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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 Norra Bohuslän 
Km väg 1281 km 

Km vägkant 2562 km 

 

   
 
  

Artrika vägkanter  
Antal 62 

Km väg 35, 1 km 

Km vägkant 61,8 km 

Andel väg (%) 2,7 % 

Andel vägkant (%) 2,4 % 

 

Hänsynsobjekt 

Antal 32 

Km väg 17,5 km 

Km vägkant 27,4 km 

Andel väg (%) 1,4 % 

Andel vägkant (%) 1,1 % 

  

Skötselstatus 

Bra 24 av 94 

Medel 46 av 94 

Dålig 11 av 94 

Okänd 13 av 94 
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Översiktskarta – Artrika vägkanter och hänsynsobjekt 
 

Karta över norra delen av driftområdet: 
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Karta över södra delen av driftområdet: 
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Objektförteckning – Artrika vägkanter 

162, Medby, MEDBY  

Motivering: Vägkant med stor förekomst av den hotade arten stallört (VU). 

ID på översiktskarta  1 

Vägnummer  O 162 

Namn  Medby, MEDBY 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Östra sidan. 

Längd sida 1  165 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  165 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Stallört (VU), skogssäv, gulvial och käringtand. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Det behöver generellt sett utarbetas tydligare åtgärder för att gynna 
stallörten. 
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163, Backa, TANUMS-BACKA 

Motivering: Ytterslänt med bestånd av stallört (VU). 

ID på översiktskarta  2 

Vägnummer  O 163 

Namn  Backa, TANUMS-BACKA 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  130 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  130 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Stallört (VU), äkta johannesört, styvfibbla och gråfibbla. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Det behöver generellt sett utarbetas tydligare åtgärder för att gynna 
stallörten. 
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163, Rörvik, TANUMS-RÖRVIK  

Motivering: Vägkant med kalkgynnad flora och en solbelyst ljungslänt. 

ID på översiktskarta  3 

Vägnummer  O 163 

Namn  Rörvik, TANUMS-RÖRVIK 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Östra sidan. 

Längd sida 1  920 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  920 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Ny avgränsning, skylt i söder ska flyttas. 

Viktigaste florainslag  Åkervädd, blodnäva, getväppling, bockrot, väddklint, tjärblomster, gulmåra, 
rotfibbla, liten blåklocka, flockfibbla, ljung och äkta johannesört. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Två tydliga delområden, den norra delen har mer kalkgynnad flora (skalgrus) 
och den södra delen har en stor ljungslänt. Sträckan som förlängdes 
ytterligare vi återinventeringen 2016. Lokalen kan även vara 
insektsintressant.  
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163, Ertseröd, ERTSERÖD 

Motivering: Solbelyst slänt med kalkgynnad flora. 

ID på översiktskarta  4 

Vägnummer  O 163 

Namn  Ertseröd, ERTSERÖD  

Gammalt namn  
 

Sida av vägen  Östra sidan. 

Längd sida 1  60 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  60 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Ja, alla rätt. 

Viktigaste florainslag  Blodnäva, ängshavre, åkervädd, liten blåklocka, äkta johannesört, 
tjärblomster, flockfibbla, backnejlika, rödklint, bockrot, gulmåra, jungfrulin, 
ängshavre, käringtand och getväppling. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Objektet håller på att växa igen med örnbräken, slån och knylhavre. 
Nyckelstrukturer finns inom sträckan i form av stenmur och sandblottor.  

 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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164, Hoppetjärnet, STRÖMSTAD 

Motivering: Vägkant med förekomst av sandödlor. 

ID på översiktskarta  5 

Vägnummer  O 164 

Namn  Hoppetjärnet, STRÖMSTAD 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  700 m. 

Längd sida 2  700 m. 

Meter vägsida totalt  1 400 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Ny avgränsning, skyltar i väster ska flyttas. 

Viktigaste florainslag  Stallört (VU), flockfibbla, blåmunkar, getväppling, äkta johannesört, åkervädd, 
bockrot, gulmåra, vingvial, stor blåklocka, rödklint och liten blåklocka. 

Viktigaste faunainslag Sandödla (VU), mindre blåvinge (NT) och snok. 

Kommentarer  Pågående byggnation av ny väg intill järnvägen i ett område med sandödlor 
(VU), inventerades 2010, se rapport av L. Karlsson (2010) och Naturcentrum 
AB (2016). En slänt med stenmur, mellan väg och järnväg, är extra viktig för 
ödlorna och pekas ut som artrik vägkant. Det är möjligt att sandödlor även 
finns i vägområdet väster om sträckan, och det kan finnas konnektivitet med 
populationen i den artrika vägkanten vid Odelsberg. Det behöver generellt 
sett utarbetas tydligare åtgärder för att gynna stallörten. En 
skötselbeskrivning har även tagits fram för sträckan.  

 

 

 

 



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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164, Lunnane, LUNDBY  

Motivering: Vägkant med förekomst av slåttergubbe och andra indikatorarter. 

ID på översiktskarta  6 

Vägnummer  O 164 

Namn  Lunnane, LUNDBY 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  55 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  55 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Slåttergubbe (VU), ängsskallra, ängsvädd och gökärt. 

Viktigaste faunainslag Mindre bastardsvärmare (NT), ängsmetallvinge (NT), skogsnätfjäril och 
vitfläckig guldvinge. 

Kommentarer  Objektet angränsar till en artrik stickväg i intilliggande skog, vilket bidrar till 
god ljusexponering. 

 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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165, Torp, NAVERSTADS-TORP  

Motivering: Fin torrslänt med insektsmiljöer och ängsflora, bland annat mycket getväppling.  

ID på översiktskarta  7 

Vägnummer  O 165 

Namn  Torp, NAVERSTADS-TORP 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Östra sidan. 

Längd sida 1  180 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  180 m. 

Skötselstatus  Dålig. 

Skyltar  Ja, alla rätt. 

Viktigaste florainslag  Getväppling, bockrot, åkervädd, gökärt, liten blåklocka, gulmåra, äkta 
johannesört, tjärblomster, sammetsdaggkåpa och betesdaggkåpa.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Statusen på objektet har försämrats kraftigt sen senaste inventeringen 2010, 
blomsterlupiner har etablerat sig och tagit över. Det fanns även mycket 
örnbräken på platsen vid fältbesök 2016. 

 

   



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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165, Bullarebygden-Backa, NAVERSTADS 

Motivering: Stor, sandig västvänd ytterslänt med förekomst av ängsflora. 

ID på översiktskarta  8 

Vägnummer  O 165 

Namn  Bullarebygden-Backa, NAVERSTADS-BACKA 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Östra sidan. 

Längd sida 1  130 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  130 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Getväppling, gökärt, åkervädd, äkta johannesört, flockfibbla, bockrot och 
ängsvädd. 

Viktigaste faunainslag Uppgift om bastardsvärmare från närboende. 

Kommentarer  Blomsterlupiner behöver bekämpas inom sträckan samt så behövs en 
vedväxtröjning. 

   



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  

 

26 
 

    



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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171, Stycket, ASKUMS-BACKA  

Motivering: Längre sträcka med kalkpåverkade ytterslänter med god förekomst av åkervädd och 
flockfibbla. 

ID på översiktskarta  9 

Vägnummer  O 171 

Namn  Stycket, ASKUMS-BACKA 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  400 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  400 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Gulmåra, åkervädd, äkta johannesört, flockfibbla, kungsmynt, småborre och 
blodnäva. 

Viktigaste faunainslag Mindre bastardsvärmare (NT), mindre tåtelsmygare, luktgräsfjäril, 
slåttergräsfjäril, vitfläckig guldvinge, tistelfjäril, ljungblåvinge, nässelfjäril, 
humlebagge, ängshumla och blombockar. 

Kommentarer  Skalgruspåverkan. Objektet behöver en mer detaljerad inventering. Sträckan 
är även insektsrik. 

 
 

 



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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176, Odelsberg, STRÖMSTAD  

Motivering: Lokal med sandödlor och fin flora, bland annat stenfrö.  

ID på översiktskarta  10 

Vägnummer  O 176 

Namn  Odelsberg, STRÖMSTAD 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  345 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  345 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Ny avgränsning, norra och södra skylten ska flyttas söder ut. 

Viktigaste florainslag  Stenfrö, äkta johannesört gulmåra, backnejlika, småborre, darrgräs, liten 
blåklocka, tjärblomster, ängshavre, käringtand, flockfibbla, åkervädd, 
krypvide, käringtand och ljung. 

Viktigaste faunainslag Sandödla (VU). 

Kommentarer  Den värdefulla floran (bl.a. stenfrö och blodnäva) och sandödlelokalen 
fortsätter i ett större område in mot berget (bl.a. längs den enskilda vägen 
mitt på sträckan samt området mellan de två vägarna). Mycket vedväxter 
förekommer inom sträckan, och ett behov av att de röjs bort intill klippmark 
finns. Knylhavre har även etablerat sig i innerslänten. En skötselbeskrivning 
har upprättas för sträckan. 

 

 
 



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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818, Ingalsröd, INGALSRÖD 

Motivering: Vägkanter med fin ängsflora.  

ID på översiktskarta  11 

Vägnummer  O 818 

Namn  Ingalsröd, INGALSRÖD 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  510 m. 

Längd sida 2  510 m. 

Meter vägsida totalt  1 020 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Stallört (VU) och flockfibbla. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Innerslänt var slåttrad vid fältbesöket under återinventeringen 2016.  Det 
behöver generellt sett utarbetas tydligare åtgärder för att gynna stallörten. 

 

   



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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831, Lassehaga, LASSEHAGA  

Motivering: Rikblommig kalkgynnad ängsflora. 

ID på översiktskarta  12 

Vägnummer  O 831 

Namn  Lassehaga, LASSEHAGA  

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  340 m. 

Längd sida 2  340 m. 

Meter vägsida totalt  680 m.  

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Skylt i väster är felplacerad och ska flyttas österut. 

Viktigaste florainslag  Väddklint, åkervädd, småborre, liten blåklocka, ängsskallra, äkte johannesört, 
smällglim, rödklint, bockrot, gulmåra, stånds, getväppling, fyrkantig 
johannesört och smultron. 

Viktigaste faunainslag Mindre bastardsvärmare (NT), luktgräsfjäril, mindre tåtelsmygare, 
ängshumla, stenhumla m.fl. 

Kommentarer  Flertalet insekter förekommer längs sträckan. Viss restaurering behövs även 
längs sträckan då mycket kvävegynnade arter förekommer. 

 

   



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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852, Brodalen, BRO-PRÄSTGÅRD  

Motivering: Vägkant med trolig förekomst av den rödlistade arten bohusbjörnbär (VU). 

ID på översiktskarta  13 

Vägnummer  O 852 

Namn  Brodalen, BRO-PRÄSTGÅRD 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  30 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  30 m. 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Bohusbjörnbär (VU). 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Växer intill en bergssida, och det finns en eventuell risk för bortröjning.  

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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852, Härnäsets Folkets hus, SVEE  

Motivering: Vägkant med förekomst av den rödlistade arten rosenbjörnbär (VU). 

ID på översiktskarta  14 

Vägnummer  O 852 

Namn  Härnäsets Folkets hus, SVEE 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  45 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  45 m. 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Rosenbjörnbär (VU). 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Rosenbjörnbär växer tillsammans med andra björnbärsarter, eventuellt finns 
det ett behov av framröjning. Busken bör även markeras. 

   



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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852, Skälbacken, BREVIK  

Motivering: Vägkant med rik stallörtsförekomst och kalkinslag. 

ID på översiktskarta  15 

Vägnummer  O 852 

Namn  Skälbacken, BREVIK 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Östra sidan. 

Längd sida 1  80 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  80 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Stallört (VU), småborre, rödklint och äkta johannesört. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Sträckan är blomrik, dock förekommer knylhavre på ömse sidor av objektet. 
Det behöver även generellt sett utarbetas tydligare åtgärder för att gynna 
stallörten. 

   



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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873, Övergård, HÅLE 

Motivering: Fin ängsflora med kalkinslag. 

ID på översiktskarta  16 

Vägnummer  O 873 

Namn  Övergård, HÅLE 

Gammalt namn  Håle 

Sida av vägen  Östra sidan. 

Längd sida 1  260 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  260 m. 

Skötselstatus  Dålig. 

Skyltar  Ja, alla rätt. 

Viktigaste florainslag  Småborre*, bergslok*, spåtistel*, bergmynta, sötvedel, gulmåra*, ängsvädd*, 
gökärt*, darrgräs*, blodrot, backglim, nässelklocka och styvfibbla. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Det finns mycket ek- och asksly vid objektet som behöver tas bort samt 
björnbärssnår som breder ut sig över stora partier. Sträckan utgörs av en 
brynmiljö med ädellövskog och dödved angränsar till objektet. Detta i 
samverkan med den solbelysta slänten skapar intressanta kvalitéer. 
Innerslänten bör slås och skrapas.  
Arter som noterades 2016 anges med asterix (*).  

 

 

 

 



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  

 

43 
 

873, Draget, MALMÖN  

Motivering: Fin ängsflora i kustmiljö. 

ID på översiktskarta  17 

Vägnummer  O 873 

Namn  Draget, MALMÖN 

Gammalt namn  Malmön 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  1 470 m. 

Längd sida 2  1 470 m. 

Meter vägsida totalt  2 840 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Oklar skyltstatus. 

Viktigaste florainslag  Jungfrulin, småborre, blodnäva, luddhavre, sandlök, bockrot, stånds, 
strandglim, morot, stor fetknopp, rödklint, gulmåra, kungsmynta och krusfrö.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  En del vedväxter i form av krypande buskar. Sträckan besöktes ej i fält under 
återinventeringen 2016. 

 

 



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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882, Ramsviks gård, RAMSVIK  

Motivering: Vägkant med nyckelstrukturer och enstaka indikatorarter. 

ID på översiktskarta  18 

Vägnummer  O 882 

Namn  Ramsviks gård, RAMSVIK 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  470 m. 

Längd sida 2  470 m. 

Meter vägsida totalt  940 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Svinrot, flockfibbla, knägräs, gökärt, åkervädd, bockrot, liten blåklocka, 
gulmåra och backnejlika. 

Viktigaste faunainslag Humlebagge, mindre tåtelsmygare, skogsgräsfjäril, luktgräsfjäril och 
stekelfluga. 

Kommentarer  Stenmuren behöver röjas fram. 

   



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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885, Ramsvikslandet, HABY  

Motivering: Rik ängsflora i kustmiljö. 

ID på översiktskarta  19 

Vägnummer  O 885 

Namn  Ramsvikslandet, HABY 

Gammalt namn  Ramsvikslandet 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  1 715 m. 

Längd sida 2  1 715 m. 

Meter vägsida totalt  3 430 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Ja, alla rätt. 

Viktigaste florainslag  Väddklint, backglim, darrgräs, småborre, åkervädd, malört, vildlin, 
backnejlika, kustruta, rödkämpar, rödklint, sandlök, stånds, ängshavre, 
klockljung, gul fetknopp, getväppling gulmåra, bockrot, ängsskallra, äkta 
johannesört, liten blåklocka, tjärblomster, knägräs. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Slånbuskage har brett ut sig och täcker stenmuren, viss röjning behövs. 
Vresros har även etablerat sig och detta behöver åtgärdas. 

 

 

 

 



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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894, Brågonebacken, BOTTNA  

Motivering: Vägkant med kalgynnad ängsflora. 

ID på översiktskarta  20 

Vägnummer  O 894 

Namn  Brågonebacken, BOTTNA 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  180 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  180 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Skylten i öster är felplacerad, behöver flyttas 130 m västerut. 

Viktigaste florainslag  Jungfrulin, bergslok, rödklint, darrgräs, backglim, vildlin, ängsskallra, bockrot, 
ängsvädd, gökärt, gulmåra, ängshavre, kummin, getväppling, svartkämpar, 
morot och hagfibbla. 

Viktigaste florainslag Sexfläckig bastardsvärmare (NT) och mindre bastardsvärmare (NT). 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Sträckan är kraftigt igenvuxet med kvävegynnade arter och vedväxter. Skylt i 
öster är felplacerad och ska flyttas västerut enligt kartavgränsningen. Ett 
sandtag ligger i anslutning till objektet, där ett bihotell kan vara lämpligt att 
sätta upp.  

 

 

 



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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900, Rörviks camping, HAMN  

Motivering: Vägkant med kalkgynnad ängsflora.  

ID på översiktskarta  21 

Vägnummer  O 900 

Namn  Rörviks camping, HAMN 

Gammalt namn  Normansberget, Rörvik 

Sida av vägen  Östra sidan. 

Längd sida 1  460 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  460 m. 

Skötselstatus  Dåligt. 

Skyltar  Skylt saknas i norr, södra skylten har blekts och behöver bytas ut. 

Viktigaste florainslag  Blodnäva, darrgräs, småborre, brudbröd, rödkämpar, rödklint, åkervädd, 
ängsvädd, väddklint, ängshavre, bergslok, gulmåra, sötvedel, stånds, äkta 
johannesört och skogsklöver. 

Viktigaste faunainslag Sexfläckig bastardsvärmare (NT), tambi, mindre tåtelsmygare, skogsgräsfjäril 
och fyrfläckig blombock. 

Kommentarer  Mycket kvävegynnad vegetation har etablerat sig längs sträckan samt ett 
björnbärssnår som breder ut sig längs vissa partier. Omfattande 
skrapningsåtgärd av innerslänten behövs.  

 

 

 

 



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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900, Smedseröd, SMEDSERÖD 

Motivering: Ängsflora i brynmiljö.  

ID på översiktskarta  22 

Vägnummer  O 900 

Namn  Smedseröd, SMEDSERÖD 

Gammalt namn  Sandbäck 

Sida av vägen  Östra sidan. 

Längd sida 1  225 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  225 m. 

Skötselstatus  Dålig. 

Skyltar  Ja, alla rätt. 

Viktigaste florainslag  Blodnäva, småborre, jungfrulin, svinrot, äkta johannesört, ängsvädd, 
tjärblomster, rödklint, gulmåra, bergslok, åkervädd, stor blåklocka, 
gaffelbräken, hagfibbla, gulmåra, blåmunkar, stånds och gökärt. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Sträckan är igenvuxet med främst ohävdsarter. Nyckelstrukturer finns i form 
av brynmiljön med dödved samt öppna minerogena partier.  

 

 

 



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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913, Solhem, SOLHEM  

Motivering: Solvänd torrbacke med ängsväxter.  

ID på översiktskarta  23 

Vägnummer  O 913 

Namn  Solhem, SOLHEM 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  110 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  110 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Rödklint, svartkämpar, vitmåra, smultron, käringtand, gråfibbla och 
liljekonvalj.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Skalbaggsinsamling har utförts i slänten år 2008 se rapport av B. Weidow 
(2008), då 24 olika arter hittades. Bland annat fann man en sällsynt kortvinge 
vid namn Lamprinodes saginotus och den ovanliga kortvingen Philonthus 
longicornis. Sträckan besöktes ej i fält vid återinventeringen 2016. Mellan 
2010 och 2016 har delar av sträckan påverkats av förekomst av skogsvälta. 

 

 



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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929, Dingle järnvägsstation, DINGLE  

Motivering: Förekomst av den hotade och fridlysta arten grenigt kungsljus (VU). 

ID på översiktskarta  24 

Vägnummer  O 929 

Namn  Dingle järnvägsstation, DINGLE 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Östra sidan. 

Längd sida 1  190 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  190 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Grenigt kungsljus (VU) och flockfibbla. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Grenigt kungsljus växer i huvudsak på östra sidan vägen, en planta på västra 
sidan. Enligt artportalen och tidigare inventeringsuppgifter finns goda 
bestånd med kärlväxtarterna flockfibbla, gråfibbla och blåmunkar. I 
spårområdet växer även rikligt med kärlväxtarten strimsporre som, när den 
förekommer i stora numerär, kan vara viktig för vissa insekter. 
Vid en inventering av länstyrelsen noterades nio vildbiarter (Länsstyrelsen, 
2013). 

 

   



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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959, Olseröd – Granneröd, EDSÄM  

Motivering: Vackra ängsvägkanter med riklig förekomst av borsttistel och ängsvädd. 

ID på översiktskarta  25 

Vägnummer  O 959 

Namn  Olseröd – Granneröd, EDSÄM 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  2 030 m. 

Längd sida 2  2 030 m. 

Meter vägsida totalt  4 060 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  Ny avgränsning, skyltar i norr flyttas söderut. 

Viktigaste florainslag  Ängsvädd, borsttistel, grönvit nattviol, svinrot, gökärt, liten blåklocka, 
ängsskallra, stor blåklocka, ängshavre, revfibbla och rödklint. 

Viktigaste faunainslag Nässelfjäril, luktgräsfjäril och ängssmygare. 

Kommentarer  Grönvit nattviol finns längs en mindre delsträcka ochväxer främst i innerslänt. 
Objektet hade nyligen dikats vid återinventeringen 2016 vilket haft gynnsam 
effekt på ängsvädden.  

 

   



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  

 

60 
 

 

 

 

 

 

 



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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960, Rimseröd, RIMSERÖD  

Motivering: Vägkant längs betesmark med rik blomning av åkervädd och mycket insektsaktivitet.  

ID på översiktskarta  26 

Vägnummer  O 960 

Namn  Rimseröd, RIMSERÖD 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  740 m. 

Längd sida 2  740 m. 

Meter vägsida totalt  1 480 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Åkervädd, liten blåklocka, bockrot, flockfibbla, svinrot, gökärt och ängsvädd. 

Viktigaste faunainslag Sexfläckig bastardsvärmare (NT), skogsnätfjäril, cf pärlemofjäril, humlebagge, 
cf blombock, slåttergräsfjäril och nässelfjäril. 

Kommentarer  En del kvävepåverkade partier finns längs sträckan och enstaka 
blomsterlupinplantor förekommer. 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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963, Hovträd, HOVTRÄD  

Motivering: Artrik sträcka med stort bestånd av ängsvädd och välexponerade, minerogena slänter.  

ID på översiktskarta  27 

Vägnummer  O 963 

Namn  Hovträd, HOVTRÄD 

Gammalt namn  Hovträd 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  1 270 m. 

Längd sida 2  1 270 m. 

Meter vägsida totalt  2 540 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Ny avgränsning, skyltar åt söder ska flyttas.  

Viktigaste florainslag  Svinrot, jungfrulin, bockrot, ängshavre, ängsvädd, getväppling, liten blåklocka, 
ängsskallra och fyrkantig johannesört. 

Viktigaste faunainslag Mindre bastardsvärmare (NT). 

Kommentarer  Arten mindre bastardsvärmare Zygaena viciae (NT) har noterats längs 
sträckan vid tidigare inventeringstillfälle. Många andra insekter, 
hopprätvingar och humlor har även noterats tidigare. Mycket vedväxter i 
vägkanten, mest i ytterslänten nära staketet. Norr om sträckan finns stora 
sandblottor i vägkanten (efter ledningsarbete)som kan vara värdefulla för 
insekter. Vid återinventeringen 2016 hade även blomsterlupin etablerat sig 
på sträckan. 

 

   



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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963, Äsperöd, ÄSPERÖD  

Motivering: Tämligen rikblommande sträcka av framförallt åkervädd samt förekomst av Jungfru Marie 
nycklar. 

ID på översiktskarta  28 

Vägnummer  O 963 

Namn  Äsperöd, ÄSPERÖD 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  450 m. 

Längd sida 2  450 m. 

Meter vägsida totalt  900 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Ny avgränsning, utökas med södra sidan. 

Viktigaste florainslag  Svinrot, ängsvädd, Jungfru Marie Nycklar, liten blåklocka, bergglim, åkervädd, 
bockrot, ängsskallra, gulmåra, käringtand, fyrkantig johannesört och 
flockfibbla. 

Viktigaste faunainslag  - 
Kommentarer  Mycket fjärilar förekommer längs sträckan. Insektsmiljöer finns i vägkanten. 

Blomsterlupiner har etablerat sig på platsen, objektet utökas med södra 
sidan. 

 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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964, Holmen, KOXERÖD  

Motivering: Fina ängsvägkanter med mycket borsttistel och ängsvädd. 

ID på översiktskarta  29 

Vägnummer  O 964 

Namn  Holmen, KOXERÖD 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  300 m. 

Längd sida 2  300 m. 

Meter vägsida totalt  600 m. 

Skötselstatus  Dålig. 

Skyltar  Nej, skyltar saknas. 

Viktigaste florainslag  Grönvit nattviol, borsttistel, ängsvädd, jungfrulin, svinrot, darrgräs och 
ängsskallra. 

Viktigaste faunainslag Luktgräsfjäril och skogsnätfjäril. 

Kommentarer  - 

 

   



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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964, Siljekas, MÅRTENSRÖD  

Motivering: Vägkant med förekomst av granspira (NT).  

ID på översiktskarta  30 

Vägnummer  O 964 

Namn  Siljekas, MÅRTENSRÖD 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  300 m. 

Längd sida 2  300 m. 

Meter vägsida totalt  600 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Ny avgränsning, sträckan blir dubbelsidig. 

Viktigaste florainslag  Granspira (NT), ängsvädd, liten blåklocka, mattlummer, klotpyrola, ljung och 
lingon. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Vid besök i maj 2007 återfanns ca 30 ex av granspiran öster om krönet på 
södra sidan vägen. Ett antal återfanns på södra sidan vid krönet (utanför 
vägområdet) samt några enstaka ex på södra sidan väster om krönet. Vid 
besök i juni 2010 återfanns inga ex öster om krönet. På krönet växte några ex 
(nästan överblommade) utanför vägområdet, på södra sidan vid en klipphäll. 
Väster om krönet undersöktes inte 2010. Förekomsten av granspira verkar 
vara variabel i vägområdet och kan påverkas av dikningsarbeten mm. Lokalen 
bör undersökas även framöver. Vid återinventeringen 2016 noterades 
granspira bara vid två dellokaler längs sträckan, arten sågs både på norra och 
södra sidan av vägen, men huvudsakligen i innerslänt.  

 

 

 



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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964, Stampebron, FLÖTEMARKEN  

Motivering: Vägkant med förekomst av slåttergubbe (VU). 

ID på översiktskarta  31 

Vägnummer  O 964 

Namn  Stampebron, FLÖTEMARKEN 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  55 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  55 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Slåttergubbe (VU), ängsvädd och stagg. 

Viktigaste faunainslag Skogsnätfjäril. 

Kommentarer  Ca 30 plantor återfanns på norra sidan vägen efter brofästet, där en planta var 
mycket nära dikesgränsen.  3 ex. blommade vid besök 2016. Dikning hade 
nyligen skett vid återinventeringen 2016.  

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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964, Roslund, FLÖTEMARKEN  

Motivering: Sträckan med den rödlistade arten åkerskallra (CR) i vägkanterna. 

ID på översiktskarta  32 

Vägnummer  O 964 

Namn  Roslund, FLÖTEMARKEN 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  300 m. 

Längd sida 2  300 m. 

Meter vägsida totalt  600 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  Ja alla rätt, behöver dock riktas.  

Viktigaste florainslag  Åkerskallra (CR), ängsskallra, gökärt, ängsvädd, liten blåklocka och 
borsttistel. 

Viktigaste faunainslag Puktörneblåvinge. 

Kommentarer  Platsen besöktes på grund av ett tips (åkerskallra) under 2010. I vägkanten 
växer mestadels ängsskallror, men enligt uppgiftslämnaren även den mycket 
ovanliga åkerskallran. Åkerskallra är beroende av sen slåtter (tidigast mitten 
av augusti) för att fröna ska hinna mogna. Arten finns med i ett 
åtgärdsprogram för bevarande för hotade åkerogräs. Arten noterades inte 
under återinventeringen 2016 av trafikverkets miljöspecialister. Men detta 
beror troligen pga. tidigt besök (innan blomning). Senare under säsongen 
2016 bekräftade Kjell Emanuelsson åkerskallrans förekomst på lokalen. En 
skötselbeskrivning har upprättas för sträckan. 

 
   



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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965, Naverstads kyrka, NAVERSTAD  

Motivering: Fin ängsflora i välbetade marker med gott om blommande gulmåra. 

ID på översiktskarta  33 

Vägnummer  O 965 

Namn  Naverstads kyrka, NAVERSTAD 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  170 m. 

Längd sida 2  170 m. 

Meter vägsida totalt  340 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Ja, alla rätt. 

Viktigaste florainslag  Åkervädd, bockrot, blodrot, svinrot, gulmåra, käringtand, gökärt, liten 
blåklocka, renfana, prästkrage, gråfibbla och ängsskallra. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Mycket sly på södra sidan. En del blomsterlupiner hade etablerat sig vid 
återinventeringen 2016. 

 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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974, Lurmotet, APELSÄTER 

Motivering: Rikblommande pendelparkering med nyckelstrukturer. 

ID på översiktskarta  34 
 

Vägnummer  O 974 

Namn  Lurmotet, APELSÄTER 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  90 m. 

Längd sida 2  90 m. 

Meter vägsida totalt  180 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Äkta johannesört, prästkrage, kråkvicker, rödklöver, vitklöver och 
alsikeklöver. 

Viktigaste faunainslag Cf sexfläckig bastardsvärmare (NT). 

Kommentarer  Det finns ett parti med hällmarkstallskog i mellersta delen av 
pendelparkeringen med en del berg i dagen.  Det finns även fler slänter i 
Lurmotet som är blomrika, särskilt sent mot säsongen, vilket behöver 
inventeras noggrannare. 

 

   



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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 990, Buar, TORSERÖD 

Motivering: Välexponerad, grusig ytterslänt med hävd- och kalkgynnade arter. 

ID på översiktskarta  35 

Vägnummer  O 990 

Namn  Buar, TORSERÖD 

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  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Spåtistel, jungfrulin, åkervädd, gulmåra, getväppling, äkta johannesört, 
bockrot, flockfibbla och gråfibbla. 

Viktigaste faunainslag Sexfläckig bastardsvärmare (NT). 

Kommentarer  Sträckan har tidigare ingått i ett längre hänsynsobjekt. Mycket vedväxter i 
slänten och på krönet som behöver röjas.  

   



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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1004, Gerum, GERUM  

Motivering: Vägkant med god förekomst av stallört (VU). 

ID på översiktskarta  36 

Vägnummer  O 1004 

Namn  Gerum, GERUM 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  1 060 m. 

Längd sida 2  1 060 m. 

Meter vägsida totalt  2 120 m. 

Skötselstatus  Dålig. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp.  

Viktigaste florainslag  Stallört (VU), flockfibbla, liten blåklocka, bockrot, rödklint, ängsskallra, 
getväppling och ängsvädd. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Objektet uppmärksammades under 2014 då klagomål inkom beträffande tidig 
slåtter på sträcka, skyltad som artrik vägkant. En gammal urblekt skylt 
noterade längs sträckan åt öster dock saknas dokumentation om objektet i 
systemet. Vissa partier är övervuxna av kvävegynnad vegetation, 
blomsterlupiner finns också längs sträckan vilket behöver åtgärdas. Det 
behöver generellt sett utarbetas tydligare åtgärder för att gynna stallörten. 

   



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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1009, Sövall, KROSSEKÄRR  

Motivering: Kalkgynnad torrängsflora.  

ID på översiktskarta  37 

Vägnummer  O 1009 

Namn  Sövall, KROSSEKÄRR 

Gammalt namn  Sövall 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  1 075 m. 

Längd sida 2  1 075 m. 

Meter vägsida totalt  2 150 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  Saknas, ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Blodnäva, backnejlika (vit och rosa), fältmalört, småborre, kustruta, kungsljus, 
rödkämpar, åkervädd, bockrot, gulmåra, rödklint och getväppling. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Blåvingar och andra fjärilar finns i vägkanten. Kustrutan är även fridlyst. 
Besiktning av ledningsarbete gjordes under 2016, och arbetet har påverkat 
vägkanten negativt. 

 

 

 

 



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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1010, Krossekärr, KROSSEKÄRR 

Motivering: Kalkgynnad torrängsflora. 

ID på översiktskarta  38 

Vägnummer  O 1010 

Namn  Krossekärr, KROSSEKÄRR 

Gammalt namn  Krossekärr 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  680 m. 

Längd sida 2  680 m. 

Meter vägsida totalt  1 360 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Saknas, ska sättas upp (en skylt ligger i ett buskage intill vägen). 

Viktigaste florainslag  Backglim, brudbröd, småborre, malört, kustruta, väddklint, backnejlika, 
blodnäva, blåeld, stor blåklocka, ängsvädd, getväppling, kärleksört, rödklint, 
äkta johannesört, svartkämpar och foderlosta. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Blåvingar och andra insekter samt älghornslav finns i vägkanten. Kustrutan är 
även fridlyst. Besiktning av ledningsarbete gjordes under 2016 och arbetet 
har bitvis påverkat vägen kraftigt negativt. 

 

 



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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1013, Kvarnekilen, FÅRABY  

Motivering: Vägkant med kalkgynnad ängsflora. 

ID på översiktskarta  39 

Vägnummer  O 1013 

Namn  Söder om Havstenssund, FÅRABY 

Gammalt namn  Havstenssund 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  570 m. 

Längd sida 2  570 m. 

Meter vägsida totalt  1 140 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Ny avgränsning, utökas med västra sidan. 

Viktigaste florainslag  Stallört (VU), brudbröd, backglim, spåtistel, jungfrulin*, bockrot*, äkta 
johannesört*, liten blåklocka*, tjärblomster*, småborre, väddklint*, blodnäva, 
blåsippa, backnejlika, åkervädd*, flockfibbla, getväppling*, bergslok, gulmåra*, 
svartkämpar och gråfibbla. 

Viktigaste faunainslag Silverblåvinge och puktörneblåvinge. 

Kommentarer  Ledningsarbete har skett vid objektet, slänten i sydöst har även grävts bort 
för att förbättra sikten (ny slänt har bildats). Det behöver generellt sett 
utarbetas tydligare åtgärder för att gynna stallörten. 
 Arter som noterades 2016 har markerats med asterix(*).  

 

   



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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1013, Fåraby, TANUMS-ULSERÖD 

Motivering: Kalkgynnad ängsflora. 

ID på översiktskarta  40 

Vägnummer  O 1013 

Namn  Fåraby, TANUMS-ULSERÖD 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  440 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  440 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Getväppling, bockrot, rödklint, väddklint, backglim, gulmåra, åkervädd, 
tjärblomster och ängshavre. 

Viktigaste faunainslag Snok. 

Kommentarer  Brynmiljö intill objektet, som troligen rik på död ved. Sträckan behöver 
inventeras noggrannare. 

   



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  

 

90 
 

1016.01, Övre Säm, TANUMS-SÄM  

Motivering: Torrbacke med skalgrus, förekomst av blodnäva, sötvedel och småborre. 

ID på översiktskarta  41 

Vägnummer  O 1016.01 

Namn  Övre Säm, TANUMS-SÄM 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  175 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  175 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Ja, alla rätt. 

Viktigaste florainslag  Svinrot, blodnäva, ängsvädd, sötvedel, småborre, äkta johannesört, ängshavre, 
rödklint, backglim, Allium sp., skogsklöver och gulmåra.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Fin brynmiljö men en del vedväxter i vägkanten. Dikning av innerslänt och 
dikesbotten noterades vid återinventeringen 2016 men ingen större, negativ 
påverkan på naturvärdena noterades. Stora mängder vass håller även på att 
vandra in österifrån.  

 

   



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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1020, Bockefjäll, KLÄTTA 

Motivering: Vägsträcka med förekomst av insekter och kalkgynnad ängsflora.  

ID på översiktskarta  42 

Vägnummer  O 1020 

Namn  Bockefjäll, KLÄTTA 

Gammalt namn  Klätta 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  650 m. 

Längd sida 2  650 m. 

Meter vägsida totalt  1 300 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Östra skylten, på norra sidan vägen saknas. 

Viktigaste florainslag  Brudbröd, blodnäva, backnejlika, väddklint, småborre, bockrot, rödkämpar, 
bergslok, stor fetknopp, åkervädd, gullviva, rödklint och tjärblomster. 

Viktigaste faunainslag Mindre bastardsvärmare (NT), pärlgräsfjäril, ängssmygare, tåtelsmygare, 
guldvinge, blåvinge sp., fyrfläckad blombock, humlebagge och ängshumla. 

Kommentarer  Gullvivan är fridlyst. Bitvis ett fint bryn med bland annat getapel.  

 

 



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  

 

93 
 

 

 

 

 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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1027, Trappekas, BASTEKÄRR 

Motivering: Vägkant med förekomst av sandödlor (VU). 

ID på översiktskarta  43 

Vägnummer  O 1027 

Namn  Trappekas, BASTEKÄRR 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  665 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  665 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  
 

Viktigaste florainslag  Ljung, liten blåklocka, smultron, bockrot och gulmåra. 

Viktigaste faunainslag  Sandödla (VU). 

Kommentarer  I och kring vägkanten finns sandödlor (VU), inventerades 2010, se rapport av 
L. Karlsson (2010). Vägslänten är sydvänd och har sandblottor. Sedan 2010 
har sträckan restaurerats och en större skogsavverkning skett ovanför 
vägkanten.  

 

 

 



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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1027, Engalseröd, ENGALSERÖD  

Motivering: Vägkant med förekomst av sandödlor (VU). 

ID på översiktskarta  44 

Vägnummer  O 1027 

Namn  Engalseröd, ENGALSERÖD 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  970 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  970 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Ljung. mm 

Viktigaste faunainslag Sandödla (VU). 

Kommentarer  I och kring vägkanten finns sandödlor (VU), inventerades 2010, se rapport av 
L. Karlsson (2010). Den breda vägslänten är solexponerad och har 
sandblottor. Det finns en del sly i vägkanten som skuggar och bör hållas efter. 
Sträckan har ej besökts i fält vid återinventeringen 2016. Sedan 2010 har 
sträckan restaurerats. 

 

 



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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1029 Daftön, DAFTÖN  

Motivering: Torrbacke med skalgrus och ängsväxter. 

ID på översiktskarta  45 

Vägnummer  O 1029 

Namn  Daftön, DAFTÖN 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Östra sidan. 

Längd sida 1  320 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  320 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Oklar skyltstatus.  

Viktigaste florainslag  Gullviva, slåtterfibbla, blåmonke, backglim, blodnäva, getväppling, väddklint, 
kärleksört, gullris, gråfibblatjärblomster. 

Viktigaste faunainslag  

Kommentarer  Skalgrus i dagen. Sträckan besöktes ej i fält vid återinventeringen 2016. 

 

 



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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1029, Daftö lera, ÖDDÖ 

Motivering: Intressant, kalkgynnad ängsflora med inslag av ovanliga arter. 

ID på översiktskarta  46 

Vägnummer  O 1029 

Namn  Daftö lera, ÖDDÖ 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  690 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  690 m. 

Skötselstatus  Dålig. 

Skyltar  Skylten i öster är felplacerad. 

Viktigaste florainslag  Vippärt, glansnäva, darrgräs, jungfrulin, backvial, stor fetknopp, rödklint, 
kungsljus, Allium sp, väddklint, berggröe och humle. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Platsen besöktes på grund av tips (vippärt och glansnäva). Sträcka besöktes ej 
i fält vid återinventeringen 2016. 

 

 
Svarta markeringar avser sträckor med vippärt (i väster) och glansnäva (i öster). 



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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1029, Gullnäs, GULLNÄS  

Motivering: Vägkant intill brynmiljö med kalk- och hävdgynnad ängsflora. 

ID på översiktskarta  47 

Vägnummer  O 1029 

Namn  Gullnäs, GULLNÄS 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  1 020 m. 

Längd sida 2  820 m. 

Meter vägsida totalt  1 840 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Blodnäva, gulmåra, getväppling, flockfibbla, gökärt, äkta johannesört, bockrot, 
lite blåklocka, åkervädd, väddklint, blåeld, rödklint, blåmunkar och 
kungsmynta. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Nyckelstrukturer finns i form av dödved, solexponerade klippytor och 
sandblottor. Vedväxter intill klippytor behöver röjas bort. En liten jättegryta 
finns även vid objektet.  

   



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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1029, Saltö, SALTÖ  

Motivering: Vägsträckan med kalkgynnad ängsflora. 

ID på översiktskarta  48 

Vägnummer  O 1029 

Namn  Saltö, SALTÖ 

Gammalt namn  Saltö 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  970 m. 

Längd sida 2  970 m. 

Meter vägsida totalt  1 940 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Oklar skyltstatus. 

Viktigaste florainslag  Brudbröd, blodnäva, väddklint, backglim, åkervädd, gulmåra, ängsvädd, 
blåsippa, blodrot, björkpyrola, getväppling, gul fetknopp, sandstarr, renfana, 
småborre, rödklint, käringtand, skogsklöver.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Blåsippan är fridlyst. Vresros och trädgårds-Cotoneaster finns på vissa ställen 
i vägkanten. Sträckan har ej besökts i fält vid återinventeringen 2016. 

 

 



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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1035, Selläter, NORRKÄRR  

Motivering: Fin, distinkt torrbacke med gott om åkervädd och gulmåra. 

ID på översiktskarta  49 

Vägnummer  O 1035 

Namn  Selläter, NORRKÄRR 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  40 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  40 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  Ja, alla rätt. 

Viktigaste florainslag  Backglim, åkervädd, getväppling, bockrot, liten blåklocka, tjärblomster, 
rockentrav, gullris, äkta johannesört, gul fetknopp, svartkämpar och 
grusstarr. 

Viktigaste faunainslag Mindre bastardsvärmare (NT), cf mindre blåvinge (alt. ängsblåvinge) och 
humlebagge. 

Kommentarer  Mittpartiet på sträckan är näringspåverkad med högvuxen, frodig vegetation 
(bredbladigt gräs och gråbo). Innerslänten är omgjord och består av ett 
blandat krossmaterial med påförd matjord. 

 

 

 



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  

 

108 
 

1048, Långeskog, HOGEN 

Motivering: Fuktig vägkant med de rödlistade arterna klockgentiana (VU) och granspira (NT). 

ID på översiktskarta  50 

Vägnummer  O 1048 

Namn  Långeskog, HOGEN 

Gammalt namn  Långeskog 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  530 m. 

Längd sida 2  530 m. 

Meter vägsida totalt  1 060 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Ja, alla rätt. 

Viktigaste florainslag  Klockgentiana (VU), granspira (NT), myrlilja, klockljung, ängsskallra, blåtåtel 
och blodrot. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Sträckan är inte inventerad sedan 2008. 

 

 



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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1050, Pimpemyr, HÅVE  

Motivering: Vägsträcka med förekomst av pyrolor och svinrot i en fin skogsvägkant. 

ID på översiktskarta  51 

Vägnummer  O 1050 

Namn  Pimpemyr, HÅVE 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  240 m. 

Längd sida 2  240 m. 

Meter vägsida totalt  480 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  Oklar skyltstatus. 

Viktigaste florainslag  Vitpyrola, björkpyrola, svinrot, gökärt, bergslok, ängsvädd, käringtand, 
blodrot, vårbrodd, smultron, ekorrbär, ängskovall och ljung. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Platsen besöktes på grund av ett tips (vitpyrola). Sträckan har ej besökts i fält 
under återinventeringen 2016. 

 

 



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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1050, Riksgränsen, HÅVE  

Motivering: Skogsvägkant med förekomst av granspira (NT). 

ID på översiktskarta  52 

Vägnummer  O 1050 

Namn  Riksgränsen, HÅVE 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  380 m. 

Längd sida 2  380 m. 

Meter vägsida totalt  760 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Oklar skyltstatus. 

Viktigaste florainslag  Granspira (se kommentarer) (NT), björkpyrola, brunört, ärenpris, revlummer 
och skogsfräken. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Platsen besöktes på grund av ett tips (granspira), se karta. Granspira 
återfanns inte vid inventering i slutet av juni 2010 men är svårupptäckt och 
kan troligen finnas på platsen ändå. Bör undersökas igen. Sträckan besöktes 
dock ej under återinventeringen 2016. 

 

 
Svart kryssmarkering avser plats (koordinatpunkt) för äldre observation av granspira. 



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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1051, Lövliden, STENHÄLLAN 

Motivering: Fukthedsvägkant med bland annat granspira (NT) och myskgräs. 

ID på översiktskarta  53 

Vägnummer  O 1051 

Namn  Lövliden, STENHÄLLAN 

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  Ja, alla rätt. 

Viktigaste florainslag  Granspira (NT), myskgräs, bergslok, Jungfru Marie nycklar, ängsvädd, 
ängsskallra, revfibbla, klockljung, hönsbär, ljung, styvfibbla och käringtand. 

Viktigaste faunainslag Humlebagge och dagfjärilar. 

Kommentarer  Granspiran växer på östra sidan, i störda partier och myskgräset på västra 
sidan av vägen. Sträckan är en gammal slåtter-/betesmark. Jungfru Marie 
nycklar är även fridlyst.  

 

 



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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1052, Hästeskede, HÄSTESKEDE  

Motivering: Fin ängsflora i öppet landskap.  

ID på översiktskarta  54 

Vägnummer  O 1052 

Namn  Hästeskede, HÄSTESKEDE 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  990 m. 

Längd sida 2  990 m. 

Meter vägsida totalt  1 980 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  Ja, alla rätt. 

Viktigaste florainslag  Åkervädd, svinrot, gullris, tjärblomster, gulmåra, ängsvädd, käringtand, 
flockfibbla, ängshavre, renfana, gökärt och fyrkantig johannesört. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Platsen besöktes på grund av ett tips (slåttergubbe, som återfanns några 
meter in i betesmarken och inte i vägområdet). Sträckan hade många fjärilar, 
bland annat slåttergräsfjäril. Strandråg växer även i vägkanten.  Ett stort parti 
infekterat av örnbräken som breder ut sig. 

 

 



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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1052, Arket, BUAR 

Motivering: Sydvända slänter med sand och mineraljordsblottor. 

ID på översiktskarta  55 

Vägnummer  O 1052 

Namn  Arket, BUAR 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  500 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  500 m. 

Skötselstatus  - 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Ängsvädd, liten blåklocka, gökärt, svinrot, knägräs och ljung. 

Viktigaste faunainslag Huggorm (död). 

Kommentarer  Stekelhål i några slänter. Någon klippa. Bekämpa blomsterlupiner och röja lite 
mer vedväxter. 

 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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1055, Myrarna, SANDÅKER  

Motivering: Sträcka med ängsflora och många grönvita nattvioler.  

ID på översiktskarta  56 

Vägnummer  O 1055 

Namn  Myrarna, SANDÅKER 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  150 m. 

Längd sida 2  150 m. 

Meter vägsida totalt  300 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  Oklar skyltstatus. 

Viktigaste florainslag  Grönvit nattviol, bergslok, bockrot, ängsskallra, prästkrage, fyrkantig 
johannesört, flockfibbla, käringtand och nysört. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Nattvioler förekommer främst på södra sidan. Sträckan har ej besökts i fält 
under återinventeringen 2016. 

 

 



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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1059, Svindalen, LOMMELANDS-HÄLLE  

Motivering: Vägsträcka med ängsflora och god förekomst av grönvita nattvioler. 

ID på översiktskarta  57 

Vägnummer  O 1059 

Namn  Svindalen, LOMMELANDS-HÄLLE 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  240 m. 

Längd sida 2  240 m. 

Meter vägsida totalt  480 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  Oklar skyltstatus. 

Viktigaste florainslag  Grönvit nattviol, ängsklocka, åkervädd, blodrot, prästkrage, gökärt, 
käringtand, fyrkantig johannesört och gråfibbla.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Det var nyligen dikat i innerslänten och dikesbottnen vid inventeringen 2010. 
I den sandiga ytterslänten hittades då även många myror. De talrika 
nattviolerna växer framförallt på östra sidan. Platsen besöktes på grund av ett 
tips (grönvit nattviol och ängsklocka). Sträckan har ej besökts i fält under 
återinventeringen 2016. 

 

 



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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1188, Trossö – Kalvö – Lindö, TANUMS-KALVÖ  

Motivering: Vägbank som är en del av ett vackert och intressant betesmarkslandskap. 

58 58 

Vägnummer  O 1188 

Namn  Trossö – Kalvö – Lindö, TANUMS-KALVÖ 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  5 500 m. 

Längd sida 2  5 500 m. 

Meter vägsida totalt  11 000 m. 

Skötselstatus  - 

Skyltar  Se kommentarer. 

Viktigaste florainslag  - 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Eventuell skyltning och skötsel av denna väg får avgöras senare i samråd med 
Trafikverkets miljöspecialist. Ingen årlig skötsel utförs.  
 
Vägbanken är integrerad med betesmarken på öarna. Markerna har 
inventerats i olika sammanhang, men öarnas vägkanter har inte inventerats 
separat. Vägen behöver inventeras av Trafikverkets miljöspecialister 
framöver för att kartlägga värdena och fastställa särskilt intressanta sträckor. 
Det finns möjligen gentianor och intressanta svampar i vägområdet.  Sträckan 
har ej besökts under återinventeringen 2016. 

 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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E6, Tanums Rastplats, LJUNGBY 

Motivering: Insådda ängsväxter och plantering av pluggplantor på skalgrus vid nyanlagd rastplats. 

ID på översiktskarta  59 

Vägnummer  O E6 

Namn  Tanums Rastplats 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Södra sidan. 

Längd sida 1  50 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  50 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Klätt (CR), slåttergubbe (VU), getväppling, färgkulla, liten blåklocka, åkervädd, 
backtimjan, äkta johannesört, blodnäva, ängsvädd, kungsmynta, gullviva, 
väddklint, gulmåra, backnejlika, småborre, brudbröd, rotfibbla, tjärblomster, 
svinrot och rödklint. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Skapad blomsteräng på bl.a. skalgrus vid nyanlagd rastplats. Området har 
besåtts med ängsfröblandning samt förstärkts med pluggplantor från flera 
olika arter. Plantering av pluggplantor och frösådd har även skett på 
intilliggande ytor där skalgrus ej har påförts. Vegetation som behöver hållas 
efter är hallonbuskar och diverse gräs som riskerar att tränga ut ängsfloran. 
Utveckling och fortlevnad hos plantorna behöver följas upp årligen. 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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E6/920 Björneröd, BJÖRNERÖD  

Motivering: Slänter med ängsflora och förekomst av både rödlistade och fridlysta arter.  

ID på översiktskarta  60 

Vägnummer  O 920 

Namn  Björneröd, BJÖRNERÖD 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  1 190 m. 

Längd sida 2  1 190 m. 

Meter vägsida totalt  2 380 m. 

Skötselstatus  -  

Skyltar  Medel. 

Viktigaste florainslag  Stallört (VU), Jungfru Marie nycklar, ängsvädd, åkervädd, liten blåklocka, 
rödklint, getväppling, ängsskallra, flockfibbla, gulmåra, gullris, kärleksört, 
bockrot, sötvedel, trift, gulkämpar och harklöver. 

Viktigaste faunainslag Makaonfjäril, gräsgrön guldbagge och humlebagge. 

Kommentarer  Orkidéerna växer på östra sidan av vägen vid objektets södra del i 
dikesbotten och i ytterslänt. Sedan grundinventeringen har E6:an dragits om 
och vägen bytt nummer till O920. Det behöver generellt sett utarbetas 
tydligare åtgärder för att gynna stallörten. 

 

 



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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E6, Pålen, HUD  

Motivering: Den ovanliga och rödlistade arten ljungögontröst (VU) växer i vägkanten. 

ID på översiktskarta  61 

Vägnummer  O E6 

Namn  Pålen, HUD 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Östra sidan. 

Längd sida 1  130 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  130 m. 

Skötselstatus  Dåligt. 

Skyltar  Ja, alla rätt. 

Viktigaste florainslag  Ljungögontröst (VU), åkervädd, liten blåklocka, svinrot, ängsvädd, 
getväppling och äkta johannesört. 

Viktigaste faunainslag Mindre bastardsvärmare (NT). 

Kommentarer  Vid bygget av nya E6:an bevarades plantor av den rödlistade arten 
ljungögontröst i vägområdet. Plantorna växer på en plan yta ovanför den nya 
vägens ytterslänt och viltstängslet har placerats längre ut för att området ska 
kunna skötas. Årlig buskröjning är mycket viktig för sträckan. 
Förhoppningsvis kan etablering ske även ner i ytterslänten. Sedan den nya 
vägen tillkom 2009 har objektet blivit kraftigt igenväxt med lövsly och 
blomsterlupiner, årliga insatser som vedväxtröjning och uppgrävning av 
blomsterlupiner krävs för ljungögontröstens fortlevnad.  

 

  



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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Nordens Ark 

Motivering: Konstruerat exempel på olika artrika vägkantsmiljöer. 

ID på översiktskarta  62 

Vägnummer  - 

Namn  Nordens Ark 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  - 

Längd sida 1  - 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  - 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Darrgräs, svartkämpar, jungfrulin, backvial, blodrot, ljung, flockfibbla, 
tjärblomster, smultron, blodnäva, äkta johannesört, käringtand och gråfibbla. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Under våren 2008 konstruerades en artificiell artrik vägkant på Nordens Ark 
(i grod- och kräldjursavdelningen). Arbetet var ett samarbete mellan 
Vägverket och Nordens Ark. Vägkanten sköts inte av Trafikverket.  

 

 



Vägkanter – artrika vägkanter, hänsynsobjekt,  Artrika vägkanter 
invasiva växter – Driftområde Norra Bohuslän  
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Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt Hänsynsobjekt 
– Driftområde Norra Bohuslän  
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Objektförteckning – Hänsynsobjekt  

163, Lilla Borg, BRANNEBY  

Motivering: Torrslänt med rikblommiga arter.  

ID på översiktskarta  63 

Vägnummer  O 163 

Namn  Lilla Borg, BRANNEBY 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  90 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  90 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Tjärblomster, bergslok, knippfryle, gökärt, fårsvingel, munkrenfana och ljung. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Skalbaggsinsamling har utförts i slänten 2008 se rapport av B. Weidow 
(2008), då fann man 34 olika arter, bland annat den tämligen ovanliga 
jordlöparen Badister bulllatus. En del vedväxter finns inom sträckan. Sträckan 
har ej besökts i fält under återinventeringen 2016. 

 

 



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt Hänsynsobjekt 
– Driftområde Norra Bohuslän  
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Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt Hänsynsobjekt 
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164, Övre Buane, ÖVRE BUANE  

Motivering: Sydvända välexponerade ytterslänter. 

ID på översiktskarta  64 

Vägnummer  O 164 

Namn  Övre Buane, ÖVRE BUANE 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  670 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  670 m. 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  - 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Sträckan behöver inventeras i fält. 

   



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt Hänsynsobjekt 
– Driftområde Norra Bohuslän  
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Foto saknas. 

  



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt Hänsynsobjekt 
– Driftområde Norra Bohuslän  
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165, Skåneröd, SKÅNERÖD  

Motivering: Västexponerad ytterslänt. 

ID på översiktskarta  65 

Vägnummer  O 165 

Namn  Skåneröd, SKÅNERÖD 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Östra sidan. 

Längd sida 1  820 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  820 m. 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  - 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer   Tre delsträckor med västvänd ytterslänt med jordblottor. Behöver inventeras 
ytterligare. 

   



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt Hänsynsobjekt 
– Driftområde Norra Bohuslän  
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171, Kattetorpet, STÅLERÖD 

Motivering: Längre sträcka med kalkpåverkade ytterslänter med god förekomst av åkervädd och 
flockfibbla. 

ID på översiktskarta  66 

Vägnummer  O 171 

Namn  Kattetorpet, STÅLERÖD 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  375 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  375 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Gulmåra, äkta johannesört, flockfibbla och sötvedel. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Sträckan är skalgruspåverkad. Objektet behöver en mer detaljerad 
inventering. 

 

 



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt Hänsynsobjekt 
– Driftområde Norra Bohuslän  
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171, Lyckan, LÅNGÖN  

Motivering: Välexponerad ytterslänt i brynmiljö med minerogent inslag.   

ID på översiktskarta  67 

Vägnummer  O 171 

Namn  Lyckan, LÅNGÖN 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  170 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  170 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Svinrot, gökärt och flockfibbla. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Stenmuren vid objektet behöver röjas fram och friställas.  

   



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt Hänsynsobjekt 
– Driftområde Norra Bohuslän  
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176, Rörvik, STRÖMSTAD  

Motivering: Innan vägen byggdes om fanns en artrik vägkant med bland annat vippärt.  

ID på översiktskarta  68 

Vägnummer  O 176 

Namn  Rörvik, STRÖMSTAD 

Gammalt namn  Strömstad 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  2 180 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  2 180 m. 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  - 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Vägen har byggts om. Sträckan behöver inventeras för att undersöka om 
värdena finns kvar.  Sträckan har ej besöks i fält under återinventeringen 
2016. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt Hänsynsobjekt 
– Driftområde Norra Bohuslän  
  

143 
 

176, Stare, STARE 

Motivering: Vägkant med förekomst av backvial i vägkanten. 

ID på översiktskarta  69 

Vägnummer  O 176 

Namn  Stare, STARE 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Östra sidan. 

Längd sida 1  50 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  50 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Backvial.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Några hundra meter norr om sträckan finns också ett litet bestånd med 
backvial.  

 

 



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt Hänsynsobjekt 
– Driftområde Norra Bohuslän  
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818, Risvik, INGALSRÖD  

Motivering: Fin slänt intill en tomt. 

ID på översiktskarta  70 

Vägnummer  O 818 

Namn  Risvik, INGALSRÖD 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  40 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  40 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Vingvial och gullris.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Uppbyggd slänt ovanpå en stenmur, intill en tomt. 

 

 

 



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt Hänsynsobjekt 
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819, Bergås, SÄM  

Motivering: Fin ängsvegetation med bland annat småborre.  

ID på översiktskarta  71 

Vägnummer  O 819 

Namn  Bergås, SÄM 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  170 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  170 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Objektet har klassas om, skyltar ska tas ner. 

Viktigaste florainslag  Småborre*, bergslok*, svinrot*, rödklint, stor blåklocka, käringtand*, 
gulmåra*, gökärt*, flockfibbla* och skogsklöver*.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Objektet är kraftigt igenvuxen med kvävegynnad vegetation, främst älgört. 
Arter noterade vid inventeringen 2016 anges med asterix (*).  
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852, Askeklev, BREVIK  

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

ID på översiktskarta  72 

Vägnummer  O 852 

Namn  Askeklev, BREVIK 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Östra sidan. 

Längd sida 1  80 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  80 m. 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Nordbjörnbär (NT). 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Växer i innerslänten. 
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872, Vägga, VÄGGA  

Motivering: Vägkant med ängsflora ochkalkinslag samt en fin brynmiljö. 

ID på översiktskarta  73 

Vägnummer  O 872 

Namn  Vägga, VÄGGA 

Gammalt namn  Vägga 

Sida av vägen  Västra sidan. 

Längd sida 1  370 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  370 m. 

Skötselstatus  Dålig. 

Skyltar  Objektet har klassats om, skyltarna ska tas ner. 

Viktigaste florainslag  Småborre*, väddklint, kungsmynta*, blodnäva*, björnbär, rödklint, blåsippa, 
svinrot, ängsvädd, smultron, äkta johannesört* och liten blåklocka*. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Objektet är kraftigt igenvuxet med vedväxter och näringsgynnade arter. Stort 
behov av omfattande restaureringsåtgärder. Skyltarna är nästan helt skymda 
av sly. Objektet klassas om till hänsynsobjekt pga. dess dåliga status.  
Arter sedda under inventeringen 2016 markeras med asterix (*).  
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900, Svenneby, SVENNEBY  

Motivering: Brynmiljö med kalkgynnad ängsflora.  

ID på översiktskarta  74 

Vägnummer  O 900 

Namn  Svenneby, SVENNEBY 

Gammalt namn  Svenneby 

Sida av vägen  Östra sidan. 

Längd sida 1  165 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  165 m. 

Skötselstatus  Dålig. 

Skyltar  Objektet har klassas om, skyltar ska tas ned, 

Viktigaste florainslag  Stallört (VU), blodnäva, blåmunkar, ängsvädd, äkta johannesört, åkervädd, 
gulmåra, småborre och flockfibbla. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Objektet är kraftigt igenvuxen med vedväxter, även blomsterlupiner har 
etablerat sig. Sträckan förkortas och klassas om till hänsynsobjekt pga. dess 
dåliga status.  Det behöver generellt sett utarbetas tydligare åtgärder för att 
gynna stallörten. 

 

  



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt Hänsynsobjekt 
– Driftområde Norra Bohuslän  
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Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt Hänsynsobjekt 
– Driftområde Norra Bohuslän  
  

155 
 

920, Hoghem, HOGHEM  

Motivering: Vägkant med gott bestånd av stallört (VU). 

ID på översiktskarta  75 

Vägnummer  O 920 

Namn  Hoghem, HOGHEM 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  540 m. 

Längd sida 2  540 m. 

Meter vägsida totalt  1080 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Stallört (VU), flockfibbla, gulmåra, åkervädd och getväppling. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Stallört förekommer främst på norra sidan, enstaka bestånd även på södra 
sidan. Stallörten hotas av igenväxning av älgört, vass och rörflen. Det behöver 
generellt sett utarbetas tydligare åtgärder för att gynna stallörten. 

   



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt Hänsynsobjekt 
– Driftområde Norra Bohuslän  
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Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt Hänsynsobjekt 
– Driftområde Norra Bohuslän  
  

157 
 

952, Svängen, GRIMMELAND  

Motivering: Sydvänd vägkant med viss förekomst av ängsflora.  

ID på översiktskarta  76 

Vägnummer  O 952 

Namn  Svängen, GRIMMELAND 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  270 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  270 m. 

Skötselstatus  Dålig. 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Svinrot, brudborste, rödklint, ängsvädd, käringtand, gulmåra, tjärblomster 
och fyrkantig johannesört. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Igenväxande vägkant, sly av bland annat al. En del intressanta ängsväxter, 
men glesa förekomster. Sträckan har ej besökts under återinventeringen 
2016. 

 

 

 



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt Hänsynsobjekt 
– Driftområde Norra Bohuslän  
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Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt Hänsynsobjekt 
– Driftområde Norra Bohuslän  
  

159 
 

960, Bottnen, MO-LIVERÖD  

Motivering: Vägsträcka med större förekomst av rödfibbla. 

ID på översiktskarta  77 

Vägnummer  O 960 

Namn  Bottnen, MO-LIVERÖD 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  150 m. 

Längd sida 2  150 m. 

Meter vägsida totalt  300 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Rödfibbla, rölleka, liten blåklocka, ängsvädd, gökärt och styvfibbla. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Norr om sträckan finns flera mindre förekomster av rödfibbla. Sträckan är på 
väg att växa igen med blomsterlupiner. 

 

 

  



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt Hänsynsobjekt 
– Driftområde Norra Bohuslän  
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Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt Hänsynsobjekt 
– Driftområde Norra Bohuslän  
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974, Norra Kil, KIL  

Motivering: Vägkant med förekomst av stallört (VU). 

ID på översiktskarta  78 

Vägnummer  O 974 

Namn  Norra Kil, KIL 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Södra sidan. 

Längd sida 1  35 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  35 m. 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Stallört (VU). 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Det växer även stallört på norra sidan vägen, utanför vägområdet. Det 
behöver generellt sett utarbetas tydligare åtgärder för att gynna stallörten. 

   



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt Hänsynsobjekt 
– Driftområde Norra Bohuslän  
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Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt Hänsynsobjekt 
– Driftområde Norra Bohuslän  
  

163 
 

981, Kampetorp, KAMPETORP  

Motivering: Vägkanter med förekomst av det ovanliga gräset kvarngröe. 

ID på översiktskarta  79 

Vägnummer  O 981 

Namn  Kampetorp, KAMPETORP 

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  - 

Viktigaste florainslag  Kvarngröe, vass och älgört. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Det växer mycket vass i vägkanterna. Kvarngröe är ett sällsynt gräs som 
förvildats från importerat gräsfrö, och kommer ursprungligen från 
Nordamerika. Platsen besöktes på grund av ett tips (kvarngröe). Sträckan har 
ej besökts i fält under återinventeringen 2016. 

 

 



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt Hänsynsobjekt 
– Driftområde Norra Bohuslän  
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Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt Hänsynsobjekt 
– Driftområde Norra Bohuslän  
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983, Skottfjäll, DÖLTORP 

Motivering: Vägkant med fin ängsflora. 

ID på översiktskarta  80 

Vägnummer  O 983 

Namn  Skottfjäll, DÖLTORP 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  300 m. 

Längd sida 2  300 m. 

Meter vägsida totalt  600 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Jungfrulin, smultron, äkta johannesört, liten blåklocka, fibblor och gullris. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Platsen besöktes på grund av ett tips (slåttergubbe, återfanns inte 2016).  

 

 

 



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt Hänsynsobjekt 
– Driftområde Norra Bohuslän  
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Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt Hänsynsobjekt 
– Driftområde Norra Bohuslän  
  

167 
 

983, Södra Valex, VALEX  

Motivering: Sydvänd slänt med viss förekomst av ängsflora. 

ID på översiktskarta  81 

Vägnummer  O 983 

Namn  Södra Valex, VALEX 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  120 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  120 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Blåmunkar, åkervädd och fyrkantig johannesört. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Platsen besöktes på grund av ett tips (blåmunkar). 

 

 

 

 



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt Hänsynsobjekt 
– Driftområde Norra Bohuslän  
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Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt Hänsynsobjekt 
– Driftområde Norra Bohuslän  
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988, Lerberget, SKÄRJE 

Motivering: Vägkant med förekomst av vissa indikatorarter. 

ID på översiktskarta  82 

Vägnummer  O 988 

Namn  Lerberget, SKÄRJE 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Västra sidan. 

Längd sida 1  240 m. 

Längd sida 2  
 

Meter vägsida totalt  240 m. 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Ängsvädd och flockfibbla. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  -  

 

  



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt Hänsynsobjekt 
– Driftområde Norra Bohuslän  
  

170 
 

990, Kvarnebäcken, KNÄM 

Motivering: Begränsad förekomst av stallört (VU). 

ID på översiktskarta  83 

Vägnummer  O 990 

Namn  Kvarnebäcken, KNÄM 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Östra sidan. 

Längd sida 1  20 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  20 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Stallört (VU). 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Punktobjekt längs en tidigare utpekat hänsynsobjekt (E6 Torseröd). Röjning 
av vedväxter och örnbräken behövs.  Det behöver generellt sett utarbetas 
tydligare åtgärder för att gynna stallörten. 

   



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt Hänsynsobjekt 
– Driftområde Norra Bohuslän  
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Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt Hänsynsobjekt 
– Driftområde Norra Bohuslän  
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1011, Grebbestad, TANUMS-GISSLERÖD 

Motivering: Torrängsvägkant. 

ID på översiktskarta  84 

Vägnummer  O 1011 

Namn  Grebbestad, TANUMS-GISSLERÖD 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  180 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  180 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Sandvita, åkervädd, gulmåra, harklöver, malva, bockrot och femfingerört. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer   Sträckan har ej besökts i fält under återinventeringen 2016. 

 

 



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt Hänsynsobjekt 
– Driftområde Norra Bohuslän  
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Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt Hänsynsobjekt 
– Driftområde Norra Bohuslän  
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1023, Resö hamn, TIGERHÄLLAN  

Motivering: Vägkant med förekomst av oxtunga. 

ID på översiktskarta  85 

Vägnummer  O 1023 

Namn  Resö hamn, TIGERHÄLLAN 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  70 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  70 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Oxtunga, gulmåra, femfingerört, blodnäva och gråbo.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Vresros finns på södra sidan vägen, intill en tomt. Sträckan har ej besökts 
under återinventeringen 2016. 

 

 



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt Hänsynsobjekt 
– Driftområde Norra Bohuslän  
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Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt Hänsynsobjekt 
– Driftområde Norra Bohuslän  
  

176 
 

1025, Långö, LÅNGÖ 

Motivering: Vägkanter med förekomst av ängsväxter.  

ID på översiktskarta  86 

Vägnummer  O 1025 

Namn  Långö, LÅNGÖ 

Gammalt namn  
 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  70 m. 

Längd sida 2  70 m. 

Meter vägsida totalt  140 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Stor blåklocka, åkervädd, bockrot, getväppling, gullris, ängsvädd, stormåra 
och rölleka. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Platsen besöktes på grund av ett tips (ängsnycklar, vilka inte återfanns). 
Sträckan behöver undersökas mer noggrant och eventuellt utökas. Sträckan 
har inte besökts under återinventeringen 2016. 

 

 

 



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt Hänsynsobjekt 
– Driftområde Norra Bohuslän  
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Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt Hänsynsobjekt 
– Driftområde Norra Bohuslän  
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1025, Älgö, ÄLGÖ  

Motivering: Sandig skogsbacke.  

ID på översiktskarta  87 

Vägnummer  O 1025 

Namn  Älgö, ÄLGÖ 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  520 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  520 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  - 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Vägkanter genom en sandig skogsbacke. Sträckan behöver undersökas mer 
noggrant. Kan vara intressant miljö för insekter. Sträckan har ej besökts 
under återinventeringen 2016.  

 

 



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt Hänsynsobjekt 
– Driftområde Norra Bohuslän  
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Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt Hänsynsobjekt 
– Driftområde Norra Bohuslän  
  

180 
 

1054, Aleviken, KNARRÅS 

Motivering: Rundkrassing som kan växa i vägområdet. 

ID på översiktskarta  88 

Vägnummer  O 1054 

Namn  Aleviken, KNARRÅS 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  100 m. 

Längd sida 2  100 m. 

Meter vägsida totalt  200 m. 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Rundkrassing (se kommentarer). 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Platsen besöktes på grund av ett tips (rundkrassing, vilken ej återfanns vid 
grundinventeringen 2010, men platsen bör undersökas igen). Rundkrassing 
är en ovanlig ruderatväxt som ursprungligen kommer från Nordamerika. 
Sträckan besöktes ej under återinventeringen 2016. 

 

 



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt Hänsynsobjekt 
– Driftområde Norra Bohuslän  
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Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt Hänsynsobjekt 
– Driftområde Norra Bohuslän  
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1054, Barkhyttan, LOMMELAND  

Motivering: Vägsträckan med vippstarr i dikesbotten. 

ID på översiktskarta  89 

Vägnummer  O 1054 

Namn  Barkhyttan, LOMMELAND 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Östra sidan. 

Längd sida 1  180 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  180 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Vippstarr, älgört, skogssäv, mjölkört och vanlig smörblomma. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Platsen besöktes på grund av ett tips (vippstarr, återfanns i dikesbotten, 
mestadels mitt på sträckan). Vippstarr är sällsynt. Sträckan besöktes ej under 
återinvneteringen 2016. 

 

 



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt Hänsynsobjekt 
– Driftområde Norra Bohuslän  
  

183 
 

 

 

 

 

  



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt Hänsynsobjekt 
– Driftområde Norra Bohuslän  
  

184 
 

1058, Rambäcken, MÄLLEGÅRDEN 

Motivering: Vägkanter med förekomst av rödfibblor. 

ID på översiktskarta  90 

Vägnummer  O 1058 

Namn  Rambäcken, MÄLLEGÅRDEN 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  100 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  100 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Rödfibbla, liten blåklocka, käringtand, vanlig smörblomma och ängssyra. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Platsen besöktes på grund av ett tips (rödfibbla). Sträckan har ej besökts 
under återinventeringen 2016. 

 

 



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt Hänsynsobjekt 
– Driftområde Norra Bohuslän  
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Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt Hänsynsobjekt 
– Driftområde Norra Bohuslän  
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1061, Håltane, HÅLTANE  

Motivering: Förekomst av grönvit nattviol i vägkanten.  

ID på översiktskarta  91 

Vägnummer  O 1061 

Namn  Håltane, HÅLTANE 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  100 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  100 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Grönvit nattviol.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Det finns många grönvita nattvioler i den öppna marken intill sträckan och en 
del i vägkanten. Sträckan har ej besökts under återinventeringen 2016. 

 

 



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt Hänsynsobjekt 
– Driftområde Norra Bohuslän  
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Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt Hänsynsobjekt 
– Driftområde Norra Bohuslän  
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1065, Björnestad, BRÄCKE  

Motivering: Intressanta, sydostvända klippor. 

ID på översiktskarta  92 

Vägnummer  O 1065 

Namn  Björnestad, BRÄCKE 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Västra sidan. 

Längd sida 1  160 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  160 m. 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Gaffelbräken, svartbräken, tjärblomster, smultron, skogsfibbla och kärleksört. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Sydostvända, ljusexponerade klippor. Behöver inventeras noggrannare. 
Sträckan har ej besökts under återinventeringen 2016. 

 

 

 



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt Hänsynsobjekt 
– Driftområde Norra Bohuslän  
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Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt Hänsynsobjekt 
– Driftområde Norra Bohuslän  
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2181, Gunnarsbyn – Gunnarsnäs, GUNNARSBYN  

Motivering: Bitvis fina vägkanter med ängsväxter och insekter. 

ID på översiktskarta  93 

Vägnummer  O 2181 

Namn  Gunnarsbyn – Gunnarsnäs, GUNNARSBYN 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  8 605 m. 

Längd sida 2  8 605 m. 

Meter vägsida totalt  17 210 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Borsttistel, ängsvädd, ängsskallra, stor blåklocka, flockfibbla, svinrot 
käringtand, äkta johannesört, blodrot, prästkrage, svartkämpar, stormåra och 
liten blåklocka. 

Viktigaste faunainslag Ängsmygare, puktörneblåvinge och nässelfjäril. 

Kommentarer  Sträckan har flera intressanta avsnitt. Vägkanterna behöver inventeras mer 
noggrant och delar av sträckan kan eventuellt pekas ut som artrik vägkant. 
Avgränsningen har utökats och gäller nu hela vägsträckan. 

 

   



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt Hänsynsobjekt 
– Driftområde Norra Bohuslän  
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Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt Hänsynsobjekt 
– Driftområde Norra Bohuslän  
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E6, Ejgst, EJGST 

Motivering: Vägsträckan med nyckelstrukturer.  

ID på översiktskarta  94 

Vägnummer  E6 

Namn  Ejgst, EJGST 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Östra sidan. 

Längd sida 1  350 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  350 m. 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Prästkrage, getväppling, blåmunkar, blodrot, käringtand, äkta johannesört och 
smultron (Sjöstedt, 2013). 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Vägsträckan har tidigare tagits bort på grund av ombyggnation av väg, men 
nya värden har uppkommit längst den nya sträckan och objektet återinförs 
därför. Den sydligaste ”lilla” slänten är ej inventerad men har 
nyckelstrukturer och inkluderas därför.  

 

 



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt Hänsynsobjekt 
– Driftområde Norra Bohuslän  
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Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  
– Driftområde Norra Bohuslän  
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Objektförteckning – Övriga objekt  

Borttagna objekt  

Vägnr. Namn Motivering Skyltar Kommentarer 
O 176 Stare Tas bort, vägen 

ombyggd. 
Saknas redan, ingen 
åtgärd behövs. 

- 

O E6 Ejgst  Togs bort då vägen 
byggdes om, men 
återinfördes 2016 då 
nya värden uppkommit. 

Saknas redan, ingen 
åtgärd behövs. 

Omflyttade 
jordmassor kan 
behöva följas upp. 

O 165 Köpestad Trivialiserad. - - 
O 893 Kamphuset Trivialiserad. - - 
O 854  Lilla Björneröd Vägsträckan har tappat 

sina värden. 
Skyltar ska tas ner. - 

O E6  Lilla Hoghem Tas bort, vägen 
ombyggd. 

- - 

O E6  Torseröd Objektet är uppdelat i 
två nya. 

- - 

 

Objekt med annan huvudman än Trafikverket  

Vägnr. Namn Motivering Skyltar Kommentarer 
Saknas Lindholmen Enskild väg. - En preliminär 

skötselplan gjordes 
2015 åt 
vägföreningen 

Saknas Nordens Ark Konstruerad artrik 
vägkant i djurpark.  

- - 

Saknas Smedseröd Enskild väg. - - 
O 1028 Norr om 

Kollekind 
Vägen är omklassad till 
enskild. 

- - 
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