsfjäril, 
brunfläckig pärlemorfjäril och humlebagge. 

Kommentarer  Fjärilar, bland annat har ängsmetallvinge Adscita statices (NT) har noterats på 
sträckan tidigare. Sträckning fram till grusad vändplan på södra sidan.  
Arter noterade vid 2016 års återinventering markeras med asterix (*).  

 

 

 

 

 



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Artrika vägkanter 
– Driftområde Karlstad 
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Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Artrika vägkanter 
– Driftområde Karlstad 
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812, Bergviken, ÄLVSBACKA 

Motivering: Vägkanter i öppen mark med mycket borsttistel och skogsklocka.  

ID på översiktskarta  19 

Vägnummer  S 812 

Namn  Bergviken, ÄLVSBACKA 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  725 m. 

Längd sida 2  725 m. 

Meter vägsida totalt  1 400 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Ja, alla rätt. 

Viktigaste florainslag  Skogsklocka (NT), borsttistel, kungsmynta och liten blåklocka. 

Viktigaste faunainslag Ängssmygare och cf silverblåvinge. 

Kommentarer  Hagen mot sjön hade fortfarande nötbete vid återinventeringen 2016. Totalt 
sågs 36 st skogsklockor längs vägens norra sida och 39 st på södra sidan 
vägen.  

 

 

Svarta markeringar avser sträckor med riklig förekomst av borsttistel (västra delen) och skogsklocka 
(östra delen). 



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Artrika vägkanter 
– Driftområde Karlstad 
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Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Artrika vägkanter 
– Driftområde Karlstad 
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813, Torsked, TORSKED 

Motivering: Skogsvägkant med skogsklocka och borsttistel. 

ID på översiktskarta  20 

Vägnummer  S 813 

Namn  Torsked, TORSKED 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  355 m. 

Längd sida 2  80 m. 

Meter vägsida totalt  435 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Skogsklocka (NT), borsttistel, stor blåklocka och smultron. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Ca 40 st skogsklockor noterades vid besök 2016. 

 

   



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Artrika vägkanter 
– Driftområde Karlstad 
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Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Artrika vägkanter 
– Driftområde Karlstad 
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881, Berga- Folkesgården, HENSGÅRD  

Motivering: Fin ängsvegetation och riklig blomning.  

ID på översiktskarta  21 

Vägnummer  S 881 

Namn  Berga - Folkesgården, HENSGÅRD 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  4 880 m. 

Längd sida 2  4 880 m. 

Meter vägsida totalt  9 760 m. 

Skötselstatus  Dålig. 

Skyltar  Ja, alla rätt. 

Viktigaste florainslag  Brunklöver (NT), åkervädd, höskallra, liten blåklocka, äkta johannesört, 
jungfrulin, rödklint och ängsklocka. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Väldigt mycket blomsterlupiner på platsen, omfattande bekämpningsinsats 
behövs. Innerslänten har nyligen ”avgrusats”. Riklig blomning av de olika 
fibblorna. 

 

  



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Artrika vägkanter 
– Driftområde Karlstad 
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Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Artrika vägkanter 
– Driftområde Karlstad 
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E 18, Rudsberget, RUD  

Motivering: Utvecklad torrbacksflora med mycket taklosta.  

ID på översiktskarta  22 

Vägnummer   E 18 

Namn  Rudsberget, RUD 

Gammalt namn  Rudsmotet 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  170 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  170 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  Skyltar saknas, ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Taklosta, gråbinka, malva, backtrav, femfingerört, kärleksört, raggmossor och 
lavar. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Klippig slänt mellan E18 och avfartsväg. Mycket gott om taklosta på tunna 
jordtäcken på hällarna. Åtgärder mot blomsterlupiner har genomförts under 
flera år. Sträckan besöktes ej i fält vid 2016 återinventering men en 
skötselbeskrivning finns för sträckan. 

 

 

 

 



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Artrika vägkanter 
– Driftområde Karlstad 
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Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Hänsynsobjekt 
– Driftområde Karlstad 

 

53 
 

Objektförteckning – Hänsynsobjekt  

61, 704 och 707, Hynboholm, GRAVA 

Motivering: Sandig torrslänt som kan vara intressant för insekter.  

ID på översiktskarta  23 

Vägnummer  S 61, S 704, S 707 

Namn  Hynboholm, GRAVA 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Olika sidor. 

Längd sidor Se karta. 

Meter vägsida totalt  3 100 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Mossor, lavar och gråbinka. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Slänter med mycket sand och väldigt lite vegetation. Eventuellt 
insektsintressant? Enligt Artportalen har man bland annat funnit bibagge 
(NT) och allmän purpurmätare (NT) i närheten av sträckan (i grustag och vid 
hembygdsgård). Sträckan bör undersökas noggrannare. Sträckan har inte 
besökts i fält, år 2016. 

 

 



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Hänsynsobjekt 
– Driftområde Karlstad 
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Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Hänsynsobjekt 
– Driftområde Karlstad 
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236, Hammaröleden, ORRHOLMEN  

Motivering: Småfint med mycket getväppling och andra torrbacksarter mellan vägen och GC-vägen. 

ID på översiktskarta  24 

Vägnummer  S 236 

Namn  Hammaröleden, ORRHOLMEN 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Västra sidan. 

Längd sida 1  750 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  750 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Getväppling, luddlosta, grönknavel, harklöver, gul fetknopp, ängsskallra, 
käringtand och svartkämpar. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Borttagen artrik vägkant på andra sidan vägen. Sträckan har ej besökts i fält, 
år 2016. 

 

 

 



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Hänsynsobjekt 
– Driftområde Karlstad 

 

56 
 

 

 

 

 

  



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Hänsynsobjekt 
– Driftområde Karlstad 
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693, Södra Grimstad, SÖDRA GRIMSTAD  

Motivering: Vägkant med god förekomst av stor blåklocka och spridd förekomst av ängsarter. 

ID på översiktskarta  25 

Vägnummer  S 693 

Namn  Södra Grimstad, SÖDRA GRIMSTAD 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  2 470 m. 

Längd sida 2  2 470 m. 

Meter vägsida totalt  4 940 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  -  

Viktigaste florainslag  Stor blåklocka, ängsnattviol och styvfibbla. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  En del örnbräken finns vid objektet. 

   



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Hänsynsobjekt 
– Driftområde Karlstad 
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Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Hänsynsobjekt 
– Driftområde Karlstad 
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694, Skruvstad, SKRUVSTAD  

Motivering: Lågmäld vägkant med en del ängsarter och riklig, viktig blomning av vanligare arter.  

ID på översiktskarta  26 

Vägnummer  S 694 

Namn  Skruvstad, SKRUVSTAD 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  1 100 m. 

Längd sida 2  1 100 m. 

Meter vägsida totalt  2 200 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Flockfibbla, stormåra, svartkämpar, gråfibbla, kummin, käringtand och 
backnejlika. 

Viktigaste faunainslag Ängsmetallvinge (NT), slåttergräsfjäril, luktgräsfjäril och honungsbi. 

Kommentarer  Mycket av den intressanta floran växer på bankslänterna. Objektet var även 
slåttrat vid återinventeringen 2016 vilket försvårat bedömningen.   

 

 

 

 

 

 



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Hänsynsobjekt 
– Driftområde Karlstad 
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Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Hänsynsobjekt 
– Driftområde Karlstad 
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696, Lerum, LERUM  

Motivering: Ostvända klippor med fetbladsväxter, mossor och spridd ängsflora. 

ID på översiktskarta  27 

Vägnummer  S 695 

Namn  Lerum, LERUM 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Västra sidan. 

Längd sida 1  230 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  230 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Stor fetknopp, äkta johannesört och liten blåklocka. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Naturvärdena finns främst i ytterslänten. 

   



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Hänsynsobjekt 
– Driftområde Karlstad 
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Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Hänsynsobjekt 
– Driftområde Karlstad 
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696, Äskebol- Skållerud, SKÅLLERUD  

Motivering: Längre sträcka med partier av rikare blomning av ängsväxter. 

ID på översiktskarta  28 

Vägnummer  S 696 

Namn  Äskebol- Skållerud, SKÅLLERUD 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  2 410 m. 

Längd sida 2  2 410 m. 

Meter vägsida totalt  4 820 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Stor blåklocka, liten blåklocka och äkta johannesört. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Skärningar finns på nordvästra sidan med inslag av blottad jord.  

   



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Hänsynsobjekt 
– Driftområde Karlstad 
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699, Prästgården, NOR 

Motivering: Viss förekomst av indikatorarter, vägbanken består av sandigt material i ett åkerdominerat 
landskap. 

ID på översiktskarta  29 

Vägnummer  S 699 

Namn  Prästgården, NOR 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Östra sidan. 

Längd sida 1  1 310 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  1 310 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Röllika, smultron och gullris. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Objektet har ej inventerats noga i fält. 

 

 



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Hänsynsobjekt 
– Driftområde Karlstad 
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Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Hänsynsobjekt 
– Driftområde Karlstad 
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Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Hänsynsobjekt 
– Driftområde Karlstad 
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701, Övre Bruket, LINJEN 

Motivering: Massförekomst av backnejlika samt enstaka, spridda ängsarter.  

ID på översiktskarta  30 

Vägnummer  S 701 

Namn  Övre Bruket, LINJEN 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  150 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  150 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Backnejlika, gråfibbla, ängsklocka, gul fetknopp och stormåra. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Objektet är frodigare än vid 2010års inventering. Sträckan var nyligen 
slåttrad vid besök 2016, både privatslåtter samt försommardrag. Objektet 
angränsar till villatomter.    

 

 

 

 



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Hänsynsobjekt 
– Driftområde Karlstad 
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Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Hänsynsobjekt 
– Driftområde Karlstad 
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716, Stenbacken, GUNNARBY  

Motivering: Många exemplar av Jungfru Marie nycklar, i övrigt relativt trivial flora.  

ID på översiktskarta  31 

Vägnummer  S 716 

Namn  Stenbacken, GUNNARSBY 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  1 400 m. 

Längd sida 2  1 400 m. 

Meter vägsida totalt  2 800 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Jungfru Marie nycklar, ärenpris och smultron. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Ligger intill ett uppväxande hygge. Blomsterlupiner finns i mängder längs 
vissa avsnitt.  

 

 

Svarta markeringar avser delsträckor med riklig förekomst av Jungfru Marie nycklar. 



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Hänsynsobjekt 
– Driftområde Karlstad 
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Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Hänsynsobjekt 
– Driftområde Karlstad 
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717, Lökene, LÖKENE  

Motivering: Rikblommiga åkervägkanter. 

ID på översiktskarta  32 

Vägnummer  S 717 

Namn  Lökene, LÖKENE 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  2 255 m. 

Längd sida 2  2 255 m. 

Meter vägsida totalt  4 510 m. 

Skötselstatus  Bra.  

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Åkervädd, ängsklocka, liten blåklocka och äkta johannesört. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Både blomsterlupin och kanadensiskt gullris har etablerat sig vid objektet. 

 

  



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Hänsynsobjekt 
– Driftområde Karlstad 
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Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Hänsynsobjekt 
– Driftområde Karlstad 
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718, Öster om Nilsby, NILSBY  

Motivering: Längre sträcka med flera intressanta delsträckor med ängsvegetation.  

ID på översiktskarta  33 

Vägnummer  S 718 

Namn  Öster om Nilsby, NILSBY 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  4 590 m. 

Längd sida 2  4 590 m. 

Meter vägsida totalt  9 180 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Stor blåklocka*, liten blåklocka*, åkervädd* A) Ängsklocka, prästkrage, 
fyrkantig johannesört, käringtand. B) Stor ormrot. C) Ängsvädd,* borsttistel, 
bergslok, smultron, prästkrage och fyrkantig johannesört. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Flera intressanta delsträckor har noterats (se karta), sträckan behöver 
undersökas noggrannare. Någon form av förstärkningsarbete har skett vid 
sträckan, innerslänten är grusad. De flesta floravärdena finns på norra sidan 
vägen.  
Arter noterade 2016 anges med asterix (*). 

 

 

Svarta markeringar avser A) sträcka med mycket ängsklocka, B) stor ormrot och C) sträcka med mycket 
ängsvädd och borsttistel.  

 

 



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Hänsynsobjekt 
– Driftområde Karlstad 
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Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Hänsynsobjekt 
– Driftområde Karlstad 
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752, Rudsberg, SÖDRA RÅDOM 

Motivering: Hyggesvägkanter med rikblommig ängsflora.   

ID på översiktskarta  34 

Vägnummer  S 752 

Namn  Rudsberg, SÖDRA RÅDOM 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  930 m. 

Längd sida 2  930 m. 

Meter vägsida totalt  1 860 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Objektet har klassats om, skyltar ska tas ner.  

Viktigaste florainslag  Ängsklocka, borsttistel, liten blåklocka och stor blåklocka. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Sträckning längs ett hygge som är på väg att växa igen och försämrar 
förutsättningarna för objektet. 

 

   



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Hänsynsobjekt 
– Driftområde Karlstad 
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Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Hänsynsobjekt 
– Driftområde Karlstad 
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792, Dalen, SVENSBY  

Motivering: Kort sträcka med fin ängsflora.  

ID på översiktskarta  35 

Vägnummer  S 792 

Namn  Dalen, SVENSBY 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  105 m. 

Längd sida 2  105 m. 

Meter vägsida totalt  210 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Relativt mycket borsttistel, mycket fibblor, liten blåklocka och stormåra. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  - 

 

 

 

 

 



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Hänsynsobjekt 
– Driftområde Karlstad 
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Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Hänsynsobjekt 
– Driftområde Karlstad 
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793, Södra Såneby, TONEBY  

Motivering: Ängsflora längs torra vägkanter. 

ID på översiktskarta  36 

Vägnummer  S 793 

Namn  Södra Såneby, TONEBY 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  1 350 m. 

Längd sida 2  1 350 m. 

Meter vägsida totalt  2 700 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Åkervädd, liten blåklocka, backnejlika och äkta johannesört. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Behöver detaljinventeras och kontrolleras. Sandigt område. 

   



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Hänsynsobjekt 
– Driftområde Karlstad 
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Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Hänsynsobjekt 
– Driftområde Karlstad 
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798, Humletorp, SUND 

Motivering: Småfina vägkanter med ängsklockor.  

ID på översiktskarta  37 

Vägnummer  S 798 

Namn  Humletorp, SUND 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  2 755 m. 

Längd sida 2  2 755 m. 

Meter vägsida totalt  5 510 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  -  

Viktigaste florainslag  Ängsklocka och prästkrage. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  -  

 

 

 



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Hänsynsobjekt 
– Driftområde Karlstad 
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Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Hänsynsobjekt 
– Driftområde Karlstad 
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798, Mickeltorp, KNUTSERUD 

Motivering: Småfina vägkanter med ängsklockor.  

ID på översiktskarta  38 

Vägnummer  S 798 

Namn  Mickelstorp, LILLA BONÄS 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  2 515 m. 

Längd sida 2  2 515 m. 

Meter vägsida totalt  5 030 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  -  

Viktigaste florainslag  Ängsklocka och prästkrage. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  -  

 

 

 

  



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Hänsynsobjekt 
– Driftområde Karlstad 
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Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Hänsynsobjekt 
– Driftområde Karlstad 
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798, Ängen, STORA BONÄS 

Motivering: Småfina vägkanter med ängsklockor.  

ID på översiktskarta  39 

Vägnummer  S 798 

Namn  Ängen, STORA BONÄS 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  915 m. 

Längd sida 2  915 m. 

Meter vägsida totalt  1 830 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  -  

Viktigaste florainslag  Ängsklocka och prästkrage. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  -  

 

 
  



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Hänsynsobjekt 
– Driftområde Karlstad 
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Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Hänsynsobjekt 
– Driftområde Karlstad 
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802, Östanås, ÖSTANÅS 

Motivering: Rikblommiga vägkanter i åkerlandskap. 

ID på översiktskarta  40 

Vägnummer  S 802 

Namn  Östanås, ÖSTANÅS 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  1 610 m. 

Längd sida 2  1 610 m. 

Meter vägsida totalt  3 220 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Liten blåklocka, åkervädd och äkta johannesört. 

Viktigaste faunainslag Luktgräsfjäril och slåttergräsfjäril. 

Kommentarer  - 

   



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Hänsynsobjekt 
– Driftområde Karlstad 
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Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Hänsynsobjekt 
– Driftområde Karlstad 
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812, Sundängarna, ÄLVSBACKA-SUND 

Motivering: Vägkanter genom öppna marker med utspridd rikblommighet.  

ID på översiktskarta  41 

Vägnummer  S 812 

Namn  Sundängarna, ÄLVSBACKA-SUND 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  840 m. 

Längd sida 2  840 m. 

Meter vägsida totalt  1 680 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Skogsklocka (NT), höskallra, borsttistel, ängsvädd och liten blåklocka. 

Viktigaste faunainslag Skogsnätfjäril och luktgräsfjäril. 

Kommentarer  Två exemplar av skogsklocka noterades på platsen växande i ytterslänt. 
Ormrot har även tidigare noterats växa utanför vägområdet. Blomsterlupiner 
finns inom sträckan.  

 

   



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Hänsynsobjekt 
– Driftområde Karlstad 
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Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Hänsynsobjekt 
– Driftområde Karlstad 
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813, Under Berget, NYEDS-SJÖSTAD  

Motivering: Skogsvägkanter med större förekomst av fibblor och viss förekomst av skogsklocka. 

ID på översiktskarta  42 

Vägnummer  S 813 

Namn  Under Berget, NYEDS-SJÖSTAD 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Östra sidan. 

Längd sida 1  340 m. 

Längd sida 2  -  

Meter vägsida totalt  340 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Skogsklocka (NT), borsttistel, kvastfibbla, åkervädd, skogsfibblor och liten 
blåklocka. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  - 

   



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Hänsynsobjekt 
– Driftområde Karlstad 
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Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Hänsynsobjekt 
– Driftområde Karlstad 
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E 18, Algustad, ALGUSTAD 

Motivering: Sydvänd, sandig slänt (nyckelstruktur). God potential för insekter. 

ID på översiktskarta  43 

Vägnummer  E 18 

Namn  Algustad, ALGUSTAD 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  1 615 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  1 615 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Ljung, mjölon och Cladonia sp.. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer   Sträckan har ej inventerats i fält och behöver ett noggrannare fältbesök. 

 

 



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Hänsynsobjekt 
– Driftområde Karlstad 
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Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Hänsynsobjekt 
– Driftområde Karlstad 
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E 18, Törnemon, TÖRNE 

Motivering: Sydvänd, sandig slänt (nyckelstruktur). God potential för insekter. 

ID på översiktskarta  44 

Vägnummer  E 18 

Namn  Törnemon, TÖRNE 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  735 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  735 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Ljung, mjölon och Cladonia sp.. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Sträckan har ej inventerats i fält och behöver ett noggrannare fältbesök. 

 

 

 
  



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Hänsynsobjekt 
– Driftområde Karlstad 
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E 18, Klara backe, LILLERUD 

Motivering: Sydvänd, sandig slänt (nyckelstruktur). God potential för insekter. 

ID på översiktskarta  45 

Vägnummer  E 18 
Namn  Klara backe, LILLERUD 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  395 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  395 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Ljung, mjölon och Cladonia sp.. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Sträckan har ej inventerats i fält och behöver ett noggrannare fältbesök. 

 

  



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Hänsynsobjekt 
– Driftområde Karlstad 
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E 18, Mon, MON 

Motivering: Sydvänd, sandig slänt (nyckelstruktur). God potential för insekter. 

ID på översiktskarta  46 

Vägnummer  E 18 

Namn  Mon, MON 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  560 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  560 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Ljung, mjölon och Cladonia sp.. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Sträckan har ej inventerats i fält och behöver ett noggrannare fältbesök. 

 

  



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Hänsynsobjekt 
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E 18, Sörmon, SÖRMOVERKET 

Motivering: Ett antal sydvända och sandiga slänter.  

ID på översiktskarta  47 

Vägnummer  E 18 

Namn  Sörmon, SÖRMOVERKET 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  4 350 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  4 350 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Bergsyra, ljung, mjölon, gåsört, prästkrage, käringtand, lingon, åkerfibbla, trift 
och Cladonia-arter.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Sandig specialsträcka med sandblottor. Sandödlor finns i närområdet norr om 
vägen. Intill delar av sträckan ligger Sörmons naturreservat. Vresros 
förekommer även på vissa ställen. Sträckan behöver undersökas ytterligare. 
Sträckan har ej besökts i fält år 2016. E18 byggs f.n. om på den aktuella 
sträckan. 
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E 45, Toneby, TONEBY  

Motivering: Stora, solbelysta slänter med en del ängsflora. 

ID på översiktskarta  48 

Vägnummer  E 45 

Namn  Toneby, TONEBY 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  650 m. 

Längd sida 2  650 m. 

Meter vägsida totalt  1 300 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Åkervädd och liten blåklocka. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Tre stora ytterslänter som bör undersökas i fält.  
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Objektförteckning – Övriga objekt  

Borttagna objekt  

Vägnr. Namn Motivering Skyltar Kommentarer 
S 61 Fagerås Tas bort, vägen ombyggd. Saknas redan, 

ingen åtgärd 
behövs. 

- 

S 236 Hammaröleden Tas bort, cikoria 
återfanns ej. 

Saknas redan, 
ingen åtgärd 
behövs. 

Andra sidan av vägen 
blir ett hänsynsobjekt 

S 549,  Sydväst om 
Segerstad 

Bladbaggen är numera 
klassad som livskraftig 
(LC). 

- - 

S 689 Åneholm Håller ej längre 
hänsynsobjekts kvalité. 

- - 

S 696 Hjortorp - - - 
S 713 Råglanda Håller ej längre 

hänsynsobjekts kvalité. 
- - 

S 736 Högberg Håller ej längre 
hänsynsobjekts kvalité. 

- - 

S 798 Mickelstorp, LILLA 
BONÄS 

Objektet ingår nu mera i 
ett objekt med längre 
sträckning. 

- - 

S 801 Myren Håller ej längre 
hänsynsobjekts kvalité. 

- - 

S 801 Norra Lallaretorp Gammalt hygge som växt 
upp. 

- - 

S E45 Rottneros Tas bort, vitsippor ej 
intressant. 

Saknas redan, 
ingen åtgärd 
behövs. 

- 
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