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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 2015 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 Kungsbacka 
Km väg 610 

Km vägkant 1 220 

 

   
 

  

Artrika vägkanter  
Antal 26 

Km väg 14,6 km 

Km vägkant 26,4 km 

Andel väg (%) 2,4 % 

Andel vägkant (%) 2,2 % 

 

Hänsynsobjekt 

Antal 24 

Km väg 15,8 km 

Km vägkant 26,6 km 

Andel väg (%) 2,6 % 

Andel vägkant (%) 2,2 % 

  

Skötselstatus 

Bra 16 av 50 

Medel 16 av 50 

Dålig 3 av 50 

Okänd 15 av 50 
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Översiktskarta – Artrika vägkanter och hänsynsobjekt 
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Objektförteckning – Artrika vägkanter 

O 156, Björlandakrysset, BJÖRLANDA 

Motivering: Anlagd vägkant med insådd och plantering av ängsväxter. 

ID på översiktskarta  1 

Vägnummer  O 156 

Namn  Björlandakrysset, BJÖRLANDA 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Södra sidan. 

Längd sida 1  120 meter. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  120 meter. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar skall sättas upp.  

Viktigaste florainslag  Rotfibbla, slåttergubbe, blåmunkar, smörboll, tjärblomster, prästkrage, 
åkervädd, ängsvädd, getväppling, kattfot, gråfibbla och käringtand. 

Viktigaste faunainslag -  

Kommentarer  Björlandakrysset är ett av Trafikverkets uppföljningsprojekt. Området kring 
korsningen byggdes nyligen om, bl.a. har en ny pendelparkering tillkommit. 
Objektet har såtts in under flera omgångar med ängsfrö samt med 
pluggplantor.   

En skötselbeskrivning har upprättats för objektet.  
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O 156, Solbacken, OLOFSRED 

Motivering: Rikligt med blåmunkar i grusig bankslänt.  

ID på översiktskarta  2 

Vägnummer  O 156 

Namn  Solbacken, OLOFSRED 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  295 meter. 

Längd sida 2  295 meter.  

Meter vägsida totalt  590 meter. 

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar  Nytt objekt, skyltar skall sättas upp.  

Viktigaste florainslag  Blåmunkar, getväppling, åkervädd, gökärt, äkta johannesört, gråfibbla, 
bockrot, gullris och ljung.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Grusig bankslänt med flera öppna partier på södra sidan. En del fjärilar och 
humlor sågs på den utpekade platsen vid återinventeringen 2015. 

På norra sidan vid huset är vägkanten mer igenvuxen och frodig. Behov av 
uppluckring finns. Vid busshållplatsen och runt om denna är det mycket 
frodigt, vegetationen domineras främst av krypvide.  
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O 156, Sandvadskrysset, BRANDSKOG 

Motivering: Grusig och sandig slänt som såtts in med typiska ängsarter. 

ID på översiktskarta   3 

Vägnummer  O 156 

Namn  Sandvadskrysset, BRANDSKOG 

Gammalt namn  Sandvadskrysset 

Sida av vägen  Västra sidan.  

Längd sida 1  160 meter. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  160 meter.  

Skötselstatus  Bra.  

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp.  

Viktigaste florainslag  Blåeld, cikoria, rödklint, backglim, färgkulla, blåmunkar, rotfibbla, backnejlika, 
getväppling och äkta johannesört. 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  En fin bankslänt bestående av grus och sand. Ett av Trafikverkets 
uppföljningsobjekt, där man planterat och sått in ängsfrö under flera 
omgångar, senast under sommaren 2015. Flera av de arter som såtts in på 
platsen verkar ha etablerat sig med gott resultat.  

En skötselbeskrivning har upprättats för objektet.  
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O 1611, Storegården - Rosenhöjd, SÄTILA-HULTA 

Motivering: Vägkant med vissa värden och strukturer.  

ID på översiktskarta   4 

Vägnummer  O 1611 

Namn  Storegården - Rosenhöjd, SÄTILA-HULTA 

Gammalt namn  Storegården 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  235 meter.  

Längd sida 2  235 meter.  

Meter vägsida totalt  470 meter.  

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar  Nytt objekt, skyltar skall sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Tjärblomster, åkervädd, gökärt, blåmunkar, svinrot, ängsvädd, liten blåklocka, 
äkta johannesört och gullris.  

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  En del fina strukturer förekommer, främst på den västra sidan av vägen. Torrt 
och fint med mycket tjärblomster, blåmunkar, åkervädd, gullris m.m. Sträckan 
är troligen insektintressant. En del insekter noterades vid återbesöket 2015, 
exempelvis humlor, fjärilar och hopprätvingar. Det förekommer en del 
högvuxet gräs, speciellt på den östra sidan av vägen. Dessa partier kan vara i 
behov av skrapning. Värdena på den östra sidan är generellt lägre, men med 
rätt typ av åtgärder kan denna sida samt objektet i övrigt komma att 
utvecklas positivt.  
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O 1611, Håkankila, HÅKANKILA 

Motivering: Mycket fina sandiga marker men med få indikatorarter.  

ID på översiktskarta   5 

Vägnummer  O 1611 

Namn  Håkankila, HÅKANKILA 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  155 meter.  

Längd sida 2  155 meter.  

Meter vägsida totalt  310 meter.  

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar  Nytt objekt, skyltar skall sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Blåmunkar, svinrot, liten blåklocka, gökärt, äkta johannesört, gullris och ljung.  

Viktigaste faunainslag Amiralfjäril.  

Kommentarer  Det finns en viss andel sandblottor men de flesta av dessa är övervuxna av 
mossor, renlavar och gräs. Det förekommer relativt få indikatorarter. 
Åtgärder bör sättas in för att utveckla värdena på sträckan.   
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O 1612, Sjölyckan, GETAKULLA 

Motivering: Sandiga ytterslänter med mycket blåmunkar och åkervädd.  

ID på översiktskarta   6 

Vägnummer  O 1612 

Namn  Sjölyckan, GETAKULLA 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  580 meter. 

Längd sida 2  580 meter.  

Meter vägsida totalt  1 160 meter. 

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar  Nytt objekt, skyltar skall sättas upp.  

Viktigaste florainslag  Åkervädd, ängsvädd, gökärt, liten blåklocka, blåmunkar, äkta johannesört, 
ljung och gråfibbla.  

Viktigaste faunainslag Amiralfjäril.  

Kommentarer  Högst värden återfinns i dagsläget i ytterslänterna som är sandiga och torra. 
Även innerslänterna är värdefulla med rik blomning av blåmunkar.  

Det förekommer en del sly och hundkex som bör åtgärdas.  
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O 1613, Flohult, FLOHULT  

Motivering: Vägkant med förekomst av brudborste och åkervädd. 

ID på översiktskarta   7 

Vägnummer  O 1613 

Namn  Flohult, FLOHULT 

Gammalt namn  Flohult 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  525 meter. 

Längd sida 2  525 meter 

Meter vägsida totalt  1 050 meter. 

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar  Skyltar ska flyttas, objektet har förlängts norrut.  

Viktigaste florainslag  Brudborste, tjärblomster, åkervädd, gulmåra, gökärt, blåmunkar, liten 
blåklocka och äkta johannesört.  

Viktigaste faunainslag -  

Kommentarer  Brudborsten växer på den västra sidan av vägen, troligen håller arten på att 
konkurreras ut av en allt mer dominerande kvävegynnad vegetation. En hel 
del humlor, fjärilar och hopprätvingar noterades vid fältbesöket 2015, 
troligen är lokalen insektsintressant.  

Den östra sidan har inte samma problem med kvävegynnad vegetation, här 
finns även en hel del jord/sandblottor.  
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N 905, Almedal, STOCKEN  

Motivering: Sydvänd torrslänt med större förekomst av ljung och gråfibbla. 

ID på översiktskarta  8 

Vägnummer  N 905 

Namn  Almedal, STOCKEN 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  270 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  270 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Gråfibbla, ljung, flockfibbla, äkta johannesört, tjärblomster, gullris och 
bockrot. 

Viktigaste faunainslag Det finns tidigare uppgift om förekomst av hasselsnok längs sträckan. 

Kommentarer  Det har nyligen grävts i diket/innerslänten vid återinventeringen 2016. 
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N 908, Gödatorp, GÖDATORP 

Motivering: Artrik vägkant i ett varierande landskap.  

ID på översiktskarta  9 

Vägnummer  N 908 

Namn  Gödatorp, GÖDATORP 

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  Skyltar felplacerade i söder, ska flyttas enligt karta. 

Viktigaste florainslag  Slåttergubbe (VU), grönvit nattviol, hagfibbla, ängsvädd, gökärt och 
blåmunkar. 

Viktigaste faunainslag Nässelfjäril. 

Kommentarer  Skyltar är rättplacerade i norr och felplacerade i söder, där det står skyltar för 
lång söder ut. Innerslänten är skrapad. En del naturvärden kvar men i mindre 
omfattning i jämförelse med grundinventeringen.  
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N 910, Rävsnäs, RÄVSNÄS 

Motivering: Sydvänd slänt till järnvägsbro med torrbacksflora.  

ID på översiktskarta  10 

Vägnummer  N 910 

Namn  Rävsnäs, RÄVSNÄS 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Södra sidan. 

Längd sida 1  335 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  335 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Ja, alla rätt. 

Viktigaste florainslag  Getväppling, flockfibbla, käringtand, svartkämpar och äkta johannesört. 

Viktigaste faunainslag Puktörneblåvinge. 

Kommentarer  Sträckan var mycket torrt under återinventeringen 2016. Knylhavre och 
blomsterlupiner är på väg att vandra in från väster, nerifrån diket. 

 
   



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Artrika vägkanter 
– Driftområde Kungsbacka 

28 
 

 
 
 
 

 
 



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Artrika vägkanter 
– Driftområde Kungsbacka 

29 
 

N 920, Hög, HÖG  

Motivering: Rikblommig ängsvägkant med förekomst av grönvit nattviol. 

ID på översiktskarta  11 

Vägnummer  N 920 

Namn  Hög, HÖG 

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  Grönvit nattviol, käringtand, gökärt, ängsskallra, liten blåklocka, åkervädd, 
höskallra och svinrot. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Objektet angränsar till en fin betesmark. 
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N 920, Råg, RÅG  

Motivering: Rikblommig torrängsvägkant. 

ID på översiktskarta  12 

Vägnummer  N 920 

Namn  Råg, RÅG 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Östra sidan. 

Längd sida 1  120 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  120 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Blåmunkar, tjärblomster, åkervädd, gulmåra, käringtand, gullris, äkta 
johannesört och gråfibbla. 

Viktigaste faunainslag Nässelfjäril. 

Kommentarer  - 
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N 920, Bräcke, BRÄCKE 

Motivering: Sandig torrslänt med ängsflora och insektspotential. 

ID på översiktskarta  13 

Vägnummer  N 920 

Namn  Bräcke, BRÄCKE 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Östra sidan. 

Längd sida 1  200 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  200 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  Ja, alla rätt. 

Viktigaste florainslag  Åkervädd, gulmåra, gullris, tjärblomster, gråfibbla, blåmunkar, käringtand, 
liten blåklocka, fyrkantig johannesört, bockrot, äkta johannesört och 
smultron. 

Viktigaste faunainslag Slåttergräsfjäril, luktgräsfjäril och borstbagge. 

Kommentarer  Slänterna har tidigare bränts, men inga spår av bränningar återstod vid 
återbesöket 2016. Nyckelelement för insektsliv finns med rätt omgivning och 
rik blomning. 
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N 921, Givared, GIVARED 

Motivering: Kraftledningsgata med förekomst av grönvit nattviol och ängsvädd.  

ID på översiktskarta   14 

Vägnummer  N 921 

Namn  Givared, GIVARED 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  345 meter.  

Längd sida 2  345 meter.  

Meter vägsida totalt  690 meter.  

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar  Nytt objekt, skyltar skall sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Grönvit nattviol, ängsvädd, åkervädd, svinrot, getväppling, liten blåklocka, 
blåmunkar, gökärt och gullris.  

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  På de södra sidan är det troligen sumpmark och på norra sidan finns ett 
vattenförande dike. Flera fjärilar och hopprätvingar noterades vid 
återinventeringen 2015, troligen är sträckan insektsintressant.   

Det finns en del mindre sly inom sträckan men detta tas förhoppningsvis bort 
i den årliga slåttern och upplevs därför inte som ett problem i dagsläget.  
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N 923, Rinnaslätt, RINNA  

Motivering: Friskängsvägkant i småskaligt landskap.   

ID på översiktskarta  15 

Vägnummer  N 923 

Namn  Rinnaslätt, RINNA 

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  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Svinrot, grönvit nattviol, prästkrage, äkta johannesört, åkervädd, käringtand, 
flockfibbla, ängsskallra och liten blåklocka. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Det finns en stenmur längs sträckan, innerslänt var även nyligen skrapad vid 
återinventeringen 2016.  
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N 926, Limmanäs, FJÄRÅS 

Motivering: Stora sandiga slänter med torrbacksflora intill ett naturreservat.  

ID på översiktskarta  16 

Vägnummer  N 926 

Namn  Limmanäs, FJÄRÅS 

Gammalt namn  Fjärås 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  1 240 m. 

Längd sida 2  1 240 m. 

Meter vägsida totalt  2 480 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  Ny avgränsning, avkortas i bägge riktningar. 

Viktigaste florainslag  Åkervädd, äkta johannesört, mörkt kungsljus, bockrot, tjärblomster, gulmåra, 
backlök och blåmunkar. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Sträcka löper genom ett naturreservat. Mycket vackra ytterslänter med rik 
blomning. Sträckningen avkortas i norr pga. trivialisering.  
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N 934, Torpa, FJÄRÅS  

Motivering: Insektsintressanta vägkanter med mycket åkervädd.  

ID på översiktskarta  17 

Vägnummer  N 934 

Namn  Torpa, FJÄRÅS 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  1 160 m. 

Längd sida 2  650 m. 

Meter vägsida totalt  1 810 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  Ny avgränsning, skylten på norra sidan vägen i väst delen av sträckan ska 
flyttas till avtagsvägen i väst.  

Viktigaste florainslag  Blåmunkar*, åkervädd*, tjärblomster, bockrot*, gulmåra*, liten blåklocka*, 
smultron, kärleksört och äkta johannesört*. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Fina vägkanter med torra slänter och mycket åkervädd – troligen intressant 
för insekter. Stenmur längs södra sidan av vägen skall röjas fram. En del 
vedväxter behöver även röjas undan. En del av sträckan löper längs med ett 
grus-/sandtag där en del tallar har avverkats, vilket har ökat ljusinsläppet. 
Botten på grustaget har även avbanats.  

Arter som noterats under 2016 markeras med asterix (*).  
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N 937, Norr om Rörsjö, RÖRSJÖ  

Motivering: Vägkant i brynmiljö med god förekomst av indikatorarter. 

ID på översiktskarta  18 

Vägnummer  N 937 

Namn  Norr om Rörsjö, RÖRSJÖ 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Västra sidan. 

Längd sida 1  440 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  440 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Svinrot, ängsvädd och gökärt. 

Viktigaste faunainslag Sexfläckig bastardsvärmare (NT). 

Kommentarer  Nyckelstrukturer finns i form av sandblottor.  

   



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Artrika vägkanter 
– Driftområde Kungsbacka 

44 
 

 

 

 

 

 



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Artrika vägkanter 
– Driftområde Kungsbacka 

45 
 

N 938, Idalahult, STOCKARED  

Motivering: Friskängsvägkant med förekomst av bl.a. svinrot och nattviol. 

ID på översiktskarta  19 

Vägnummer  N 938 

Namn  Idalahult, STOCKARED 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  160 m. 

Längd sida 2  160 m. 

Meter vägsida totalt  320 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  Nytt objekt, skyltar ska sättas upp. 

Viktigaste florainslag  Grönvit nattviol, ängsvädd, äkta johannesört, fyrkantig johannesört, gulmåra, 
skogsfibbla, gökärt, flockfibbla, svartkämpar, svinrot och gullris.  

Viktigaste faunainslag Kamgräsfjäril, pärlemofjäril sp. och nässelfjäril. 

Kommentarer  Vissa partier är mer kvävegynnade, där mycket knylhavre förekommer.  
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N 943, Ledet, ONSALA 

Motivering: Vägkant med fina torrbackar mot klippor och blåsippsbacke i hassellund.   

ID på översiktskarta  20 

Vägnummer  N 943 

Namn  Ledet, ONSALA 

Gammalt namn  Onsala 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  230 m. 

Längd sida 2  230 m. 

Meter vägsida totalt  460 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Ja, alla rätt. 

Viktigaste florainslag  Blåsippa, kärleksört, stor fetknopp, åkervädd, gulmåra, backlök, äkta 
johannesört, liten blåklocka, skogsklöver, rotfibbla, harklöver, smultron m.fl. 

Viktigaste faunainslag Röd sammetsstekel (NT), slåttergräsfjäril och ängssmygare. 

Kommentarer  Dålig slyröjning vid östra delen av objektet intill hagen. En del av sträckan 
består av en fin torrslänt medan södra delen är friskare med lundflora. En del 
snöbärsbuskar finns även längs sträckan.  

 
 
  



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Artrika vägkanter 
– Driftområde Kungsbacka 

48 
 

 
 
 
 

 
 



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Artrika vägkanter 
– Driftområde Kungsbacka 

49 
 

N 943, 944, Rödaholmen, GODHEM 

Motivering: Vägkanter med förekomst av sandödla (VU).  

ID på översiktskarta  21 

Vägnummer  N 943 och N 944 

Namn  Rödaholmen, GODHEM 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  1 460 m. 

Längd sida 2  1 460 m. 

Meter vägsida totalt  2 920 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Ja, alla rätt. 

Viktigaste florainslag  Äkta johannesört, rödklint, gulmåra, getväppling, ängsvädd och liten 
blåklocka. 

Viktigaste faunainslag Sandödla (VU). 

Kommentarer  De hotade sandödlorna lever i området och i vägkanterna. Vägområdet skall 
hållas öppet från vedväxter så att solen kan värma marken. Mycket sly 
noterades längs sträckan vid återinventeringen 2016.  
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N 946, Råö, BASSÅS 

Motivering: Vägkanter med förekomst av sandödla (VU) och begränsade floravärden.  

ID på översiktskarta  22 

Vägnummer  N 946 

Namn  Råö, BASSÅS 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  1 715 m. 

Längd sida 2  1 715 m. 

Meter vägsida totalt  3 430 m. 

Skötselstatus  - 

Skyltar  Nej, saknas. 

Viktigaste florainslag  Stor blåklocka och liten blåklocka. 

Viktigaste faunainslag Sandödla (VU). 

Kommentarer  Sandödlorna lever i närområdet och bitvis vid vägkanterna.  Vägområdet skall 
hållas öppet från vedväxter så att solen kan värma marken. Noggrann 
skötselplan skall tas fram. 
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N 948, Håkulla – Hästared, BRÄNNA 

Motivering: Sandiga vägkanter med artrik indikatorflora samt flera rödlistade arter.   

ID på översiktskarta  23 

Vägnummer  N 948 

Namn  Håkulla – Hästared, BRÄNNA 

Gammalt namn  Onsala/Vallda 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  2 000 m. 

Längd sida 2  2 000 m. 

Meter vägsida totalt  4 000 m. 

Skötselstatus  - 

Skyltar  Ny avgränsning, utökning i norr. 

Viktigaste florainslag  Stallört (VU), backtimjan (NT), åkervädd, ängsvädd, svinrot, gulmåra, 
blåmunkar, smultron, liten blåklocka, äkta johannesört, käringtand, lentåtel, 
blåsuga, krypvide, flockfibbla, skogsklöver, getväppling, gökärt, grönknavel, 
bockrot, gullris, sandkrassing, nyponros och stagg.  

Viktigaste faunainslag Ängssmygare, mindre tåtelsmygare, luktgräsfjäril, väddsandbi och 
humlebagge.  

Kommentarer  Sträckan har utökats i norr pga. stora mängder stallört. Slåttergubbe 
noterades inte vid återinventeringen 2016 men eftersöktes inte noggrant.   
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N 954, Lyckekulle, KYRKOBYN  

Motivering: Ytterslänt med torrbacksflora och nyckelstrukturer.  

ID på översiktskarta  24 

Vägnummer  N 954 

Namn  Lyckekulle, KYRKOBYN 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  445 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  445 m. 

Skötselstatus  Dålig. 

Skyltar   

Viktigaste florainslag  Tjärblomster, äkta johannesört, gökärt, getväppling och blåmunkar. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Sandig vägkant med partier av uppvuxet sly samt inslag av kvävegynnad 
vegetation. Vid återinventeringen 2016 var sträckan nyligen slåttrad.   
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N 974, Fixhult, FIXHULT 

Motivering: Vägkant med hävdgynnade arter och mycket ängsvädd.  

ID på översiktskarta  25 

Vägnummer  N 974 

Namn  Fixhult, FIXHULT 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  250 m. 

Längd sida 2  200 m. 

Meter vägsida totalt  450 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  Ja, alla rätt. 

Viktigaste florainslag  Ängsvädd*, liten blåklocka*, flockfibbla*, svinrot, gråfibbla, fyrkantig 
johannesört, smultron och gökärt. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Sträckan har en god förekomst av ängsvädd.  

Arter som noterades 2016 är markerade med asterix (*).    
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N 980, Salvebo, SALVEBO 

Motivering: Längre vägsträcka med varierande karaktär med god förekomst av indikatorarter.   

ID på översiktskarta  26 

Vägnummer  N 980 

Namn  Salvebo, SALVEBO 

Gammalt namn  Södra Salvebo 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  1 400 m. 

Längd sida 2  1 400 m. 

Meter vägsida totalt  2 800 m. 

Skötselstatus  Medel. 

Skyltar  Ja, alla rätt.  

Viktigaste florainslag  Blåmunkar, flockfibbla, liten blåklocka, äkta johannesört, ängsskallra, 
åkervädd, ängsvädd, kärleksört, svinrot, prästkrage, rotfibbla, bergslok och 
gökärt. 

Viktigaste faunainslag Sexfläckig bastardsvärmare (NT), blåvinge sp., citronfjäril och jordhumla.  

Kommentarer  De centrala delarna av objektet har en mer trivial flora och de största värdena 
finns i väst och öst.  Ett behov av att skapa jordblottor finns längst sträckan 
samt bortröjning av vedartade växter. I en delsträcka förekommer de mycket 
svinrot. Viss privat slåtter förekommer även längst tomtavgränsningar. 

 
 

 
  



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt Artrika vägkanter 
– Driftområde Kungsbacka 

60 
 

 

 
 
 
 
 

  



Vägkanter – artrika vägkanter och hänsynsobjekt  Hänsynsobjekt 
– Driftområde Kungsbacka 

61 
 

Objektförteckning – Hänsynsobjekt  

O 156, Hulttorpet, HÄLLINGSJÖ 

Motivering: Ytterslänt med mycket tjärblomster och nyckelstrukturer.  

ID på översiktskarta   27 

Vägnummer  O 156 

Namn  Hulttorpet, HÄLLINGSJÖ 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  240 meter.  

Längd sida 2  240 meter.  

Meter vägsida totalt  480 meter.  

Skötselstatus   - 

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Tjärblomster, blåmunkar, åkervädd, äkta johannesört och ljung.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Längs vissa partier är vegetationen relativt lågvuxen och marken grusig, 
medan andra partier är betydligt mer kvävegynnade med t.ex. rikligt av 
mjölkört m.fl. Möjliga åtgärder för att ta hand om gräs- och kvävegynnade 
partier bör ses över. Det finns risk för att sly tar sig in i vägkanten.  
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O 156, Kulla-Börjes, BJÖRLANDA 

Motivering: Anlagda vägkant med flera indikatorarter 

ID på översiktskarta  28 

Vägnummer  O 156 

Namn  Kulla-Börjes, BJÖRLANDA 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Norra sidan.  

Längd sida 1  180 meter. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  180 meter. 

Skötselstatus   - 

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Getväppling, rotfibbla, åkervädd, ängsvädd, käringtand och sandlosta.  

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Objektet ligger mitt emot den artrika vägkanten Björlandakrysset. Området 
kring korsningen har nyligen byggts om, bl.a. har en ny pendelparkering 
tillkommit. Vid ombyggnationen såddes vägkanterna med ängsfröer och vid 
pendelparkeringen planterades även pluggplantor. Sträckan ingår i ett 
uppföljningsobjekt som även omfattar den artrika vägkanten. Endast en 
övergripande inventering gjordes under 2015 och en mer fullständig 
inventering är därför lämpligt. 
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O 156, Fridhem, BRANDSKOG 

Motivering: Grusig och sandig slänt med flera indikatorarter. 

ID på översiktskarta  29 

Vägnummer  O 156 

Namn  Fridhem, BRANDSKOG 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Östra sidan.  

Längd sida 1  230 meter. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  230 meter. 

Skötselstatus   - 

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Rotfibbla, rödklint, flockfibbla och käringtand. 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Objektet ligger mitt emot den artrika vägkanten Sandvadskrysset. Området 
kring korsningen har nyligen byggts om, bl.a. har en ny pendelparkering 
tillkommit. Delar av slänten har såtts in med frön av bl.a. ängsväxter.   
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O 1599, Stampen, BJÖRKETORP 

Motivering: Skogsvägkant med förekomst av grönvit nattviol och ängsskallra.  

ID på översiktskarta  30 

Vägnummer  O 1599 

Namn  Stampen, BJÖRKETORP 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  260 meter. 

Längd sida 2  260 meter. 

Meter vägsida totalt  520 meter. 

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Grönvit nattviol, ängskallra, getväppling, gökärt, gullris, ljung, hagfibbla och 
ärenpris.  

Viktigaste faunainslag Citronfjäril.  

Kommentarer  Objektet är ett tips från Marks kommun som i dagsläget upprättar ett 
naturreservat i intilliggande skog vid sjön Mjösjön. Ängsskallra och 
svartkämpar förekommer främst på västra sidan vid p-fickan och då relativt 
rikligt. Av grönvit nattviol noterades 10 exemplar. Enligt kommunen kan även 
svinrot finnas på platsen, arten eftersöktes men hittades inte vid 
återinventeringen 2016. 

Söder om den utpekade sträckan, från avtagsvägen ner till bäcken, hittades 
inga större värden med troligen kan blomningen av bl.a. hagfibbla bli riklig 
under senare delen av sommaren. Sträckan är lämplig för noggrannare 
inventering, och i så fall eventuellt senare på säsongen. 
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O 1600, Rygga, GUTHULT 

Motivering: Fin och torr slänt med många öppna partier. 

ID på översiktskarta   31 

Vägnummer  O 1600 

Namn  Rygga, GUTHULT 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  385 meter. 

Längd sida 2  385 meter. 

Meter vägsida totalt  770 meter.  

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Ängsvädd, åkervädd, gökärt, grönvit nattviol, äkta johannesört, blåmunkar, 
flockfibbla, krypvide, gullris och ljung.  

Viktigaste faunainslag Blåvinge sp.. 

Kommentarer  Här finns en hel del öppna partier även om stora delar av objektet är 
igenvuxet. I slänten har vegetationen en typisk torrbackskaraktär, medan 
övrig mark främst utgörs av friskäng. Enligt artportalen så förekommer 
åkerkulla på platsen, men denna återfanns inte vid besöket. 

Sträckan är troligen insektsintressant. Flera arter av fjärilar samt 
hopprätvingar observerades vid inventeringen.  
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O 1600, Vintervadet, GREVARED 

Motivering: Rikblommande vägkanter med åkervädd och rödklöver.  

ID på översiktskarta  32 

Vägnummer  O 1600 

Namn  Vintervadet, GREVARED 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  470 meter.  

Längd sida 2  470 meter 

Meter vägsida totalt  940 meter. 

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Åkervädd, rödklöver, gökärt, gulmåra, grönvit nattviol och gråfibbla.  

Viktigaste faunainslag Jordlöpare sp.. 

Kommentarer  Ganska frodiga vägkanter med få indikatorarter, endast några få öppna 
sandiga partier. Objektet är i behov av en åtgärd, bl.a. bör man skrapa för att 
skapa fler öppna partier.   
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O 1602, Nordgården, SANDRYD 

Motivering: Vägkanter genom öppet landskap med en del åkervädd.  

ID på översiktskarta  33 

Vägnummer  O 1602 

Namn  Nordgården, SANDRYD 

Gammalt namn  Nordgården 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  280 meter. 

Längd sida 2  280 meter.  

Meter vägsida totalt  560 meter. 

Skötselstatus  Bra.  

Skyltar  Objektet har klassats om, skyltar ska tas ned. 

Viktigaste florainslag  Åkervädd, blåmunkar, äkta johannesört, gökärt, bockrot och gullris.  

Viktigaste faunainslag Nässelfjäril.  

Kommentarer  Befintligt objekt som troligen har tappat mycket av sitt ursprungliga värde. 
Objektet har därför klassats om från artrik vägkant till hänsynsobjekt. En del 
insekter sågs vid återinventeringen 2015.  
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O 1605, Gröneslätt, SKOGUM 

Motivering: Vägkant med mycket brudborste.  

ID på översiktskarta   34 

Vägnummer  O 1605 

Namn  Gröneslätt, SKOGUM 

Gammalt namn  -  

Sida av vägen  Östra sidan.  

Längd sida 1  235 meter. 

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  235 meter. 

Skötselstatus  Medel.  

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Brudborste, gökärt, liten blåklocka, grönvit nattviol, ljung, prästkrage och 
skogsklöver. 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Det växer mycket brudborste längs sträckan, totalt noterades ca 200 
exemplar vid återinventeringen 2015. Det växer även mycket högvuxet gräs 
kring objektet/borttistlarna.  

Den intilliggande marken utgörs idag av kalhuggen skog.  
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O 1609, Svanshult, SVANSHULT 

Motivering: Torr vägkant med mycket ängsvädd.  

ID på översiktskarta   35 

Vägnummer  O 1609 

Namn  Svanshult, SVANSHULT 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  145 meter.  

Längd sida 2  145 meter.  

Meter vägsida totalt  290 meter.  

Skötselstatus  Bra.  

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag   Ängsvädd, gökärt, ljung och käringtand.  

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Det förekommer en del grusiga och sandiga blottor längs sträckan. Det är 
främst i ytterslänten som ängsvädden förekommer och då på den norra sidan 
av vägen. I innerslänten växer mest gräs. 

Den södra sidan har lägre värden med någon planta av ängsvädd. I 
innerslänten växer dock lite käringtand. Diket var vid återbesöket 2015 
nyligen dikesrensat.   
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O 1611, Kvarnslätt, BACKÄCKRA  

Motivering: Värdefulla vägkanter med guldsandbi (NT). 

ID på översiktskarta  36 

Vägnummer  O 1611 

Namn  Kvarnslätt, Backäckra 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  360 meter. 

Längd sida 2  360 meter.  

Meter vägsida totalt  720 meter.  

Skötselstatus   - 

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Ängsvädd.  

Viktigaste faunainslag Guldsandbi (NT).  

Kommentarer  Objektet har inte inventerats i fält under 2015. Vägkanten har pekats ut 
baserat på de uppgifter som kommit fram i och med Trafikverkets konsult 
Peter Nolbrants inventering under 2010 (Nolbrant, 2010). Då hittades 
guldsandbi (NT) i området.   
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N 158, Hamra, VALLDA  

Motivering: Mycket stora ytterslänter med torrbacksflora. 

ID på översiktskarta  37 

Vägnummer  N 158 

Namn  Hamra, VALLDA 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  250 m. 

Längd sida 2  150 m. 

Meter vägsida totalt  400 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Gråfibbla och getväppling. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Sträckan är inte särskild artrik men har dock en stor och sydvästvänd 
ytterslänt, det finns även en ytterligare stor slänt vid västra sidan av vägen. 
Sträckan bör inventeras noggrannare vid tillfälle.  
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N 865, Syllemad, BJÖRKHULT 

Motivering: Vägkant med indikatorarter samt en del svinrot.  

ID på översiktskarta  38 

Vägnummer  N 865 

Namn  Syllemad, BJÖRKHULT 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Östra sidan. 

Längd sida 1  1 050 meter.   

Längd sida 2   - 

Meter vägsida totalt  1 050 meter.   

Skötselstatus   - 

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Svinrot, flockfibbla, gråfibbla, käringtand och krypvide.  

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Vid den tidigare inventeringen 2010 noterades mycket svinrot, speciellt vid 
mittpartiet på sträckan. Objektet har inte besökts i fält under 2015, 
avgränsning och objektets status är därför osäker. Ett fältbesök med 
uppföljande inventering är nödvändig.   
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N 905, Frillesås kyrka, FRILLESÅS PRÄSTGÅRD  

Motivering: Sydvänd torrslänt med mycket skogs- och gråfibblor. 

ID på översiktskarta  39 

Vägnummer  N 905 

Namn  Frillesås kyrka, FRILLESÅS PRÄSTGÅRD 

Gammalt namn   

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  130 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  130 m. 

Skötselstatus  Bra.  

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Skogsfibbla, tjärblomster, gökärt, gråfibbla och kärleksört. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Slänten övergår i öster i en brant bergsskärning med kvävegynnad flora i 
diket. 
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N 910, Buerås, LANDA-BUERÅS 

Motivering: Kort parti med riklig förekomst av stallört. 

ID på översiktskarta  40 

Vägnummer  N 910 

Namn  Buerås, LANDA-BUERÅS 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Södra sidan. 

Längd sida 1  100 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  100 m. 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Stallört och ängssyra. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Innerslänt var nyligen skrapad vid besöket. 
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N 921, Rya, FÖRLANDA-HÖGEN  

Motivering: Åkervägkant med fina strukturer och en del indikatorarter.   

ID på översiktskarta   41 

Vägnummer  N 921 

Namn  Rya, FÖRLANDA-HÖGEN 

Gammalt namn   - 

Sida av vägen  Båda sidor.  

Längd sida 1  1 080 meter.  

Längd sida 2  1 080 meter.  

Meter vägsida totalt  2 160 meter.  

Skötselstatus   - 

Skyltar   - 

Viktigaste florainslag  Tjärblomster, åkervädd, liten blåklocka, äkta johannesört, gråfibbla och ljung. 

Viktigaste faunainslag  - 

Kommentarer  Längs sträckan finns intressanta strukturer och en del blottad sand. Den 
västra delen utgörs främst av friskängsvegetation, men torrare slänter 
förekommer också. En del myror och humlor observerades vid 
inventeringstillfället 2015.  Växtligheten verkar ha dött på vissa partier, 
möjligen har besprutningen från åkern påverkat vegetationen. 
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N 933, Må, VALLBY  

Motivering: Vägkanter med förekomst av stallört och gullkrage.  

ID på översiktskarta  42 

Vägnummer  N 933 

Namn  Må, VALLBY 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  510 m. 

Längd sida 2  510 m. 

Meter vägsida totalt  1 020 m. 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Stallört och gullkrage. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Enstaka plantor stallört (VU) noterades under återinventeringen 2016, 
antalet har minskat sedan senaste besöket.  
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N 934, Sundsjön, STABORG  

Motivering: Referenssträcka. 

ID på översiktskarta  43 

Vägnummer  N 934 

Namn  Sundsjön, STABORG 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  300 m. 

Längd sida 2  300 m. 

Meter vägsida totalt  600 m. 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Getväppling, åkertistel, ängssyra, rödklint och liten blåklocka (från år 2001). 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer   Sträckan är en tidigare referenssträcka med provytor från 2001. 
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N 936, Hjälm, HJÄLM  

Motivering: Rest av hävdgynnad flora längs åkervägkanter. 

ID på översiktskarta  44 

Vägnummer  N 936 

Namn  Hjälm, HJÄLM 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  105 m. 

Längd sida 2  105 m. 

Meter vägsida totalt  210 m. 

Skötselstatus  Bra. 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Åkervädd, äkta johannesört, liten blåklocka, gulmåra och flockfibbla. 

Viktigaste faunainslag Mindre tåtelsmygare. 

Kommentarer  Stor mängd knylhavre finns vid objektet.   
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N 942, Västra Hagen, ONSALA 

Motivering: Vägkanter med trolig förekomst av sandödla (VU). 

ID på översiktskarta  45 

Vägnummer  N 942 

Namn  Västra Hagen, ONSALA 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  2 200 m. 

Längd sida 2  2 200 m. 

Meter vägsida totalt  4 400 m. 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Liten blåklocka. 

Viktigaste faunainslag Troligtvis finns här sandödlor (VU). 

Kommentarer  Sandödlor har observerats i området tidigare. Norconsult inventerade, på 
uppdrag av Trafikverket 2010 (Norconsult AB, 2010) de delar som kan 
komma att beröras av en ny GC-väg vid Valldavägen. De hittade inga ödlor, 
men bedömde att sandödlor troligtvis finns i området. Vid besöket 2016 
noterades att en nyskapad slänt var belagd med grovt stenkross medan andra 
var fint avbanade med finare material.  Efter ombyggnaden så behöver 
sträckan kontrolleras och följas upp m.a.p. vegetationens utveckling. 
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N 945, Sönnebergen, HÄCKLEHAGEN 

Motivering: Sydvänd och solexponerad torrslänt med nyckelstryckturer som berg i dagen. 

ID på översiktskarta  46 

Vägnummer  N 945 

Namn  Sönneberget, HÄCKLEHAGEN 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Norra sidan. 

Längd sida 1  350 m. 

Längd sida 2  - 

Meter vägsida totalt  350 m. 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Gråfibbla. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Objektet är ej besökt i fält men har nyckelstrukturer så som välexponerad 
ytterslänter, blottor och stenar. 
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N 948, Lunna, LUNNA 

Motivering: Vägkant med spridda förekomster av ängsflora.  

ID på översiktskarta  47 

Vägnummer  N 948 

Namn  Lunna, LUNNA 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  1 050 m. 

Längd sida 2  1 050 m. 

Meter vägsida totalt  2 100 m. 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Åkervädd, rödklint, backlök, skogslök, mörkt kungsljus, gullris, flockfibbla, 
gökärt, gulmåra, renfana, daggkåpa, stallört och äkta johannesört.  

Viktigaste faunainslag Slåttergräsfjäril, mindre tåtelsmygare, notering om väddsandbi (2008) enligt 
Artportalen.    

Kommentarer  Mycket knylhavre i den norra delen. Stenmurar vid Lunna och norr om Lunna.  
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N 952, Ysby – Lunna, VALLDA  

Motivering: Långa fina vägkanter med hävdgynnad flora.  

ID på översiktskarta  48 

Vägnummer  N 952 

Namn  Ysby – Lunna, VALLDA 

Gammalt namn  Vallda 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  3 225 m. 

Längd sida 2  3 225 m. 

Meter vägsida totalt  6 450 m. 

Skötselstatus  Dålig. 

Skyltar  Objektet har klassats om, skyltar ska tas ned. 

Viktigaste florainslag  Åkervädd*, gökärt*, svinrot, kärleksört, stor fetknopp, äkta johannesört, 
ängsvädd, liten blåklocka*, tjärblomster*, smultron*, ärenpris, gullkrage och 
gulmåra*.  

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Sträckan har trivialiserats och klassas om till hänsynsobjekt. Innerslänt och 
dikesbotten har nyligen skrapats, kan eventuellt blomma upp rikligt, i övrigt 
förekommer få arter av intresse utspritt längs sträckan.  Sträckan domineras i 
huvudsak av vass och kvävegynnade arter. En fin slänt finns vid sträckan med 
stor fetknopp.  

Arter som noterades 2016 är markerade med asterix (*).    
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N 960, Prästebron – Blixered, VÄLÅS  

Motivering: Enstaka torra ytterslänter med begränsade floravärden.  

ID på översiktskarta  49 

Vägnummer  N 960 

Namn  Prästebron – Blixered, VÄLÅS 

Gammalt namn  Släp – Gröninge 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  2 200 m. 

Längd sida 2  2 200 m. 

Meter vägsida totalt  4 400 m. 

Skötselstatus  Dålig. 

Skyltar  Objektet har klassats om, skyltar ska tas ned.  

Viktigaste florainslag  Stor blåklocka, liten blåklocka*, stor fetknopp, blåmunkar*, kungsljus, 
kärleksört, bockrot, åkervädd*, gulmåra, tjärblomster*, flockfibbla* och äkta 
johannesört*. 

Viktigaste faunainslag - 

Kommentarer  Triviala partier mellan ytterslänterna, begränsad förekomst av intressanta 
arter. Mycket knylhavre förekommer på södra sidan.   
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N 978, Dunagården, VOXLÖV  

Motivering: Rikblommande mittremsa, längst anlagd gång och cykelväg med god förekomst av 
getväppling och höstfibbla. 

ID på översiktskarta  50 

Vägnummer  N 978 

Namn  Dunagården, VOXLÖV 

Gammalt namn  - 

Sida av vägen  Båda sidor. 

Längd sida 1  430 m. 

Längd sida 2  430 m. 

Meter vägsida totalt  860 m. 

Skötselstatus  - 

Skyltar  - 

Viktigaste florainslag  Getväppling, höstfibbla, käringtand, nysört, gulkämpar, videört, tussilago, 
stånds, kråkvicker, mörkt kungsljus och gulsporre. 

Viktigaste faunainslag 
 

Kommentarer  För att sträckan ska behålla sina värden är den i behov av återkommande 
störningar i ytskiktet.  
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Objektförteckning – Övriga objekt  

Borttagna objekt  

Vägnr. Namn Motivering Skyltar Kommentarer 
N 904 Ölmanäs Igenvuxen med vass i 

östra delen. Västra 
delen tomtnära och 
mestadels kortklippt. 
Sträckan har dikats och 
fått ny beläggning. Inte 
längre intressant. 

Skyltarna i östra 
delen helt blekta 
och de västra 
saknas troligen. 
Skyltarna ska tas 
bort. 

Status ändrad i samband 
med inventeringen 2009.  

N 942 Vallda Ej intressant längre, 
troligen nybyggd väg i 
gammal sträckning och 
floravärden försvunna. 

Skyltar saknas, 
ska ej sättas upp.  

Status ändrad i samband 
med inventeringen 2009. 

N 934 Fagared Inga intressanta arter, 
objektet tas bort. 
Nyligen dikat och 
mycket skuggigt. 

Skyltar saknas, 
ska ej sättas upp. 

Status ändrad i samband 
med inventeringen 2009. 

N 974,  Fixsjön Värdenas utbredning är 
geografiskt 
begränsande. 

- Status ändrad i samband 
med inventeringen 2016. 

N 974 Stora Tåtjärnen Värdefull flora har 
blivit u utkonkurrerad 
av örnbräken. 

- Status ändrad i samband 
med inventeringen 2016. 

 

 

Objekt med annan huvudman än Trafikverket  

ID Kategori Huvudman Vägnummer Namn Kommentar 

1 Artrik vägkant Enskild väg N 685 Mariedal  - 

2 Artrik vägkant 
Kungsbacka 
kommun 

N 929, N 931 
Fjärås 
Bräcka 

Kommunala vägar som går genom 
naturreservat. Fin flora med bl.a. 
åkervädd, ängsvädd, liten blåklocka, 
bockrot, blåmunkar, smultron, 
getväppling, vanlig ögontröst och äkta 
ängsskallra. Mängder av sly i 
vägkanterna. Ska ej skyltas, om skyltar 
finns ska de plockas ner.  
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1.  

 
 

2. 

Särskilt intressanta sträckor är markerade med svart på kartan.   
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