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English summary
Road side verges are important for the biodiversity in the landscape and many plants and
animals use them as a primary habitat. They are often used in the purpose of foraging and
also works as corridors for spreading of species. Today the meadow and pasture flora has
been driven out from the agricultural landscape in a massive scale, but can remain under
certain conditions in road side environments. Since the early-1990s, the Swedish Transport
Administration (Trafikverket) has been working to preserve species and biodiversity values in
the infrastructural environments. This is primarily done through out the project "Artrika
vägkanter" (species rich road sides), and since then the work has been evolved in several
aspects.
Species rich infrastructure environments are eg. road side areas that indicates at least one of
the following points:
1. Holds red-listed species, species of responsibility, rare species and/or indicator species.
2. Have a special species composition based on complex soil and structural properties and/or
has a particularly high species richness or frequency of indicator species.
3. Provides a substantial ecological resource, for example for reproduction, life cycle, protection
or food.
4. Constitutes an important environment and has geological and ecological conditions for
species dispersion and connectivity in the landscape.

This inventory manual arose to provide Trafikverket with a comprehensive and comparable
methodology of surveying the species rich road side environments across the country. Trafikverket has developed a guideline document Riktlinje Landskap, which defines Trafikverket's
basic approach to infrastructure environments and the landscape in a broad sense
(Trafikverket - TDOK 2015:0323). In an attachment to Riktlinje Landskap, it is pointed out
that species rich road sides have to be surveyed according to one and the same method and
that method is presented in this document.
This document describes all the necessary steps in carrying out a comprehensive survey of
valuable species rich roadside verges. The work is done, after preparation, primarily by car. A
special field protocol together with lists of indicator and signal species are used to estimate
the nature value class (NVI), status of management etc. Assessment and classification are
made primarily from occurrences of 1) interesting indicator/nature conservation species, 2)
flower wealth, and 3) biotope qualities including structures/value elements. Finally, the
species rich road sides are inserted in Trafikverket's landscape database, Miljöwebb
Landskap. Red-listed and particularly interesting species are reported in the Swedish
database of species “Artportalen” by ArtDatabanken.
The proportion of roads with high natural values has increased since the 1990s in regions
that has been surveyed more intensively. Roughly the proportion of species rich road sides
can be doubled to quadrupled by this method, comparing with older material. The ultimate
goal of the method is however to improve the management of valuable road side verges and
to protect them from negative impact.
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Blomrika vägmiljöer drar ofta till sig uppmärksamhet och spelar stor roll för t.ex. insektslivet. Andra artrika vägkanter är
livsmiljö för hotade växt- eller djurarter, varav en del kan ha sin huvudsakliga utbredning i infrastrukturmiljöer.

Det finns många hot mot artrika och värdefulla vägkantsmiljöer. Bilden är komplex och spänner över frågor som har med
själva skötseln att göra, samt en massa yttre negativa händelser.
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1. Sammanfattning
Vägkanter är betydelsefulla för den biologiska mångfalden. Många växter och djur använder
dem som livsmiljö, födoresurs eller som spridningskorridorer. Ängs- och betesmarksfloran
har trängts undan från andra delar av odlingslandskapet, men klarar sig under vissa
förutsättningar kvar i vägkantsmiljöer. Ända sedan början av 1990-talet har Trafikverket
arbetat med att bevara dessa värden i infrastruktur-miljöer bl.a. genom projektet ”Artrika
vägkanter”, och sedan dess har arbetet utvecklats succesivt på flera olika sätt.
Artrika vägkants- och järnvägsmiljöer är ytor, strukturer och sidoområden kring
infrastrukturanläggningar, som uppfyller minst en av följande punkter:
1. Hyser rödlistade arter, ansvarsarter, sällsynta arter och/eller indikatorarter.
2. Har en speciell artsammansättning utifrån komplexa mark- och strukturegenskaper och/eller
har en särskilt hög artrikedom eller frekvens av indikatorarter.
3. Utgör en väsentlig ekologisk resurs för t ex reproduktion, livscykel, skydd eller föda.
4. Utgör en viktig miljö och har geologiska och ekologiska förutsättningar för arters spridning
och konnektivitet i landskapet.

Denna inventeringsmanual har tillkommit för att Trafikverket ska få en översiktlig och
likartad kartläggning av de artrika vägkantsmiljöerna över hela landet. Trafikverket har tagit
fram ett riktlinjedokument Riktlinje Landskap, som fastlägger Trafikverkets grundläggande
förhållningssätt till landskapsfrågor i infrastrukturmiljöer (Trafikverket – TDOK 2015:0323). I
en bilaga till Riktlinje Landskap pekas det ut att artrika vägmiljöer ska inventeras enligt en
och samma metod och det är den metoden som presenteras i denna rapport.
Denna rapport beskriver alla nödvändiga steg i arbetet med att genomföra en översiktlig
inventering av värdefulla artrika vägkanter utefter de statliga vägarna. Arbetet sker efter
förberedelser av befintliga fynd i bl.a. Artportalen, via spaning från bil. Vid inventeringen
ifylls ett särskilt fältprotokoll. Bedömning och klassning görs framförallt utifrån förekomster
av 1) intressanta indikator/natur-vårdsarter, 2) blomrikedom, och 3) biotopkvaliteter
inklusive strukturer/värdeelement.
Slutligen registreras de avgränsade sträckorna i Trafikverkets databas för landskapsvärden,
Miljöwebb Landskap. Rödlistade och särskilt intressanta arter rapporteras i ArtDatabankens
databas Artportalen.
Andelen utpekade vägkanter med naturvärden har ökat betydligt sedan 1990-talet i regioner
som inventerats mer intensivt. Man kan grovt säga att andelen artrik vägkant kan
mångdubblas, ibland t.o.m. tiofaldigas, genom denna inventeringsmetodik.
Inventeringsarbetet syftar dock primärt till att förbättra den konkreta skötseln av registerade
värdeobjekt och skydda dem från olika former av negativ påverkan. Den är därför bara ett
första nödvändigt steg i en process som leder till en utvecklad förvaltning och skötsel av de
artrika vägkanterna.
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Vägkant med torrbacksslänter dominerad av bockrot i Värmlands län 2017. Väg S954 vid Aspe norr om Torsby.

Klassisk rikblommande vägkant i kalkområde (väg H930 på Öland). Blomrikedomen är påtaglig direkt i stödremsan och
innerslänten. Domineras här av väddklint, blåeld, gulmåra, vildmorot m.fl.
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2. Inledning
2.1 Viktiga värdefulla vägkanter
Vägkanter är betydelsefulla för den biologiska mångfalden. Många växter och djur använder
dem som livsmiljö, födoresurs eller som spridningskorridorer. Ängs- och betesmarksfloran
har tidigare trängts undan från delar av odlingslandskapet, men klarar sig under vissa
förutsättningar kvar i vägkantsmiljöer. Många insekter livnär sig på pollen och nektar längs
de rikt blommande vägavsnitten, suger växtsaft ur växterna eller bor i sandiga
solexponerade vägslänter. Därför har alltsedan början av 1990-talet Trafikverket (dåvarande
Vägverket) arbetat med projektet ”Artrika vägkanter”, som en viktig naturmiljöfråga. Trots
detta långvariga arbete är vägkanternas biologiska mångfald inte tillräckligt erkänd eller
hanterad i olika sammanhang som rör väginfrastrukturen.
Parallellt med att arbetet kring artrika vägkanter fortskred under 2000-talet blev det allt
tydligare att de artrika miljöerna kring vägarna hyste en större mångfald än vad som varit
allmänt känt. Men också att skötseln av dessa inte är någon självklar framgångssaga, då det
finns många hot som snabbt kan minska naturvärdena. Samtidigt som nya artrika miljöer
upptäckts via olika inventeringar har Trafikverket noterat att de artrika miljöerna hotas
starkt av en kombination av olika negativa faktorer som förbuskning, slåtter utan
uppsamling, vägombyggnader, makadamisering, lednings-/dikningsarbeten, dominans av
ohävdsarter, invasiva arter m.m.

Figur 1. Enligt en sammanställning så finns det ca 280 rödlistade arter som utnyttjar väg- och järnvägsmiljöerna
(Lennartsson & Gylje, 2009). De största grupperna är kärlväxter, steklar, fjärilar och skalbaggar. Diagram från citerad
rapport.

För sällsynta, hotade eller formellt skyddade arter är vägområdet ofta en mycket viktig,
ibland nödvändig, del av den totala livsmiljön (Lennartsson & Gylje, 2009; Nolbrant, 2010a).
Åtgärdsprogram har upprättats åt flera rödlistade insekter som använder vägkanter i stor
utsträckning (Karlsson & Larsson, 2011; Karlsson, Larsson & Björklund, 2011 och Larsson,
7

2007). I den analys av CBM som Naturvårdsverket beställt kunde man konstatera att
vägkanter, täkter, skjutfält m.fl människoskapade miljöer tillhör de viktigaste biotoperna för
hotade och rödlistade arter (figur 1). Infrastrukturens biotoper är väl jämförbara med
traditionella biotoper i jordbrukslandskapet.
Arter som tidigare var vanliga i odlingslandskapet som backsippa, slåttergubbe, skogsklocka
och kattfot, hittas idag i vissa trakter bara i små restbestånd utefter vägar. Fortsätter denna
utveckling kan vägkanterna bli särskilt viktiga refuger och ett viktigt ansvar i väghållningen.
Trafikverket kan alltså anses ha ett särskilt ansvar för bevarandet av dessa arter framöver.
Under de allra senaste åren har frågan om pollinatörernas insatser, insekternas viktiga
ekosystemtjänster, också understrukit artrika, blomrika gräsmarkers stora betydelse för ett
levande landskap och för jordbruket.

Idag är betestrycket ofta så högt i våra betesmarker att vägkanten blir en allt viktigare nektarresurs för insekter.

De artrika vägkanterna är dock på samma gång både underskattade, missförstådda och
dessvärre även misskötta som naturvårdsobjekt. Denna manual har tillkommit för att
Trafikverket ska få en översiktlig och likartad kartläggning av de artrika vägkantsmiljöerna
över hela landet och återta den start som projektet hade i mitten av 1990-talet (Vägverket,
1994 och Vägverket & Världsnaturfonden, 1996). Kartläggningen av de artrika vägmiljöerna
har vidare en ”kusin” i form av Trafikverkets inventeringar av artrika stationsmiljöer (se
Stenmark, 2014 och motsvarande denna manual Stenmark et al., 2015).
Viktigast och nästa steg i arbetet är att utveckla och ta hand om skötseln av dessa ytor på ett
sådant sätt att god skötselstatus uppnås – en stor utmaning med flera tusentals små
utspridda områden. Totalt finns troligen uppemot 100 000 hektar sidoområden utefter de
statliga vägarna. Eftersom Trafikverket ändå behöver sköta dessa vägnära ”gräsmarker” så
8

kan man se detta arbete, med nödvändiga modifieringar, som en kostnadseffektiv
samhällsnyttig naturvårdsinsats. Efterhand som arbetet fortgår kan de artrika vägkanterna
även inventeras mer i detalj.

2.2 Trafikverkets ansvar, kunskaper och mål
Trafikverket ansvarar för skötseln av sidoområdena längs de statliga vägarna (vägområde). I
skötseln ingår normalt bland annat årlig slåtter av vegetationen under sommaren och
hösten. Vidare utförs mer eller mindre regelbundet röjning av vedartad vegetation i
vägområdet. Ett annat återkommande moment är dikning och kantskärning för att
underlätta vattenavrinning och upprätthålla dikets dränerande funktion samt skydda
vägkroppen. Många av Trafikverkets normala skötselåtgärder bidrar således till att hålla
vägkanten öppen, tar bort organiskt material och förbättrar därmed också för
störningsgynnade, samt ljus- och värmekrävande arter. Det finns dock situationer och
variationer i utförandet, som inte alltid matchar de olika behov som enskilda arter djur och
växter har. Därför skiljer det sig stort hur väl utförandet överensstämmer med målen för
biologisk mångfald; från mycket negativ till mycket positiv.
Sveriges 16 nationella miljökvalitetsmål berör väghållningen på många olika sätt, däribland
målen ”Ett rikt växt- och djurliv” och ”Ett rikt odlingslandskap”. Vidare finns
miljölagstiftningen samlad i Miljöbalken, som ett juridiskt ramverk olika aktörer i landskapet
måste förhålla sig till. Miljölagstiftningen styr artskyddsfrågor, fridlysning av arter och
biotopskydd, men är otillräcklig beträffande att ge breda miljöer och artgrupper en långsiktig
positiv skötsel för att överleva i landskapet. Den miljölagstiftning som påverkar
väghållningen har alltså idag en mer ”defensiv karaktär”, som inriktar sig på att ta
miljöhänsyn vid negativ förändring istället för på en mer kontinuerlig positiv skötsel för att
klara miljömål och gynna naturvärden på bred front.
Trafikverket har därför bl.a. tagit fram ett nytt riktlinjedokument, Riktlinje Landskap, som
trädde i kraft 2016-03-01, vilket fastlägger Trafikverkets grundläggande förhållningssätt till
landskapsfrågor i infrastrukturmiljöer (Trafikverket – TDOK 2015:0323). Denna riktlinje syftar
till att leveranskvaliteten ”Miljö och hälsa” ska uppfyllas (rapporteras årligen till regeringen).
Följande tre huvudpunkter kan lyftas fram från riktlinjen:
1. Krav på kunskap
2. Krav på skötsel och utformning av artrika miljöer
3. Krav på bekämpning av invasiva arter

Punkt 1 enligt ovan. Inventering av de artrika vägkanterna kan sättas in i ett större
sammanhang då det finns ett allmänt kunskapskrav i miljöbalken (2 kap. 2§) gällande
verksamhetsutövare likt Trafikverket. Riktlinjen anger därför bl.a. två specifika krav på
följande:


Kunskap om artrika väg- och järnvägsmiljöer ska finnas.



Kunskap om potentiellt artrika väg- och järnvägsmiljöer ska finnas.

9

Här blommar stor blåklocka, getväppling, prästkrage och rödklöver i en vägkant, de utgör viktiga pollen- och nektarresurser
för många insekter. Det blir allt ovanligare med rikblommande ängar eller ruderatpartier när landskapet växer igen eller
domineras av kvävegynnade arter, främst gräs.

Vid ombyggnader kan man med hjälp av rätt metod göra en nyskapad artrik vägmiljö – ett särskilt mål i Riktlinje Landskap
(TDOK 2015:0323). Störningar och ombyggnader utefter vägar skapar dock även förhållanden som gynnar invasiv oönskad
vegetation.
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I bilaga 2 till Riktlinje Landskap pekas det därför ut att det ska inventeras enligt en metod,
och det är den som presenteras i denna rapport, för att fastställa ovannämnda kunskap.
Detta arbete ger ett heltäckande, om än översiktligt, material som gör att Trafikverket kan
uppnå de andra målen i riktlinjen beträffande artrika infrastrukturmiljöer.
Punkt 2 ovan om skötsel. Alla artrika väg- och järnvägsmiljöer ska skötas och vid behov
restaureras så att gynnsam ekologisk status uppnås. Genom att även skötselstatus tas med i
inventeringsarbetet erhålls en möjlighet att bedöma om och när Trafikverket når
leveranskvalitetsmålet om 100 % utpekade artrika miljöer i god status, förutsatt att det görs
regelbundna kontroller. Genom att ovan nämnda faktorer tas med i inventeringsarbete och
registreras i Miljöwebb Landskap, kan Trafikverket årligen följa upp situationen.
Inledningsvis, innan alla Sveriges drygt 100 driftområden inventerats systematiskt enligt
angiven metod, är det dock svårt att bedöma detta.
Punkt 3 ovan om invasiva arter. De vanligaste invasiva arterna tas upp i inventeringsarbetet
enligt denna manual och registreras sedan inom objekt i Miljöwebb Landskap, samt i vissa
fall även i Artportalen (utanför artrika objekt). Det medverkar till att målet om att bekämpa
dessa kan uppnås. Detta arbete är dock ännu i sin linda.
Utöver miljölagstiftning och interna riktlinjer har Trafikverket av regeringen år 2016 i
regleringsbrev för budgetåret 2016 fått i uppdrag att vidareutveckla verkets pågående
arbete för att anpassa anläggning och skötsel av transportinfrastrukturen till en fungerande
”grön infrastruktur”. Med detta arbete ska verksamheten kunna bidra till att Sveriges
miljökvalitetsmål nås. Situationen har rapporterats i Sjölund et al. (2016).

En välskött artrik vägmiljö på våren. Skötseln styrs via en särskild objektspecifik skötselbeskrivning. Tidigare fanns här
buskar långt ner, men vägkanten är nu röjd på vedväxter och materialet är bortfört.
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2.3 En förbättrad insamling av kunskap - denna metod
För att kunna arbeta mot de uppsatta målen kring biologisk mångfald och följa upp
resultatet krävs kännedom om var naturvärdena förekommer och hur de är fördelade längs
de statliga vägarna. Även anpassning av skötselåtgärder kräver detaljerad information om
var värdena finns, hur de förändras över tiden och hur de påverkas av olika åtgärder.
Generellt behöver artrika avsnitt lokaliseras och avgränsas och förekomster av särskilt
skyddsvärda arter säkerställas. En översiktlig, men ändå till en viss nivå heltäckande kunskap
om de statliga vägarnas värden för biodiversiteten, saknas dock fortfarande i stora delar av
landet.
Denna manual är tänkt att fungera som en praktisk handledning vid översiktligt
inventeringsarbete av vägarnas sidomiljöer i enlighet med kunskapskravet i Riktlinje
Landskap. Manualen bör generellt stämma för hela Sverige, med undatag för arterna i
bilagorna, som har ett behov av att regionaliseras, framför allt för de nordligaste delarna av
landet. Vissa tidsaspekter när det gäller inventeringsperiod och skötsel behöver också
anpassas till rådande klimat och aktuell breddgrad.
Rapporten är en sammanställning av de praktiska erfarenheter som gjorts kring arbetet med
vägkanternas biologiska värden, dels generellt de senaste tio åren men mer specifikt under
inventeringsarbetet i Trafikverkets Region Väst, som fungerat som ett utvecklingsprojekt för
metodiken. En förbättrad definition av begreppet artrik vägkant har utarbetats under hand
(se Riktlinje Landskap). Ett intensivt inventeringsarbete har bedrivits i delar av landet och
gett upphov till en relativt väl fungerande översiktlig metod för att snabbt hitta och avgränsa
värdefulla vägkantsobjekt, där även insektsfaunan och intressanta markstrukturer
inkluderats. Tillsammans med registreringsdatabasen Miljöweb Landskap (MWL) och
Trafikverkets skötselinstruktioner bildar inventeringsarbetet den bas som förvaltningen vilar
på (figur 2).

Figur 2. Schematisk
bild av hur
inventeringsarbetet
och skötseln av de
artrika vägkanterna
sammankopplas med
databasen
Miljöwebb Landskap
i centrum som
verktyg.
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3. Artrika vägkantsmiljöer – en utveckling
3.1 Tidigare arbete med artrika vägkanter
I december 1993 fick dåvarande Vägverket i uppdrag från regeringen att ta fram ett program
för hur myndigheten skulle arbeta för biologisk mångfald inom sitt verksamhetsområde.
Uppdraget utmynnade bland annat i att publikationen Program för skötsel av vägkanter
(Vägverket, 1994) togs fram (figur 3), med syfte att på ett konkret sätt ta ansvar för den
biologiska mångfaldens bevarande. På nationell nivå inom Vägverket startades sedan
projektet artrika vägkanter. I varje region påbörjades arbetet med att identifiera dessa
artrika vägkantsmiljöer.

Figur 3. Två viktiga dokument som togs fram av Vägverket på 1990-talet. Skötselprogrammet (Vägverket, 1994) och den
vackra och insiktsfulla idéskriften (Vägverket & Världsnaturfonden, 1996).

Inventeringsmetoder samt sammanställning, implementering och uppdatering av materialet
har sedan dess varierat stort. Arbetet genomfördes alltså på olika sätt, både mellan och
inom regionerna. I Vägverkets Region Väst redovisade man resultatet av denna tidiga
kartläggning i fem broschyrer, ett för varje då existerande län (figur 4).
Sammantaget ger denna tidiga kartläggning ett nationellt material som skiljer sig till både
innehåll och utförande. Efterhand har det blivit uppenbart att dessa skillnader resulterat i ett
flertal frågeställningar som nu måste hanteras. Det finns idag bl.a. ingen heltäckande
kunskap om de objektivt sett mest värdefulla sträckorna, till exempel vägkanter med
förekomst av hotade arter, i landet.
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Under många år var det också oklart vilken målbild som fanns inom Vägverket och senare
även inom Trafikverket. Under Vägverkstiden fanns ett inriktningsdokument (Vägverket,
2006) som utgjorde målbilden, men det var först med Riktlinje Landskap (Trafikverket,
2016), som målen klarnade tydligt.

3.1.1 Det första inventeringsarbetet
Först och främst arbetade dåvarande Vägverkets sju regioner på olika sätt vid kartläggningen
av de artrika vägkanterna. Förarbetet utgick huvudsakligen från insamlade tips från olika
håll. De utpekade tipsen bedömdes och inventerades i fält med varierande noggrannhet.
Beroende på tipsens spridning och kvalitet blev förekomsten av artrika vägkanter mycket
ojämn. Dessutom kan det i efterhand konstateras att materialet helt saknar vägkanter som
är värdefulla för djurlivet. Vidare kan de inventeringar av värdefulla vägkanter som utfördes i
regionerna inte på långa vägar sägas vara heltäckande. Den personal som utförde
inventeringarna hade dessutom olika bakgrund och saknade ibland tillräcklig botanisk
kunskap.

Figur 4. I Vägverkets Region Väst togs det fram en broschyr över de artrika vägkanterna i varje län. Totalt noterades i
Hallands län 31 st, numera Västra Götalands län 119 st och i Värmlands län 32 st artrika vägkanter. Det gav 182 st objekt i
hela regionen.

Till följd av varierande inventeringsmetoder och kvalitet användes sedan skilda sätt att
sammanställa informationen. Det har även saknats ett system för upp-datering av
informationen, som att kunna registrera ärenden som inträffar på sträckorna, till exempel
olika vägåtgärder, nedgrävning av ledningar, detaljerade inventeringar och uppföljningar. En
annan brist har varit att det inte utvecklades ett förvaltningssystem runt skötseln av artrika
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vägkanter efter de inledande årens entusiasm. Det är därmed svårt att få en överblick och
att kunna jämföra material både inom och mellan regionerna. Allt detta har dock börjat att
ändras sedan Trafikverket förbättrade själva inventeringsarbetet och introducerade
Miljöwebb Landskap, där olika miljörelaterade företeelser nu registreras (artrika väg- och
järnvägsmiljöer, alléer, milstenar m.m.). Den löpande förvaltningen är dock fortfarande ett
problem, då det finns brister i rutinerna kring skötseln av de artrika vägmiljöerna och inom
olika typer av projektering där hänsyn till naturvärdena inte alltid tas.

Inventeringsarbetet utförs
idag längs statliga vägar i
hela landet.

3.1.2 Svårt att hantera de tidiga inventeringarna
Det har funnits svårigheter med att överföra informationen om värdefulla vägkanter till
konkreta skötselåtgärder. Det finns fortfarande oklarheter kring vilka delar av arbetet med
artrika vägkanter som driftorganisationen respektive miljöspecialisterna ska ansvara för. Det
har funnits tveksamheter kring hur skötseln av de utpekade vägkantsobjekten fungerar och
vad som händer med vegetationen efter olika vägombyggnadsåtgärder där hänsyn till artrika
vägkanter inte tagits. Nyttan med anpassad skötsel och hänsyn har ifrågasatts i
driftverksamheten, vilket har bidragit till att anpassade åtgärder på många håll har uteblivit.
I många ombyggnadsärenden där Artrika vägkanter berörts har förekomsten av vägnära
flora/fauna negligerats i miljökonsekvensbeskrivningarna och det har saknats tillräckliga
kompenserande åtgärder för att bevara värdena.

3.1.3 Kontroll och uppföljning
Arbetet med artrika vägkanter tappade successivt farten. Samtidigt som den populära boken
Vägkantsfloran (Vägverket, 1999) gavs ut gjordes allt mindre praktiskt arbete ute längs
vägarna för att hålla kunskaperna uppdaterade och sköta objerkten enligt de nya idéerna.
Vid en uppföljning i Region Mitt år 2001 konstaterades t.ex. det till exempel att ett stort
antal utpekade objekt hade försämrats eller rent av förlorat sina värden (Vägverket, 2004).
Vid ytterligare uppföljningar av situationen i regionerna Öst och Mitt drygt tio år senare
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konstaterades att den ackumulerade trenden från 2000-talets början var att ca 30-40 % av
de artrika objekten hade ”försvunnit” (Sjölund, 2017).
Vägverket Region Väst tog 2001 fram en rapport med olika metoder för hur artrika
vägkanter kan inventeras och följas upp rent botaniskt (Nilsson, 2001). Det här ledde till att
ett antal vägkanter, med hjälp av rapporten, följdes upp i Reginon Väst i början av 2000talet. Men dessa metoder visade sig inte ge några direkta förbättringar av själva arbetet då
de i allmänhet var mycket resurskrävande och svåra att genomföra på samtliga utpekade
artrika vägkanter. Det här har gjort att en systematisk uppföljning fortfarande saknas. De
största erfarenheterna hur tillståndet är har snarare erhållits från det restaureringsarbete,
som bedrivs med särskilda medel (Riktade Miljöåtgärder). Under senare år har dock
objektens skötselstatus börjat bedömas, vilket skapar förutsättningar för kontinuerlig
uppföljning.

3.2 Vägkantsskötsel, forskning och ÅGP-arter
Ekologer på f.d. Vägverket och Banverket tog initiativ till ett forskningsprojekt om
transportinfrastrukturens inverkan på biologisk mångfald och landskapsekologi, kallat
TRIEKOL (TRansport-InfrastrukturEKOLogi). Tanken är att bl.a. kunna utveckla skötseln av
vägkanterna för att bevara/gynna värdefulla växter och djur och få tyngd i påståendet om
infrastrukturmiljöernas betydelse för det svenska naturvårdsarbetet. Forskningsprogrammet
finansieras nu av Trafikverket och koordineras av Centrum för biologisk mångfald (CBM).
Den främsta uppgiften är att ta fram metoder som innebär att transportsektorn kan bidra
med att biologisk mångfald upprätthålls på en landskapsnivå. Väg- och järnvägsområdenas
positiva potential för rödlistade och naturvårdsarter ska belysas samtidigt som mål och
strategier för optimal skötsel för dessa biotoper ska tas fram. Från och med år 2018 går
Triekol in i sin tredje fas (Triekol, 2018).
TRIEKOL har tagit fram kunskapssammanställningen, Vegetation och flora i vägkanter –
effekter av olika metoder för skötsel och underhåll (Runesson, 2012), som syftar till att
utreda hur Trafikverket vid skötsel och underhåll av vägar kan gynna både sällsynta och mer
vanliga växter. Resultatet visar att många olika miljöfaktorer kan påverka förekomsten av
arter i vägkanten. Klimat, jordmån och den angränsande miljön är viktiga faktorer som
inverkar på vilka arter som förekommer. Dessutom påverkar skötselåtgärder som
vägkantsslåtter i hög grad vegetationen. Tidpunkt och hur ofta man slår vägkanten kan t.ex.
ha en stor effekt på vilka arter som gynnas respektive missgynnas. En för tidig och intensiv
hävd missgynnar t.ex. ängsfloran, eftersom blommorna inte hinner fröa av sig (Runesson,
2012; Karlsson & Larsson, 2011). För att reducera vissa oönskade arter i vägkanten har
istället slåtter vid upprepade tillfällen per säsong visat sig vara ett bra sätt. Uppsamling av
det avslagna materialet har i många fall, men inte alltid, visat sig vara positivt för
artrikedomen i vägkanten, genom att på så sätt minska näringstillförseln.
Underhållsarbeten i form av exempelvis dikning i vägkanten kan leda till att
vegetationssammansättningen ändras på sikt (Runesson, 2012). Men studier har även visat
att en skötsel som inkluderar störningar från bl.a. maskiner ibland kan vara gynnsam för
både ängsfloran och insekter (Karlsson & Larsson, 2011). Detta stämmer också med
observationer som Trafikverkets miljöspecialister gjort i samband med dikningsarbeten,
vägombyggnader, nyanläggning av vägar etc. Somliga skötselåtgärder måste ibland anpassas
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objektsspecifikt för att de värden som finns i vägkanten ska bibehållas. Dikningsåtgärder kan
anpassas där känsliga arter förekommer genom att t.ex. lägga tillbaka ytjord efter avslutat
arbete och/eller att spara områden med intakt vegetation. Värdefulla arter får då en
möjlighet att återetablera sig. En annan åtgärd är att slå särskilt artrika avsnitt senare på
sommaren.

Stortapetserarbi (ÅGP-art)
vid en artrik vägkant på
väg 1635 Vä boställe
(20160614).

Naturvårdsverket och länsstyrelserna arbetar med att ta fram och arbeta med
åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP). Trafikverkets verksamhet påverkas av dessa
program och remisser av programmen skickas därmed till myndigheten innan antagande.
För en del arter kan särskild skötsel och hänsyn krävas inom vägområdet och det är av stor
vikt att Trafikverket i framtiden börjar arbeta mer tillsammans med länsstyrelserna för att
uppnå målen i programmen och effektivisera den samlade insatsen för naturvårdsnyttan. I
några regioner har samarbetet med länsstyresena kring olika ÅGP-arter lett till att bl.a.
resurser för inventeringar och skötsel har kunnat samordnas. Däribland har ett det bedrivits
ett samarbete kring hotade dagfjärilar och vildbin (Ottosson, 2014).
Under åren 2016-2018 har Eviem (Mistras råd för evidensbaserad miljövård) genomfört två
större sammanställningar kring frågan om artrika vägmiljöer och deras skötsel (Bernes et al.
2017 och EviEm). Detta är ett värdefullt bidrag till bl.a. Trafikverkets fortsatta arbete och
vittnar både om vad som är vetenskapligt känt och vilka kunskapsluckor som finns.

3.3 Inventeringsarbetet utvecklades
Varje år handlar Trafikverket upp nya driftentreprenörer för ett antal driftområden. Det var
inför en sådan upphandlingsomgång i Region Väst som arbetet startade med att översiktligt
kontrollera och återinventera de utpekade artrika vägkanterna, och så småningom även
lägga till nya objekt och ta bort gamla som förlorat värdena.
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Tips som kommer in från privatpersoner följs upp. Detta kan leda till att det skapas nya artrika vägmiljöer.

Arbetet började med att de sedan tidigare utpekade objekten återbesöktes år 2007.
Vägkanternas status, avgränsning och skyltning kontrollerades. En del sträckor plockades
bort, andra förlängdes. Följande år besöktes samtliga befintliga objekt i Region Väst och det
började läggas till nya objekt som hittades under arbetets gång. Från och med år 2009
påbörjades det att systematiskt eftersöka nya objekt och utifrån tips och erfarenheter
inventerades vägkanter längs ett urval av vägar inom driftområdet. Samma år tillkom
dessutom så kallade hänsynsobjekt d.v.s. vägkanter med naturvärden som är högre än övriga
”normala” vägkanter men som inte riktigt uppfyller kraven för artrika vägkanter.
Åren 2010 och 2011 samlades det också in tips, men under dessa år inventerades i stort sett
hela det statliga vägnätet inom respektive driftområde. Arbetet utgick ifrån ungefär samma
metod båda åren och det är denna metod som beskrivs i denna rapport.
De generella inventeringarna har under åren också kompletterats med mer detaljerade
inventeringar för utvalda sträckor och riktade inventeringar av specifika arter/grupper. I
bilaga 5 är exempel på specialinventeringar i Region Väst, som går att hitta i Trafikverkets
webbutik eller via Trafikverkets miljöspecialist, listade. Utöver dessa specialinventeringar
förekommer det att vägkantsvärden inventeras inom ramen för olika investeringsprojekt, t
ex när en befintlig väg ska byggas om vid s.k. bärighetsobjekt eller vid ännu större
förändringar. Det kan numera också ske inom ramen för en s.k. NVI
(naturvärdesinventering), med fördjupade artinventeringar.
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Figur 5. Det är idag stor skillnaden i antalet artrika vägmiljöer (gröna linjer) mellan region Väst och Syd (lila linje avgränsar).
Inventeringsarbetet i region Väst, utifrån den här metoden, har resulterat i fler identifierade artrika vägmiljöer.

I samband med att den nya metoden för inventering av artrika vägkanter började även
invasiva arter (se tabell 5) att kartläggas längs vägnätet i Region Väst. Vissa av dessa invasiva
arter noteras oavsett var de finns längs vägnätet, men det är framförallt de som växer inom
en artrik vägkant som noteras.

3.4 Resultat av allt bättre inventeringar
Andelen utpekade vägkanter med höga naturvärden har ökat betydligt sedan 1990-talet i
Region Väst, som kan tas som ett exempel (tabell 1). Man kan grovt säga att andelen artrik
vägkant fördubblats till fyrdubblats genom det nya arbetssättet med utökade och
specialiserade inventeringar. Om även hänsynsobjekten räknas in är ökningen ännu större
och troligen skulle det upptäckas ytterligare sträckor om det genomfördes fler fördjupade
insektsinventeringar vilket hittills bara har gjorts på en mycket liten del av vägarna.
Redovisat grafiskt syns skillnaden tydligt mellan mer inventerade områden i södra Halland
och dito i sydvästra Småland, som ej inventerats på samma sätt (figur 5). Idag finns nästan 1
500 artrika vägmiljöer inom region väst, 885 av dessa (59 %) klassas som artrika vägkanter
och 597 (41 %) som hänsynsobjekt. Dessa objekt fördelar sig över driftområdena inom
region väst enligt följande:
Många av de artrika vägmiljöerna (27 %) har inte värdeklassats, men av de som har det är
påtagligt naturvärde (64 %) följt av visst naturvärde (30 %) de vanligaste klassningarna,
endast 2 objekt når högsta naturvärde. Skötselstatusen är helt okej, 33 % av objekten uppnår
god status, 44 % medel och enbart 9 % dålig status. Hänsynsobjekt är generellt sämre skötta
eller i sämre tillstånd än artrika vägkanter. Av de invasiva arter som identifierats är
blomsterlupin klart vanligast, de utgör 82 % och finns på 419 lokaler.
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Resultaten från dessa inventeringar har även presenterats i olika sammanhang t.ex. på
sammankomster med svenska Triekol och för det europeiska IENE-nätverket (Lindqvist &
Karlsson, 2012; Lindqvist, 2012; Lindqvist & Borlid, 2014; Lindqvist m.fl., 2016).

Tabell 1. Statistik över antal objekt och hur stor andel av statliga vägnätet i Region Väst som utgörs av artrik vägkant och
hänsynsobjekt, 1995-2017. Siffrorna är ungefärliga då det finns flera felkällor, vägkanter kan ha förlorat sin historik, objekt
har tagits bort och den totala vägmetern har förändrats sedan 1995 etc.
AVK (antal)
AVK (andel) HÄO (antal)
HÄO (andel) Totalt
Total andel artrik
(antal objekt)
vägmiljö
1995
198
0,61 %
198
0,61 %
2009
157
1,20 %
55
0,2 %
212
1,41 %
2013
555
3,25 %
391
1,66 %
946
4,91 %
2017
855
4,01 %
595
2,11 %
1449
6,12 %

Arbetet med de utökade översiktliga, samt specialiserade, inventeringarna har inneburit att
1990-talets arbete med ”Artrika vägkanter” fått en god fortsättning. Arbetet har visat att det
finns mycket information att hämta in utefter vägarna och många nya uppgifter om
tillståndet för den biologiska mångfalden som behöver sammanställas. Arbetsättet som
redovisas i denna rapport innebär dessutom att detta kan göras med rimliga insatser.

3.5 Möjligheter och hot – en bättre skötsel
Inventeringsmanualen i sin helhet handlar om att finna och kartlägga de höga naturvärden
som finns utefter det statliga vägnätet. I ett driftområde är det, utifrån hittills gjorda
erfarenheter, vanligt att mellan 5-10 % av den totala sträckan vägkant kan anses utgöra
artrik vägmiljö av de två kategorierna artrik vägkant och s.k. hänsynsobjekt (artrikt objekt av
lägre värde eller med oklara värden). Samtidigt som Trafikverket nu kartlägger dessa miljöer
bättre och fler värdeobjekt identifieras, finns en oroväckande negativ trend att de redan
kända artrika vägkantsmiljöerna successivt försämras (figur 6). Redan år 2004 dvs ca 10 efter
starten av projektet, uttrycktes stark oro för utvecklingen (Vägverket, 2004). Utförsbacken
har fortsatt sedan dess under senare tid redovisat i en illustration (figur 6), se Sjölund (2017),
som visar att ca 30-40 % av tidigare objekt tappat sin status som artrik miljö i regionerna
Mitt och Öst.
Redan i början av 2000-talet rapporterades problem med alltför senarelagd slåtter, ibland till
följd av att entreprenörerna sköt på all slåtter till mycket sent på hösten (Ljung, 2001 och
Vägverket, 2004). Vid de senaste årens inventeringar har det observerats många olika
faktorer som försämrar vägkanternas värde och utgör ett hot för framtiden. De hot som
identifierats är både sådana som Trafikverket själva kan styra över, med bättre
kommunikation mellan verksamhetsområden, och sådana som övriga aktörer i landskapet
påverkar.

20

Figur 6. Utvecklingen inom inventerade driftormåden i region Öst och Mitt. Inventering av befintliga artrika vägkanter från
1996 till 2015. Mellan 1996 till början av år 2000 var minskningen ca 20%. Minskningen har sedan fortsatt och har under
senare tid varit 30-40%. Se ”Inventering av artrika vägkanter i region Mitt och Öst 2014-2016”, Sjölund, 2017.

De faktorer som identifierats som hot, för att upprätthålla god ekologisk skötselstatus, på
identifierade artrika vägmiljöer är t.ex. felaktigt utförd slåtter som leder till mogna
gräsdominerade successioner, kvarlämnade vedväxter efter röjning, icke kommunicerade
dikesarbeten utan miljöanpassning, makadamisering av slänter eller utebliven kompensation
vid ombyggnad. Andra arbeten i vägområdet som utgör ett hot kan vara ledningsarbeten,
privatslåtter, virkes- och grotupplag, spridning av gödsel från intilliggande åkermark, invasiva
växtarter, saltning m.m. (Lindqvist et al. 2018).
Det har hittills tagits en del viktiga steg framåt genom bättre inventeringar och en bättre
registrering av den data som samlas in via Miljöwebb Landskap. Trots ett ökat fokus på
skötselfrågeställningar via utvecklingsprogrammet Triekol, så släpar det praktiska arbetet
med rätt typ av naturvårdsanpassad skötsel efter. En viss förbättring har skett i de
instruktioner som Trafikverkets entreprenörer arbetar efter (fler verktyg i kontrakten efter
att SBV, Standardbeskrivning för Basunderhåll Väg, justerats).
Ett genomgripande kvarstående problem är att det i dagsläget saknas en sammanhängande
väl utarbetad förvaltningsstrategi för väganknutna naturmiljöföreteelser (en ”grön”
naturförvaltning). Det behövs en kedja av aktiviteter, som måste fungera och vara obruten,
samt att roller och ansvarsförhållanden fungerar på ett effektivt sätt. En sammanfattande
bild av vilka steg utvecklingen har gått utefter sedan ca år 2005 visas i figur 7.
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1. En förbättrad inventering (Inventeringsmanualen)
2. En förbättrad registrering (Miljöwebb Landskap)
3. Ett förbättrat forsknings- och utvecklingsarbete sponsrat av
Trafikverket (främst Triekol)
4. En förbättrad målbeskrivning (Riktlinje Landskap)
5. En förbättrad skötsel och förvaltning (SBV, riktade miljömedel för
restaurering, rutiner för ärenden, samt kontroll och uppföljning)
6. Skapa nya eller nygamla artrika vägmiljöer i samband med
anläggningsarbeten
Figur 7. Trafikverkets arbete med artrika vägkanter har utvecklats utefter följande ungefärliga schema.

De kunskaper och insikter om floran i vägarnas sidoområden som erhållits under det
långvariga inventeringsarbetet, kommer att vara mycket värdefull när Trafikverket spänner
bågen och utvecklar nya artrika vägmiljöer. Just detta är i själva verket en särskild punkt i
Trafikverkets Riktlinje Landskap. Förståelsen för hur olika typer av jordarter, olika
vegetationstyper och olika arter reagerar i samband med markanläggningsarbeten behöver
öka i alla led. Under naturliga förhållanden handlar det inte om styrda förhållanden, som i
traditionella gröna anläggningar, utan om ekologiska insikter förverkligare i ett marktekniskt
sammanhang och under entreprenadmässig logik. Den ekvationen är inte alltid enkel att
förverkliga och detaljerna är mycket viktiga för ett önskvärt slutresultat.

Det finns många hot mot de artrika vägmiljöerna bl.a. den stora mängd grävningar för ledningar (särskilt fiber), som ofta
utförs i vägområdet. 528. Här har hela ytterslänten grävts bort och lagts tillbaka på ett fult och slarvigt sätt (väg O söder om
Rävlanda).
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Det finns hot mot de artrika vägmiljöerna när befintliga vägar förbättras eller nya vägar anläggs och hänsyn till den
biologiska mångfalden inte tas. Här är en mindre justeringar för bättre bärighet och stabilitet. I efterhand har dock denna
ytterslänt täckts över med finare material och insådd av ängsflora genomförts (O928 norr Hedekas).

Här syns hårginst (NT) som har nyetablerat sig efter en vägbyggnation, väg 117 i södra Halland. Det finns åtskilliga starkt
hotade insekter som är knutna till hårginst.
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4. Artrika vägkanter – definitioner
4.1 Vägkanten är ingen äng – kategorisering av variabla vägkanter
Det statliga vägnätet i Sverige omfattar ca 98 400 kilometer väg (Trafikverket, 2010). Dessa
vägar har mycket olika karaktär; de innefattar allt från moderna, flerfiliga motorvägar till 56 meter breda, slingrande grusvägar på landsbygden. Liksom vägarna varierar vägkanterna
på många sätt, framför allt med avseende på jordmaterial, ljusexponering, fuktighet och
markanvändning i omgivningen. Dessa faktorer är viktiga för många arter och styr
tillsammans med markhistoriska aspekter till stor del vägkanternas artsammansättning.
Grunden till en förvaltning av vägkanter med skyddsvärda arter är att de olika värdenas
geografiska position och utbredning är kända. Sådan kunskap kan sedan användas av både
Trafikverket och andra aktörer. Men för att kunna avgränsa och klassificera vägkanterna
behövs definitioner som gör inventering och hantering möjlig. Ingen vägkant är dock den
andra lik och kategoriseringar är svåra att göra. Det kommer alltid att finnas vägkanter som
inte passar in i existerande ”typologier” för gräsmarker. Gemensamt för de flesta sträckor är
en ganska hög grad av ”störning”. Störning får i detta sammanhang i huvudsak betraktas
som något positivt, och i vissa fall en förutsättning, för en viss typ av art- och blomrikedom.
När projektet ”Artrika vägkanter” påbörjades i mitten av 1990-talet såg man vägkanternas
värdefulla miljöer som en slags ängsmiljö och borde utifrån det kunna definieras inom
vegetationen gräsmarker. Men vägkanterna är mer komplexa än så och kan i många fall inte
kategoriseras inom en ”vanlig” ängstyp. Många vägkanter är snarare en blandning av flera
vegetationstyper utan de tydliga gränser som kan sättas i andra sammanhang. Men detta
hindrar inte att det ibland finns tydliga sträckor med en enhetlig karaktär.

4.2 Definition av artrik väg- och järnvägsmiljö
Artrika väg- och järnvägsmiljöer är ytor, strukturer och sidoområden kring
infrastrukturanläggningar, som uppfyller minst en av följande punkter:


Hyser rödlistade arter, ansvarsarter, sällsynta arter och/eller indikatorarter. (Förklaring: En
del av dessa arter är s.k. naturvårdsarter, men inte alla. En delpost under rödlistade arter är
de hotade arterna, som oftast har högst skyddsvärde).



Har en speciell artsammansättning utifrån komplexa mark- och struktur-egenskaper och/eller
har en särskilt hög artrikedom eller frekvens av indikatorarter.



Utgör en väsentlig ekologisk resurs för t ex reproduktion, livscykel, skydd eller föda.
(Förklaring: Resurs som 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. olika rödlistade arter).



Utgör en viktig miljö och har geologiska och ekologiska förutsättningar för arters spridning
och konnektivitet i landskapet. (Förklaring: Miljöer som 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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Definitionen är tagen från Riktlinje Landskap (Trafikverket TDOK 2015:0323, bil 1), med viss
utvecklande information. Definitioner och naturvärdesklassning är gemensam för de olika
artrika infrastrukturmiljöerna (TIH, Transport Infrastructure Habitat), som Trafikverket
arbetar med förvaltningsmässigt (vägar respektive järnvägar).
En artrik vägkant (AVK) är alltså en vägsträcka vars sidoområden till övervägande del hyser
naturvärden på art- och/eller biotopnivå motsvarande klasserna 1-3 enligt SIS-standarden
för naturvärdesinventering (NVI). Det innebär att de vägkanter, som efter inventering har
visat sig få en hög NVI-klassning (klass 1, 2 och 3) normalt sett ska betraktas som artrika
vägkantsmiljöer (AVK). I samband med inventeringsarbetet har det visat sig praktiskt att
även kartlägga och registrera vägsträckor med vissa, oklara eller potentiella värden. Dessa
objekt benämns som hänsynsobjekt (HÄO) och motsvarar normalt NVI-klass 4.
Hänsynsobjekt kan även undantagsvis ha NVI-klass 3 då naturvärdena är något förhöjda,
men ändå begränsade, och framför allt praktiska omständigheter talar mot att man ska sköta
dem som en AVK-sträcka. Tidsbrist, svårtillgängliga vägavsnitt (högtrafikerade vägar) och
brist på riktade inventeringar efter mer svårinventerade grupper som vissa insekter, gör att
HÄO-objekten ofta får lämnas tills vidare för senare fördjupning och uppföljning. Först då
kan ofta deras mer exakta värden fastställas.
Större förståelse för uppbyggnaden av klassifikation och definitioner ges i tabell 2 nedan,
krysschemat för fältarbeten (bilaga 2), samt NVI-standarden (se avsnitt 4.3, samt referens
Naturvärdesinventering, SIS/TK 2014).

Det vanligaste är att artrika vägkantsobjekt klassas som tillhörande NVI-klass 3. Hittills har knappast något objekt klassats
tillhörande klass 1, men det finns ett antal fina klass 2-objekt. Ovan det skapade blomrika klass 2-objektet Mjölkekilen nära
Marstrand utefter väg 168. Här finns några rödlistade arter och en mängd klass 1-arter (se bilaga 3).
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Tabell 2. Utarbetade kriterier för definitionen av artrika vägkanter och hänsynsobjekt.
Kriterier

Begrepp
Rödlistade arter,
Ansvarsarter i
infrastrukturen, ÅGParter

Definition
Arter som är upptagna i den nationella rödlistan och är beroende av öppna,
hävdade miljöer, eller arter som i mindre eller större omfattning nyttjar väg- och
järnvägsinfrastruktur som livsmiljö. Arterna är i sig själva av särskild betydelse för
biologisk mångfald. Här ingår även arter som omfattas av åtgärdsprogram (ÅGP).

Bedömningsgrund art
(många är naturvårdsarter)

A
Skyddade och
fridlysta arter

Arter som är upptagna i artskyddsförordningen bilaga 2 med stöd av miljöbalkens
6, 8 och 9 §§. Uppdelat enligt två kategorier, fridlysta arter och strikt skyddade
arter.

B
Indikator- och
signalarter
C

Sällsynta och
regionalt intressanta
arter

Arter som signalerar välhävdad och/eller kalkrik mark. Är uppdelad i klasser från
1-2 där klass 1 arter bedöms som mer ovanliga och/eller bättre indikatorer och
signalerar därmed högre kvalitéer. Arterna är i sig själva av särskild betydelse för
biologisk mångfald. Definitionen inbegriper både kärlväxter och insekter dock
saknas klassning av insekter i nuläget.
Arter som är sällsynta nationellt eller som har en regionalt begränsad utbredning.
Begreppet innefattar även ovanliga, förvildade växter med utländsk härkomst.

Bedömnings-grund
rikblommighet

D
Rikblommighet och
substratväxter för
insekter
E

Biotopkvalitet
F

Bedömningsgrund biotop

Individrikedom av blommande örter som är av särskild vikt för insekter som
födokälla eller fortplantningsresurs (substratsarter). Kan, men behöver inte
begränsa sig till, en eller enstaka arter. Klass 3-arter enligt bilaga 3 ingår här.

Nyckelstrukturer och
värdelement

Ett objekts biotopkvalité bedöms utifrån faktorer som objektets markstatus, d.v.s.
förekomst/avsaknad av näringsgynnade arter, grad av igenväxning, förekomst av
invasiva arter etc. Vidare ingår förekomst/avsaknad av nyckelstrukturer som
sandblottor, stenmurar och berg i dagen etc. Även faktorer som objektets storlek
och läge samt relation till omgivande mark spelar in. Biotopkvalitén är kopplad till
objektets förutsättning att hysa naturvårdsarter. Objekt kan uppfylla kraven för
Natura 2000-habitat och andra definierade värdefulla biotoper, men behöver inte
begränsas till dessa.
Med nyckelstrukturer menas företeelser som är av särskild betydelse för arter.
Exempelvis solbelysta vägskärningar och slänter, jord- eller sandblottor,
stenmurar, berg i dagen, nektar- och pollenproducerande vedväxter och
brynmiljöer med äldre lövträd samt inslag av död ved.

G
Landskapssamband
H
Begränsade/
oklara/potentiella
värden
Utvecklingsmark

Med landskapssamband menas exempelvis objekt vilka fungerar som refugier i
ett övrigt ensartat landskap eller objekt vars relation till omgivande landskapet
har förmåga att knyta samman livsmiljöer, i eller angränsning till
väginfrastrukturen, vilket är avgörande för arters spridningsmöjligheter i
landskapet.
Objekt där art- och biotopkvalitéer uppträder i begränsad omfattning eller där
tillfällig rikblommighet av störningsgynnade arter har uppstått till följd av
markstörning. Begreppet innefattar även vägsträckor som har förutsättningar att
utveckla naturvärden med rätt åtgärdsinsatser och kan därmed nå artrik
vägkantsstatus.

I
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4.2.1 A. Rödlistade arter, ansvarsarter i infrastrukturen och ÅGP-arter
I kategorin rödlistade-, ansvars- och ÅGP-arter ingår arter som på ett eller annat sätt
minskar/har minskat i landet och som kräver särskild hänsyn för att kunna bevaras i
landskapet på lång sikt. Alla kan karaktäriseras som naturvårdsarter. Det rör sig om följande:
Alla rödlistade arter enligt den senaste nationella rödlistan, vars miljökrav överensstämmer
med de som påträffas i infrastrukturmiljöer. Följande rödlistningskategorier ingår: NT
(missgynnad), VU (sårbar), EN (starkt hotad) och CR (akut hotad). Begränsade förekomster av
NT-arter kan klassas som hänsynsobjekt istället för artrik vägkant om inte fler uppenbara
värden finns i vägområdet.

Hedblomster (VU) är en
art som kan dyka upp i
vägkanterna i landets allra
mest södra och sydöstra
delar i sandiga områden.
Finns även på ytor med
mer intensiv
slåtter/klippning, t.ex.
refuger och andra
skiljeremsor.

Ansvarsarter är i allmänhet rödlistade arter som till stor del är beroende av infrastrukturens
biotoper och som påträffas relativt frekvent längs vägnätet (åtminstone i någon geografisk
del av en region). En särskild analys av ansvarsarter samt ansvarsbiotoper har gjorts inom
ramen för Triekol och publiserats (Helldin m.fl., 2015), men detta arbete är inte avslutat.
I Region Väst kan t.ex. nämnas arter som backsippa (VU), hårginst (NT), färgginst (NT),
slåttergubbe (VU) och skogsklocka (NT). I en enklare kontroll som gjordes av skogsklocka i
västra delen av Värmlands län, så föreföll ca en tredjedel av lokalerna vara knutna till
allmänna vägar dvs förekomster i vägområdet. I Region Syd finns landets enda lokal för
sandnörel (CR), söder om Kristiansstad och i Region Mitt är förekomsten av smällvedel (EN),
typiskt knuten till vägmiljön. Insekter som påfallande ofta påträffas i vägmiljöer i förhållande
till sin totala förekomst är väddsandbi och guldsandbi (VU), samt eventuellt även brun
gräsfjäril (NT). Med ÅGP-arter menas de arter som är föremål för särskilda skyddsåtgärder,
och som ingår i något av Naturvårdsverkets beslutade, åtgärdsprogram för hotade arter
(många är rödlistade men inte alla). I en del fall förekommer samarbete mellan olika
Länsstyrelser och Trafikverket. Ett exempel är gynnandet av sötvedel i vägkanter där den
sällsynta kronärtsblåvingen (EN) förekommer (Ottosson, 2014).
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4.2.4 B. Skyddade och fridlysta arter
I denna kategori ingår arter som är fredade enligt artskyddsförordningen bilaga 2 med stöd
av miljöbalkens 8 kapitel 6, 8 och 9 §§. Fridlysning innebär att man inte får plocka, samla in,
döda eller på annat sätt skada dessa arter. Som regel är det heller inte tillåtet att ta bort eller
skada frön, ägg, rom eller bon. I vissa fall är det bara förbjudet att gräva upp eller plocka en
art för försäljning.
De arter som oftast påträffas i infrastrukturmiljöer är exempelvis olika arter av orkidéer och
backsippa. Det har även förekommit att vissa sträckor avsatts som artrik vägkant p.g.a.
förekomst av sandödla, en strikt skyddad och hotad art. Eftersom fridlysta arter kan variera
både nationellt och regionalt mellan år, ska eventuell registrering av fridlysta arter baseras
på den senaste versionen av bilaga 2 i artskyddsförordningen. Vid förekomst av en fridlyst
art längs en sträcka ska dess position i vägområdet helst anges i fältblanketten (bankslänt,
innerslänt, dikesbotten eller ytterslänt) samt foton tas.

Ibland kan det vara
insekter eller kräldjur som
är viktiga för
bedömningen av artrika
vägmiljöer. Här en hona av
den hotade och fridlysta
arten sandödla (VU).

Orkidéer växer ofta i
vägmiljöer. Olika arter
finns både där det är
torrare nära stödremsan
eller i fuktigare delar,
dikesbotten. Många arter
verkar klart gynnas av den
återkommande dikning
som förekommer.
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4.2.2 C. Viktiga indikator-, signal- och substratarter
I kategorin ingår välutvecklad och representativ ängs- och betesmarksflora av tillräcklig
omfattning, ofta med flera värdefulla indikator/signal-arter. Kategorin indikatorarter
innefattar både växter och djur t.ex. insekter som gynnas av att biotopen de lever i hålls
öppen genom någon form av hävd, t.ex. slåtter eller öppna sandblottor. Många av dessa
arter minskar i landskapet i övrigt eftersom gamla ängs- och hagmarker tillåts växa igen eller
planteras med skog. Flera av arterna finns inte på rödlistan idag, men kan på sikt vara på väg
in i någon av hotklasserna. Indikatorarter för odlingslandskapet har delats in i tre olika klasser (bilaga 3) beroende på hur väl de indikerar kontinuerlig hävd, samt dess förmåga att
signalera förekomst av andra naturvårdsarter (signalarter). Se även Hallingbäck (2013).
Denna indelning i olika klasser har främst baserats på fälterfarenheter som inhämtats inom
Region Väst. Vissa artkom-pletteringar har gjorts under senare år utifrån erfarenheter från
mer kalk- och sandpåverk-ade områden i Region Syd. Detta medför att indikatorarterna som
är upptagna i denna lista (bilaga 3) inte är riktigt heltäckande för hela landet, och efterhand
behöver regionaliseras. Helst skulle en nationell ”signalartslista” för värdefulla gräsmarker
behöva utarbetas.
Rik förekomst av växter som fungerar som nyckel- och substratarter för djurlivet, t.ex.
åkervädd, ängsvädd, vissa korg- och flockblommiga arter och ljung. Till ängs- och åkervädd är
flera hotade insektsarter knutna och tätheten av åkervädd har visat sig sammanfalla med
artrikedomen av solitära bin och dagfjärilar. På många håll kan vägkanter, slåtterängar och
obetade betesmarker ha höga tätheter av blommande åkervädd, medan arten nästan saknas
på betade marker (Karlsson & Larsson, 2011). Många gånger är väggrenarna blomrika medan
betesmark alldeles intill bara består av hårt nedbetad grässvål. Se även foto på sidan 8.
Indikatorarterna bland kärlväxterna och deras underindelning (klass 1-3) listas i bilaga 3.
Bilagan förklaras ytterligare i avsnitt 5.4. Skogsstyrelsens sedan länge använda lista av
skogliga signalarterna som kan användas finns i bilaga 4 (Skogsstyrelsen, 2014).
Kategori C innefattar också en rik förekomst av naturvårdsintressanta insekter och annan
fauna som gynnas av hävd och de växter som finns där. I rapporten Indikatorarter –
metodutveckling för nationell övervakning av biologisk mångfald i ängs- och betesmarker
(Jordbruksverket, 2003), finns flera insekter listade som utgör indikatorarter för välhävdad
mark. Insekter som är särskilt användbara som indikatorer finns i bilaga 5, se även Larsson
(2017). Naturvårdsarter som gynnas av sand- och grusmiljöer finns ofta i vägmiljöerna, som
ofta kan innehålla dessa nyckelstrukturer. I en särskild rapport finns en rad arter från olika
organismgrupper nämnda (Bjelke & Ljungberg, 2012). Avsikten i detta något begränsade
urval i bilaga 5 ska vara att de i allmänhet är relativt lätt iakttagbara och normalt inte alltför
sällsynta, men samtidigt goda indikatorarter för intressanta infrastrukturmiljöer. Listan får
ses som ett kortfattat exempel, som bör utvecklas vidare.
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Klass 1 i bilaga 3. Svinrot – slåttergynnad
indikatorart.

Klass 2 i bilaga 3. Blåsuga – de magra
backarnas diskreta skönhet.

Klass 3 i bilaga 3. Röd- o vitklöver – ofta
massblommande tillsammans med andra
störningsgynnade arter.
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4.2.3 D. Övriga sällsynta eller naturvårdsintressanta arter
Med sällsynt art menas i detta sammanhang arter som minskar/har minskat i landskapet,
men som inte klassats som rödlistade i någon av hotkategorierna i den senaste nationella
rödlistan. Det kan vara antingen nationellt sällsynta eller regionalt hotade ovanliga arter som
är bofasta i Sverige. Ett annat exempel på mer eller mindre sällsynta arter är de av
Skogsstyrelsen utpekade skogliga signalarterna, som främst kan påträffas i vägkanter som
löper genom skogsmark (bilaga 4). Övriga exempel på sällsynta arter kan även vara
förvildade kulturväxter eller på annat sätt införda arter som spridits och etablerat sig längs
vägkanterna av icke invasiv karaktär.

Taklosta, ganska sällsynt
art, här utefter E18 vid
Rudsberget i Karlstad.

4.2.5 E. Riklig blomning och substratväxter för insekter
I denna kategori innefattas riklig blomning av relativt triviala arter, t.ex. präst-krage,
flockfibbla, tjärblomster, renfana eller andra rikt blommande örter som gynnas av mindre
markstörningar. Särskilt värdefullt är riklig blomning av substratväxter för insektsfaunan som
exempelvis åker- och ängsvädd. En rik blomning gynnar den omgivande insektsfaunan
samtidigt som den ger vackra vägkanter för resenären. Vid en del vägsträckor kan även en
del mer högvuxna och kvävegynnade arter inkluderas. På Gotland och Öland är denna typ av
vägkant mycket vanlig med s.k. ogräsvägkanter som kan innehålla bl.a. gulreseda, färgkulla
och blåeld (Adelsköld, 2012). Även mycket vanliga arter kan ha värde som födoresurs när det
uppträder i stor numerär, exempelvis klöverarter och andra växter som ingår i klass 3 (bilaga
3). För vissa insekter, även rödlistade, kan riklig massblomning av vanliga kärlväxtarter vara
viktigt. Kopplingen mellan substratväxter och vissa insekter finns i tabell 3.
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En rikblommande sträcka dominerad av prästkrage och åkervädd. Väg 62, Elindebol utefter Klarälven i norra Värmland.

En rikblommande sträcka i ett kalkområde dominerad av färgkulla, blåeld, vildmorot m.fl. på Gotland vid Hau (väg 690).
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4.2.6 F. Biotopkvaliteter
Med biotopkvalitet menas vägkantens förutsättning att hysa naturvärden utifrån sträckans
beskaffenhet. Viktiga faktorer är t.ex. förekomst av nyckelstrukturer som öppna sandpartier,
död ved etc. eller omgivande markanvändning. Begrep-pet har en koppling till de definierade
Natura-2000 habitaten (Naturvårdsverket, 1997), men behöver inte nödvändigtvis uppfylla
de kraven fullt ut. Biotopkvalitén är en sammanvägning av gynnsamma faktorer och
vägkantens egenskaper.

Frisk till fuktig slåttermark
som fortsätter ut i
vägområdet (artrik
vägkant, Redvägsborg väg
O 1870). Marken innanför
betas fortfarande och
vägområdets flora med
borsttistel, ängsvädd m.fl.
är här mer lik en
slåttermark än en
ruderatbiotop.

4.2.7 G. Vägkanter med nyckelstrukturer
Med nyckelstrukturer menas i detta sammanhang vägkanter med påtaglig förekomst av
fysiska vägkantsföreteelser som enligt erfarenhet kan bidra till förekomst av värdefulla arter,
t.ex. solbelysta, sandiga/grusiga skärningar som gynnar insekter och kräldjur. Det är dock i
dagsläget oklart hur värdefulla sandiga/grusiga vägkanter som saknar lämplig blomning är
och hur mycket insekter som finns i de miljöerna. En tydlig släktskap finns till de under
senare år uppmärksammade sand- och grustäktsmiljöerna, som innehåller många rödlistade
arter och naturvårdsarter i övrigt (Bjelke & Ljungberg, 2012).
Under 2011 har en litteraturstudie över förekomsten av myror och jordlöpare i vägmiljöer
tagits fram för att kunna ge ny kunskap. Den första studien visade att ca hälften av de
rödlistade arterna i grupperna sannolikt skulle kunna utnyttja lämpliga vägkantshabitat som
livsmiljö (Alinvi & Olsson, 2012 b). I en mer utvecklad detaljstudie fann man att nästan 50 %
av Sveriges myrarter fanns inom de nio vägkanter i fyra delområden i sydvästra Sverige som
studerades, vilket tyder på att nyckelstrukturer i vägkantsmiljöer är ett viktigt habitat för
denna insektsgrupp (Alinvi, 2018).
Sträckorna behöver undersökas med avseende på dessa potentiella värden genom
specialinventeringar. En metod för denna typ av inventeringar behöver utvecklas då det i
dagsläget är lätt att förbise vägkantsmiljöer med denna typ av värden. Följande företeelser
räknas som nyckelstrukturer:
33



Grusigt- sandigt jordmaterial med öppna, vegetationsfria partier



Berg i dagen eller klippmarkspartier



Stenmurar



Död ved - fristående eller i brynmiljö



Blommande buskar och träd

Stenmurar finns ibland
längs med vägar, vilket ses
som en nyckelstruktur som
gynnar bin. Artrik vägkant,
väg O2559, Svenstorp.

Grusigt- sandigt
jordmaterial med öppna,
vegetationsfria partier är
en nyckelstruktur som
gynnar många insekter,
men också många
kärlväxter bl.a. kattfot.
Brösarps backar väg
M1610.
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4.2.8 H. Ekologiskt landskapssamband
Begreppet innebär bl.a. ett områdes funktion som spridningsväg för flora och fauna till
närliggande likartade miljöer i landskapet. Det innefattar också isolerade värdefulla refuger
för insekter och växter i ett övrigt homogent och ogynnsamt landskap. I ett vidare
sammanhang händer detta ihop med Trafikverkets arbete för en ”grön infrastruktur” i
landskapet (Sjölund et al. 2016). Hur faktorn ”ekologiskt landskapssamband” ska bedömas är
något som behöver utvecklas vidare.

I vissa trakter med mycket
åkermark kan vägkanterna
vara det som förbinder
olika naturliga
gräsmarksområden med
varandra. Artrik vägkant
Bräcke, väg N920 i norra
Halland.

4.2.6 I. Begränsade/oklara värden - utvecklingsmark
Kategorin inkluderar vägkanter som har inslag av vissa naturvärden, men vars omfattning
inte är tillräckligt stor för att klassas som artrik vägkant och istället klassas som
hänsynsobjekt. Det kan t.ex. finnas enstaka hotade, sällsynta eller hävdgynnade arter i
vägkanten, antingen vid en tydligt avgränsad delsträcka eller glest längs en längre
vägsträckning. Även sällsynta men tillfälliga arter som normalt inte är bofasta i Sverige kan
tillhöra denna kategori. Vissa objekt kan uppvisa strukturer som sandblottor och stenpartier i
kombination med ett gynnsamt solexponerat läge. För en del vägkanter är kunskapen om de
värden som finns längs en viss vägsträcka otillräcklig och detaljinventering kan behövas för
att eventuellt kunna kategorisera sträckan som artrik vägkant.
Vissa typer av vägsträckor har potential att med rätt insatser höja naturvärdet på platsen
genom olika typer av restaureringsåtgärder. Utvecklingsmark innefattar vägkanter med goda
förutsättningar och strukturer som med hjälp av lämpliga åtgärder skulle kunna övergå till en
artrik vägkant. Dessa vägkanter skulle kunna bli viktiga element som binder samman
områden med högre värden i landskapet, både vägkanter och andra miljöer utanför
vägområdet. Lämpliga åtgärder bedöms individuellt för varje objekt utifrån vägkantens
karaktär, läge och artsammansättning. Om rätt åtgärder utförs har objektet möjlighet att
utvecklas och klassas om till artrik vägkant.
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Det finns vägmiljöer som
har begränsade värden
men med gynnsamma
strukturer och potential,
som med en enklare
restaurering kan få klart
högre naturvärden. Artrik
vägkant Stämmen, väg
O697 öster om Uddevalla.

4.3 Bedömning av naturvärden enligt NVI-metoden
I juni 2014 publicerades en standardiserad metod för att beskriva, avgränsa och värdera
naturvärden inom ett avgränsat område (Naturvärdesinventering, SIS/TK 2014). Dessa
naturvärdesinventeringar (NVI) utgör ofta underlag till miljökonsekvensbeskrivningar
(MKB), där exempelvis påverkan på naturmiljöer vid exploateringar bedöms. Standarden
består av två rapporter, där naturvärdes-inventeringsmetodiken beskrivs, SS 199000, och en
kompletterande teknisk rapport, SIS/TR 199001. Syftet med standarden är att kvalitetssäkra
bedömning av naturvärden i olika naturmiljöer, och att dessa inventeringar och
bedömningar utförs på ett likartat sätt. En enhetlig metod för att beskriva naturvärden har
tidigare saknats.
Arbetsmetoden för artrika vägkanter, som beskrivs i denna rapport, har därför anpassats till
denna översiktligt standardiserade metod. Denna anpassning har inneburit att
vägkantsobjektens naturvärden bedöms enligt en fyrgradig skala där 1 har det högsta
naturvärdet. Objekten värderas generellt sett utifrån två huvudsakliga bedömningsgrunder;
art (samt individrikedom) respektive biotopkvalitet.
De erfarenheter som finns hittills av vägkantsinventeringar och NVI-systemet visar att många
objekt, de flesta, hamnar i klass 3, samt ett fåtal objekt i klass 2 och knappast något
vägobjekt har noterats som klass 1. Klass 4-objekten, visst naturvärde, motsvarar ungefär
det vi benämner Hänsynsobjekt i vägkantsinventeringen. För att underlätta översättningen
av de inventerade värdena med klassningen av artrik vägkant respektive hänsynsobjekt, så
finns gränsdragningarna redovisade i ett krysschema i bilaga 2.
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Vägkanter dominerade av
ljung kan förefalla triviala,
men har ofta stora värden
för insekter särskilt om de
ligger i områden med
naturbetesmarker, sand
etc. I vissa trakter kan
intressanta arter som
slåttergubbe och
backsippa förekomma i
denna biotop. Artrik
vägkant vid Dimbo, väg
O2873.

4.4 Begränsningar i inventeringsmetoden
Trafikverket har i arbetet med artrika infrastrukturmiljöer hittills inte pekat ut en artrik
vägkant på grund av arter i, på eller kring alléträd (som svampar, insekter, fladdermöss och
epifytiska kryptogamer på stammarna) eller arter vid broar och i vattendrag (som fåglar,
musslor, fiskar, kräftor och andra vattendjur). Kriterierna i tabell 2 tillåter i det stora hela ett
sådant tillvägagångssätt, men då skötselåtgärderna är helt annorlunda för en bro eller ett
träd jämfört med en vägkant är artrik vägkant inte det bästa verktyget för att sköta dessa
företeelser. Utveckling inom detta område pågår fortfarande och för alléer och solitära
vägträd finns separata inventeringar med en annan typ av förvaltning.
Vidare behöver understrykas att det inventeringsarbete som beskrivs här är översiktligt och
lämpligen kombineras och kompletteras med detaljinventeringar av utvalda artgrupper på
lämpliga lokaler (se 3.3 och 4.5).

4.5 Kompletterande insektsinventeringar – fördjupad nivå
Inventering av vildbin och dagfjärilar (inklusive bastradsvärmare) har utförts längs flera
vägsträckor i Region Väst för att komplettera kunskapsunderlaget för artrika vägkanter
(Nolbrant, 2016; Nolbrant & Nilsson, 2016). Fokus har främst varit på arterna väddsandbi
(tidigare rödlistad som NT) och guldsandbi (VU), som är beroende av de i vägkanterna
relativt vanliga nyckelarterna åkervädd respektive ängsvädd. Åkervädd finns ofta rikligt längs
långa vägsträckor, men saknas i omgivande mark. Vägrenarna fungerar därmed som
spridningsvägar för bland annat vildbin mellan olika blomrika öppna gräsmarksmiljöer.
Vägkantsbiotoperna fungerar som en grön infrastruktur i landskapet för flera insektsgrupper.
På senare år har även dagfjärilar inventerats längs flera artrika vägkanter inom regionen
(Blomqvist, 2010; Sundh, 2016). Under åren 2014-2016 utfördes fjärilsinventeringar i form
av slingor enligt upplägget i Svensk Dagfjärilsövervakning (Pettersson et al. 2017).
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T.v. Sexfläckig bastardsvärmare (NT) på väddklint. Olika arter av bastardsvärmare syns ofta vid vägkantsinventering. T.h.
Väddsandbi på åkervädd. Åkervädden kan ses som en mycket viktig substratart för en del hotade insekter.

I Storåns dalgång, Marks och Bollebygds kommuner, bedömdes vid en undersökning
exempelvis 20 % av Trafikverkets vägrenar ha stor eller mycket stor betydelse för
vildbifaunan i området på grund av blomrikedomen. Totalt 45 % av antalet lokaler med
väddsandbi består av vägrenar, varav 17 % utgör statliga vägrenar. För guldsandbi var siffran
drygt 8 % för statliga vägrenar (Nolbrant, 2010 a). I driftområde Ätradalen har det visat sig
att 70 % av alla kända förekomster av väddsandbi i området är relaterade till vägkanter och
drygt 50 % av fynden härrör från den inventering Trafikverket Region Väst beställde 2011
(Nolbrant, 2012 c). Driftområdet Ätradalens artrika vägkanter har genom denna
kompletterande insektsinventering utökats väsentligt.
I Storåns dalgång, Marks och Bollebygds kommuner, bedömdes vid en undersökning
exempelvis 20 % av Trafikverkets vägrenar ha stor eller mycket stor betydelse för
vildbifaunan i området på grund av blomrikedomen. Totalt 45 % av antalet lokaler med
väddsandbi består av vägrenar, varav 17 % utgör statliga vägrenar. För guldsandbi var siffran
drygt 8 % för statliga vägrenar (Nolbrant, 2010 a). I driftområde Ätradalen har det visat sig
att 70 % av alla kända förekomster av väddsandbi i området är relaterade till vägkanter och
drygt 50 % av fynden härrör från den inventering Trafikverket Region Väst beställde 2011
(Nolbrant, 2012 c). Driftområdet Ätradalens artrika vägkanter har genom denna
kompletterande insektsinventering utökats väsentligt.
Under 2011 tog Trafikverket fram en litteraturstudie över förekomsten av myror och
jordlöpare i vägmiljöer. Dessa insektsgrupper bedömdes vara intressanta att studera
närmare. En slutsats är att ca hälften av de rödlistade arterna i grupperna sannolikt skulle
kunna utnyttja lämpliga vägkantshabitat som livsmiljö (Alinvi & Olsson, 2012 b). Denna har
följts av två ytterligare fältbaseerade studier över myror och jordlöpare i vägkanter, se Alinvi
& Olsson (2012a) och Alinvi (2018).
I bilaga 5 finns en längre lista över särskilda insektsinventeringar utförda i Trafikverket
Region Väst. Dessa får tjäna som exempel på hur underlaget kan kompletteras.
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5. Inventering av artrika vägkanter
5.1 Syfte och utgångspunkter
Inventering av de artrika vägkanterna kan sättas in i ett större sammanhang. I miljöbalken
finns ett allmänt kunskapskrav som verksamhetsutövare likt Trafikverket. Med detta som
allmän utgångspunkt finns det därför i Trafikverkets Riktlinje Landskap (TDOK 2015:0323)
specifika krav på att kunskap om, befintliga och potentiella, artrika vägmiljöer ska finnas.
I bilaga 2 till Riktlinje Landskap anges att det ska inventeras enligt en metod, den som
presenteras i denna rapport. Detta inventeringsarbete ska ge ett heltäckande och
översiktligt material, som möjliggör att Trafikverket klarar av att uppnå de olika målen i
riktlinjen beträffande artrika infrastrukturmiljöer.
I vissa fall kan syftet vara att få en fördjupad kunskap om ett avgränsat geografiskt område,
t.ex. kartläggning före ombyggnation, noggrann uppföljning efter en vägåtgärd på en
utpekad artrik vägkant eller tematiska inventeringar av utvalda arter. Då kan helt andra och
mer detaljerade inventeringsmetoder än den som beskrivs här användas (se avsnitt 3.3 och
4.5).

5.2 Moment i översiktlig inventering av artrika vägkanter
För att kunna genomföra en heltäckande förnyelse av kunskaperna om ett driftområdes
artrika vägkanter måste allt befintligt material och information gås igenom. Därefter krävs
förberedelser och ett gediget fältarbete. Informationen måste sedan sammanställas på
lämpligt sätt och implementeras i verksamheten.
En inventering av vägkanterna i Trafikverkets driftområden enligt denna översiktliga metod
har följande utgångspunkter och förutsättningar:
1. Inventeringen är översiktlig och är den grundinventering som behövs för att ett
vägdriftområde (eller annan geografisk avgränsning) ska betraktas som genomgånget i
enlighet med Riktlinje Landskap.
2. Inventeringen bygger på en kombination av ”bilinventering” för att hitta intressanta
sträckor och sedan korta fältbesök av utvalda platser. En särskild fältblankett används.
3. Grunden är kartläggning av främst kärlväxter med indikatorvärde och/eller rödlistade, och
med anknytning till odlingslandskapet. När det är möjligt ska även indikatorarter etc av
dagfjärilar och andra insekter användas.
4. Redan kända artrika vägkanter besöks, liksom kända tips (egna och från utomstående), samt
relevanta fynd av rödlistade arter (som plockats ut, från främst Artportalen) kontrolleras.
5. Alla vägarna i ett driftområde kontrolleras genom avsyning från bil.
6. Uppskattningsvis behöver en vecka (60 timmar per bil) läggas i fält per driftområde av fyra
personer (två bilar) för att man nöjaktigt ska hinna med.
7. Målet är att identifiera nya artrika vägkantssträckor och i viss utsträckning även
hänsynsobjekt samtidigt som kända objekt återbesöks.
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8. Alla identifierade objekt matas in i Trafikverketsdatabas för landskapsvärden Miljöwebb
Landskap (redan befintliga objekt kompletteras och justeras, fältprotokoll skannas in), och
fynd av främst rödlistade och naturvårdsarter (klass 1-arter enligt bilaga 3, 4 och 5)
rapporteras in till Artportalen.

Det finns möjligheter att förenkla inventeringsarbetet på olika sätt, men det påverkar också
möjligheterna att hitta alla intressanta sträckor. Begränsningar som dock absolut ska
undvikas är inventering utanför fältsäsong (optimalt är juni-augusti, men i vissa fall kan
säsongen förlängas från maj till september). Här är några exempel på begränsningar som kan
göras om brist på tid finns:


Inte kontrollera/köra alla vägar i ett driftområde. Detta begränsar ganska kraftigt resultatet.



Utesluta större vägar, av praktiska skäl, t.ex. motorvägar som är svåra att nå (dock kan stora
ytterslänter vara intressanta även här, och ibland breda mittremsor).



Bara besöka tidigare kända platser. Begränsar normalt kraftig resultatet.



Utesluta kontrollen av kända värden (fynd i artportalen). Fältarbetet urholkas.



Bara eftersöka och göra fältbesök på sträckor som uppnår AVK-nivå i NVI-klass 2-3 och
utesluta hänsynsobjekt (HÄO). Detta innebär att många värden kommer förbli oupptäckta.

Viktigt att tänka på är dock att alla dessa begränsningar bidrar till att inventeringen inte kan
ses som fullvärdig. Detta förklaras vidare i 5.8.6.

Tjärblomster är en art som indikerar vegetationstypen torrbacke och som kan förekomma i massblommande bestånd. Tittar
man noga kan man ibland finna den rödlistade tvåvingen prickig svävfluga (NT), som besöker blommorna. Hålta kyrka
utefter väg 168.
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5.3 Fältblankett och krysschema – viktiga hjälpmedel (bilaga 1-2)
När man betraktar listan över värdekriterier enligt tabell 2, som en artrik vägkant kan
uppfylla, inser man snabbt att de flesta objekt kommer att falla under flera kriterier och
andra kommer att vara svårbedömda. Den självklara utgångspunkten är att inventeraren
efter ett kort översiktligt besök på en ny plats fyller i fältprotokollet (bilaga 1) och vid behov
tar stöd av det s.k. krysschemat (bilaga 2).
De allra flesta företeelserna som ska fyllas i på första sidan av fältblanketten är
självförklarande. Det gäller t.ex. uppgifter om själva objektet och om själva inventeringen.
Även omgivningsförhållanden ska gå att fylla i utan problem. Uppgifter om själva vägen utgår
ifrån den klassiska fuktighetsgradienten (från skarp till blöt). Ofta krävs det dock lite
geologiska kunskaper för att kunna analysera jordartsförhållanden med kalkinslag, likaså kan
själva vägkonstruktionen (vägbanken) ibland innehålla intressant material. Det går att fylla i
den huvudsakliga vegetationstypen om det är tydligt; t.ex. torräng (torrbacke) eller friskäng.
Men som det framgår av avsnitt 4.1. har det inte lagts så stor vikt vid detta.
För att kunna fylla i fältblanketten fullständigt är det viktigt att förstå hur vägområdets olika
delar ser ut. Den mark som Trafikverket tar i anspråk som vägområde är det område som
behövs för vägens bestånd, drift eller brukande. Förutom själva vägbanan består
vägområdet av många andra strukturer bl.a. innerslänt, dikesbotten, ytterslänt och/eller
bankslänt (figur 8). Dessa kan variera i bredd och lutning samt skarpt avgränsas av
bergsskärning eller skogs- och jordbruksmarker. Det är även viktigt att förstå att vägområdet
ser väldigt olika ut beroende på omgivning och förutsättningar. I en tätort är vägområdet
ibland endast en smal kantremsa medan på större vägar kan vägområdet utgöras av stora
ytterslänter med en bredd på över 10 meter.

Figur 8. Vägområdets utseende med olika begrepp – tvärsektion.
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Beträffande förslag till skötselkategori, så behöver man här ha klart för sig vilka givna
alternativ som Trafikverket arbetar med. Detta framgår av gällande SBV eller motsvarande
(SBV=Standardbeskrivning för Basunderhåll Väg). Det som fylls i här får betraktas som ett
förslag till den som senare sammanställer skötselinstruktionerna vid upphandling av
driftkontrakt. Grovt sett finns följande fyra huvudalternativ (2017):


1/8–15/9, sen slåtter



25/8–15/9, extra sen slåtter



1/8–15/9, sen slåtter m. skärande redskap + uppsamling



Lämpligt med skötselbeskrivning dvs ett objektspecifikt dokument

Vegetationstyp och de arter som finns inom en sträcka får avgöra om man vill ha sen eller
extra sen slåtter, tänkt mot det mål man önskar. Extra sen slåtter kan väljas om det finns
rikligt med senblommande arter (t.ex. flockfibbla, ängsvädd och väddklint), som har
betydelse för insekter under hela augusti. Torrare marker behöver sällan ha annat än sen
slåtter. Slåtter med uppsamling av material är för närvarande svårt för Trafikverket att
arrangera p.g.a. bristande teknik, men kan väljas för kortare objekt på mindre trafikerade
vägar, eftersom det i dagsläget innebär handarbete. Om man väljer ”Skötselbeskrivning” så
måste en sakkunnig ekolog upprätta en objektspecifik sådan enligt särskild mall.
Skötselbeskrivningar görs i rimliga mängder per driftområde och objekten ska ha specifika
behov av särskild skötsel, oftast p.g.a. extra höga naturvärden och särskilda arter. Det är
också viktigt att tänka på att Trafikverkets entreprenörer för närvarande har begränsade
möjligheter beträffande sofistikerad naturvårdsskötsel och utrustning.

Vägkanterna slås med hjälp av slåtteraggregat, normalt sett två gånger om året. Denna slåtter kan begränsas och
senareläggas för att gynna senblommande växter och insekter. Det finns dock ett problem med att bl.a. blomsterlupiner
hinner sätta frö och sprida sig ytterligare. Alla skötselförslag behöver vara väl avvägda.
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Att fylla i blanketten och bedöma naturvärdesklass enligt NVI-metoden
(Naturvärdesinventering, SIS/TK 2014) samt skötselstatus för ett objekt förklaras närmare i
avsnitt 4.3 samt 5.7.3.
Fältblankettens baksida slutligen, som man i fält oftast börjar med, erbjuder möjligheterna
till att fylla i information om olika arter. Huvudfokus är naturvärdesindikerande arter,
rödlistade arter, signalarter etc, i enlighet med bilaga 3-4. Men här finns också plats för
information om invasiva arter, ”ohävdsarter” och saltgynnade arter. Allt detta kastar ljus
över det aktuella objektet och gör det möjligt att bedöma status och värde. Eftersom det här
är en huvudpunkt i arbetet förklaras detta närmare i avsnitt 5.5.
Det går inte att komma ifrån att det krävs en del subjektiva bedömningar under viss
tidspress – det är stora ytor som ska täckas på kort tid. I krysschemat (bilaga 2) finns en rad
nyanser kring olika företeelser (frekvenser av förekomster för arter, mängd av blommande
substratarter, biotopkvaliteter och förekomst av strukturer). Krysschemat har tagits fram
som ett förklarande hjälpmedel under årens inventeringsarbete och sammanfattar delvis
den speciella ”blick” för vägkantsmiljöer som underlättar inventeringen. Krysschemat fylls
ifrån vänster till höger och man sätter ett ”kryss” i de rutor som väljs. På så vis får man en
visuell bild av situationen som i osäkra fall gör det lättare att välja värdeklasser.

Det är viktigt med stora
blomresurser i landskapet
för att olika insekter ska
kunna överleva. Det finns
många mer eller mindre
specialiserade kopplingar
mellan olika växter och
specifika insektsarter.

Ett av de svåraste momenten är möjligheterna att vid en given inventeringstidpunkt, kunna
bilda sig en uppfattning om vilka arter som finns under andra delar av säsongen. Det är lätt
att underskatta hög- och sensommarens vägkant om man bara inventerar i juni, men det är
svårt att hinna med två besök under samma säsong. Därför krävs det ibland bedömningar
utifrån outvecklat eller överblommat växtmaterial, vilket kräver stor erfarenhet. Insekter har
också en begränsad aktivitetsperiod, vilket minskar möjligheterna att göra en heltäckande
bedömning. Ibland kan det dock finnas god förekomst av fina nyckelstrukturer som kan väga
upp en i övrigt lite mager artlista.
Värt att nämna är även att synen på vilka arter som är intressanta och bör bevaras kan
variera. Många av de tips som kommer in från botaniskt intresserade personer rör ibland
förekomsten av arter som visserligen kan vara sällsynta, men som inte är naturligt bofasta i
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Sverige. Det kan till exempel handla om införda arter, adventivarter eller ogräs, som kommit
in i Sverige med fröblandningar och som sedan har etablerat sig i vägkanten. Vi har valt att
inte låta sådana arter väga tungt vid bedömningen av artrika vägkanter, eftersom de i
grunden inte är naturligt förekommande i landet eller normalt sett inte har någon större
betydelse för insekter. Gränserna är emellertid flytande och arter naturaliseras successivt.
Ibland stöter man också på kulturhistoriskt intressanta arter, som t ex Gyckelblomma
Mimulus guttatus, som förekommer sällsynt i vägdiken. Den är naturaliserad sedan 1800talet och idag är det vi tror är ursprungslokalen (”prima loci”) en artrik vägkant i Ale
kommun.

Gyckelblomma i vägdike utefter
E45 i norra Surte (Ale). Arten är
naturaliserad sedan länge, men
är sällsynt och återfinns fåtaligt i
vägdiken.

5.4 Arter som indikerar naturvärde m.m. (bilaga 3, 4 och 5)
Artlistan i bilaga 3 har delvis sin grund i den artbilaga som finns med i rapporten Ängs- och
betesmarksinventeringen – inventeringsmetod (Jordbruksverket, 2005), men har även tagits
fram med hjälp av andra källor så som Naturvårdsverket (1987) och Länsstyrelsen Västra
Götaland (2008). Den har vidare utökats och bearbetats utifrån egna erfarenheter av
vägkantsfloran inom främst Trafikverkets Region Väst. Den övergripande tanken utgår från
definition som ArtDatabanken presenterat om naturvårdsarter (Hallingbäck, 2013), som
innebär att dessa arter är extra skyddsvärda, signalerar att ett område har höga naturvärden
eller i sig själva är av särskild betydelse för biologisk mångfald. Av de sex delkategorier som
presenteras (rödlistade arter, signalarter, nyckelarter, ansvarsarter, skyddade arter och
typiska arter), så inkluderas samtliga utom den sistnämnda i Trafikverkets lista.
Bilaga 3 är ingen slutgiltig produkt, utan kan och bör förändras med tiden och med ökad
kunskap. Nya arter kan tillkomma och andra kan plockas bort, nya arter hamnar på rödlistan
o.s.v. Listan kan och bör också regionaliseras för att bättre passa olika delar av Götaland,
Svealand och Norrland. I dagsläget bör listan fungera bäst i Götaland och större delen av
Svealand. Gotland och de fjällnära delarna av Svealand har inte hanterats så ingående ännu.
I allmänhet har ovanligare arter uteslutits. Det finns många rödlistade arter som sällan
noteras och därför inte är så användbara. Dock bör samtliga rödlistade arter som påträffas
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under inventeringen kunna betraktas som naturvårdsarter och noteras som klass 1-arter i
fältprotokollet.
Arter (”småarter”) inom grupperna daggkåpor, maskrosor samt hag-, skogs- och styvfibblor
har i inte tagits upp i listan eftersom de normalt inte har artbestämts vid de översiktliga
inventeringarna. Dessa arter tas istället med i listan på gruppnivå. Sen finns det arter likt
björnbär, som är en mångformig grupp, som tidigare funnits med på listan eftersom flera
rödlistade arter uppträder i vägkantsmiljöer. Många arter är dock svåra att artbestämma och
kan lätt blandas ihop med varandra och har av den anledningen strukits från den aktuella
listan.
Ett klassningssystem har utvecklats under åren 2012-2016, baserat på de fältstudier som har
bedrivits. Klass 1 utgörs av arter som bedöms ha stort indikatorvärde på värdefulla
gräsmarker eller dito öppna störda miljöer. Alla rödlistade arter är placerade i klass 1. Vissa
arter fungerar som nyckelarter p.g.a. sin betydelse för olika insekter. Samtliga klass 1-arter
bör betraktas som naturvårdsarter. Arterna i klass 2 är också goda eller förhållandevis goda
indikatorer, men är fortfarande relativt sett ofta förekommande i odlingslandskapet, om än i
vissa fall i minskande omfattning. Klass 3 utgörs av vanliga arter, som är klart störningsgynnade och som ofta förekommer i massblommande bestånd. Detta kan göra dem särskilt
viktiga för olika insektspopulationer till vilka dessa arter fungerar som substratarter. Bara
under de ca 10 år som inventeringsverksamheten bedrivits har den snabba förändringen av
floran i odlingslandskapet varit uppenbar. Arter som inledningsvis bedömdes som goda
indikatorer, men som inte var rödlistade, har vid 2010 och 2015 års revideringar av rödlistan
plötsligt dykt upp där. Slåttergubbe, slåtterfibbla, backtimjan och backsippa betraktades förr
som vanliga, men är nu NT- eller t.o.m. VU-klassade. Det är troligt att många av de arter vi
idag identifierar som goda naturvårdsarter (klass-1-arter), snart kan dyka upp i framtida
rödlistor. En del av dessa kanske t.o.m. kommer att ha sin huvudutbredning i infrastrukturmiljöer och kommer därmed att framstå som ansvarsarter för Trafikverket.
Listan över arterna i bilaga 4 är hämtad från Skogsstyrelsens hemsida
(www.skogsstyrelsen.se). Dessa s.k. signalarter, kan i sin helhet ses som naturvårdsarter. En
del av dessa arter förekommer ibland i vägkanter (skogsvägkanter eller blandformer) och
betraktas därför som intressanta ur naturvårdssynpunkt även om de inte direkt indikerar
värdefulla gräsmarker. Artrika vägkanter kan även finnas i skogsmiljöer, därför det relevant
att använda de skogliga signalarterna.
Det är utmärkt att kombinera inventeringen av kärlväxterna med att notera åtminstone mer
lätt igenkännliga insekter knutna till gräsmarkernas landskap. I bilaga 5 finns ett urval av alla
de insekter, som kan anses vara goda indikatorer och i många fall även naturvårdsarter (det
saknas dock en genomarbetad förteckning över naturvårdsarter för dessa grupper). Enklast
är att observera främst dagfjärilar.
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En hotad art som ibland
ses utefter torra
vägkanter är slåttergubbe
(VU).

Vetenskapliga namn (enligt bilaga 3, 4 och 5) är kontrollerade mot Dyntaxa (Dyntaxa, 2018)
och habitatkrav är hämtade från den senaste versionen av Den nya nordiska Floran
(Mossberg och Stenberg, 2010). Rödlistning och fridlysningsuppgifter är hämtade från
Rödlistan 2015 (ArtDatabanken, 2015) respektive Artskyddsförordningen (SFS 2007:845).
På vissa platser kan även kryptogamfloran visa sig vara intressant. Det finns t.ex. en del
rödlistade lavar och mossor i jord- och bergskärningar, liksom även en rad skogliga
signalarter. I kalktrakter kan alvarmark med intressanta arter förekomma i vägområdet. I
fältprotokollet finns en möjlighet att särskilt ange att lokalen är av intresse från
kryptogamsynpunkt.

5.5 Arter som indikerar ohävd, saltpåverkan och invasiva arter
Arterna i detta avsnitt är kopplade till flera delar av fältblankettens sida två under rubrikerna
Ohävdsarter, Saltgynnade arter samt Invasiva arter.
Genom att anteckna och kommentera ”ohävdsarter” (tabell 3) kan man bilda sig en viss
uppfattning av statusen för det bedömda objektet. Det möjliggör också framtida jämförelser
vid senare besök. Dessa arter kan sedan användas för att bedöma skötselstatusen, på
fältprotokollets framsida. Det är viktigt att vara särskilt uppmärksam på att i vissa trakter kan
mogna grässuccessioner med t ex mycket knylhavre innebära en negativ skötselstatus. Även
örnbräken kan på vissa platser kraftigt påverka ett objekts status. Däremot kan en del arter
som indikerar ohävd vara intressanta för insekter t ex flockblommiga arter som strätta och
åkertistel.
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Saltgynnade/salttåliga arter påträffas längs många vägkanter, framför allt i den 3 dm breda
s.k. stödremsan alldeles utanför asfaltkanten (Adelsköld, 2010 och Akbar et al. 2008). På
vägar som saltas rinner vattnet av här och infiltrerar ner i vägbanken. Stödremsan förnyas
regelbundet genom utläggning av stödremsegrus, vilket bidrar till att simulera en
havsstrandmiljö (grus och salt) som gynnar en rad arter vilka ofta noteras här.

Tabell 3. Några indikatorarter för ohävd/igenväxning och kväveberikade miljöer.
Vetenskapligt namn
Svenskt namn
Aegopodium podagraria
Kirskål
Alopecurus pratensis
Ängskavle
Anthriscus sylvestris
Hundkäx
Arctium spp.
Kardborrar
Arrhenatherum elatius
Knylhavre
Artemisia vulgaris
Gråbo
Calamagrostis epigeios
Bergrör
Cirsium arvense
Åkertistel
Dactylis glomerata
Hundäxing
Elytrigia repens
Kvickrot
Filipendula ulmaria
Älgört
Geranium sylvaticum
Skogsnäva
Holcus lanatus
Luddtåtel
Holcus mollis
Lentåtel
Juncus conglomeratus
Knapptåg
Juncus effusus
Veketåg
Phleum pratense
Timotej
Poa pratensis
Ängsgröe
Pteridium aquilinum
Örnbräken
Ranunculus acris
Smörblomma
Rumex spp.
Skräppor
Schedonorus pratensis
Ängssvingel
Taraxacum sect. Taraxacum
Ogräsmaskrosor
Urtica dioica
Brännässla

Fältblanketten innehåller tre lätt iakttagbara arter som ofta finns långt in i landet. Det är
gulkämpar Plantago maritima, trift Armeria maritima och strandråg Leymus arenarius.
Gulkämpar är rent av en av de vanligaste vägkantsväxterna idag (Adelsköld, 2010) och enligt
samma arbete finns det utefter saltpåverkade vägar även allmänt sett en lägre artförekomst.
Andra vanligt förekommande saltgynnade arter är t ex grått saltgräs Puccinellia distans och
gåsört Potentilla anserina.
I vissa områden förekommer högväxande örtvegetation som kan ha en tendens att kväva
och ersätta mer lågväxande örter. Exempel på den här typen av arter är sötväppling
Melilotus spp och blå/gullucern Medicago sativa, arter som särskilt i kalktrakter kan bli
väldigt dominerande. Dock kan införda vallväxter som blå/gullucern erbjuda blomresuser till
insekter, men konkurrerar samtidigt ut andra mer ursprungliga blommande örter.
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En art som räknas till
ohävdsarterna är hundkäx.
Artrik vägkant för
backsippa på väg O1866
norr om Ulricehamn.

Gulkämpar – alla
saltvägars följeslagare.

Förekomsten av invasiva arter (IAS – Invasive Alien Species) har blivit allt viktigare att
notera. Invasiva arter är arter som på olika sätt är införda till Sverige, har etablerat sig och
börjat sprida sig kraftigt (tabell 5). Invasiva arter är ett hot mot den biologiska mångfalden
eftersom de tar över och kan slå ut inhemsk flora och fauna. Det är oönskat att dessa arter
sprider sig i landskapet och vägkanterna är ofta en utmärkt spridningsvektor för dessa.
Numera finns en EU-lagstiftning (EU Regulation, 2014) kring invasiva arter och enligt
Trafikverkets Riktlinje Landskap ska de kartläggas och bekämpas. Aktiviteterna kring detta
bedöms öka de kommande åren och förutom jätteloka saknas ännu operativa planer.
Trafikverket har inom ramen för forskningsprogrammet TRIEKOL och i samarbete med VTI
(Statens väg- och transportforskningsinstitut) tagit fram flera olika rapporter om invasiva
arter och hur de påverkar naturvärdena i infrastrukturmiljöer (Wissman, Norlin &
Lennartsson, 2015; Tschan, 2015).
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Fokusarterna i Region Väst har förutom jätteloka (jättebjörnloka) även varit parkslide,
jätteslide och vresros. Dessa arterna noteras oavsett var de finns längs vägnätet, men
frånsett jätteloka har bekämpningen främst varit längs artrika vägkanter. Under de senaste
åren har dock även parkslide börjat bekämpas utanför artrika objekt, samt har
bekämpningen av blomsterlupin inom artrika vägkanter utökats.

En av de invasiva arterna
som finns i vägområdet är
parkslide.

I dagsläget ska de arter som nämns i tabell 4 noteras i fältprotokollet. Det är arter som
Trafikverket för närvarande bedömer som särskilt problematiska utefter vägarna. Eller har
en potential att bli det. Andra arter som också återfinns är pärleternell Anaphalis
margaritacea, strålöga Telekia speciosa, bergklint Centaurea montana, vintergröna Vinca
minor, och plymspirera Aruncus dioicus. Två arter med begränsad utbredning i Sverige idag,
mest förekommande i rena ruderatmiljöer, soptippar etc men med potential till spridning i
infrastrukturen är malörtsambrosia Ambrosia artemisiifolia och syrénbuddleja Buddleja
davidii (fjärilsbuske). Båda dessa utgör ett problem längre söderut i Europa.
Tabell 4. Oönskade och ofta förekommande invasiva och/eller främmande arter med
invasiv tendens utefter vägar, som alltid bör registreras.
Vetenskapligt namn
Svenskt namn
Aruncus dioicus
Plymspirea
Heracleum mantegazzianum
Jätteloka
Impatiens glandulifera
Jättebalsamin
Lactuca macrophylla
Parksallat
Lupinus polyphyllus
Blomsterlupin
Reynoutaria japonica
Parkslide
Reynoutaria sachalinensis
Jätteslide
Rosa rugosa
Vresros
Solidago canadensis
Kanadensiskt gullris
Sorbaria sorbifolia
Rönnspirea
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Det förekommer även arter längs vägar som kan innebära problem för jordbruket, som
ibland samtidigt kan utgöra hotade åkerogräs. Till den vidare gruppen räknas gräsen
luddlosta Bromus hordaceus, sandlosta Anisantha sterilis, renkavle Alopecurus myosuroides
och åkerven (åkerkösa) Apera spica-venti. Problemet som är att grödan blir uppblandad med
arter som inte är önskvärda vilket leder till att kvalitén blir lägre och avkastningen sämre.
Vissa av dessa ogräs är idag ovanliga på åkrar p.g.a. effektivare frörensningsmetoder.
Åkerogräsen har därmed trängts undan från sin tidigare mest utbredda miljö och
vägkanterna har blivit en slags ersättningsmiljö för vissa av dessa arter. Det är bra om det
finns en uppmärksamhet på dessa arter vid inventeringarna, eftersom Trafikverket får ibland
påstötningar om att oslåttrade vägrenar utgör ett problem för jordbruket.

Blomsterlupin är en
invasiv art som ofta
breder ut sig i vägområdet
och tränger ut känsliga
naturvårdsarter.

5.6 Förarbete
5.6.1 Planering och bedömning av tid för fältinsats
Innan varje fältsäsong krävs förberedelser av material i god tid före start. Själva fältarbetet
bör normalt genomföras under juni, juli och till viss del augusti. Om vägkanten har slåttrats
före inventeringstillfället försvåras artbestämningar och andra bedömningar betydligt. Det
kan bli omöjligt att bedöma rikblommighet och dessutom minskar möjligheten att hitta en
del arter (Adelsköld, 2010). Redan under juni månad körs ett så kallat försommardrag på
många vägar och då slås ca 1,5 m av vegetationen närmast vägbanan av. Beroende på
sammansättning kan denna zon senare återfå en del blommande örter under sensommaren,
men detta är svårbedömt under juni och en bit in i juli. Optimalt är därför om man via
kontakt med Trafikverkets driftentreprenörer för berört driftområde kan påverka och
planera efter det aktuella körschemat för slåttern i det planerade området.
För att kunna upptäcka både de tidigt vårblommande arterna och de arter som blommar
under hög- och sensommaren är det bra om möjlighet finns att besöka samma vägkant vid
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flera tillfällen, vilket det oftast dock inte finns tid till. Så i de flesta fall då endast ett fältbesök
utförs per vägkant brukar de sista veckorna i juni vara särskilt bra i södra Sverige. Längre
norrut i Sverige bör den mest optimala inventeringsperioden successivt vara något senare.
Vid upphandling av konsulttjänster till inventeringsarbetet måste upphandlingsunderlaget ha
tydliga krav på att fältarbetet utförs under ovannämnda relevanta veckor. Kompletteringar
av ett huvudarbete kan utföras under annan tid, men vegetationens sammansättning och
förekomsten av tidig slåtter avgör om det går att göra relevanta bedömningar.

5.6.2 Samla befintlig information
Det finns oftast redan en hel del information om de biologiska värden som finns inom det
område som ska inventeras. Förberedelsearbetet bör därför innefatta en genomgång av fyra
olika huvudkällor:
1. Befintliga Artrika vägkanter från Miljöwebb Landskap (och eventuellt originalmaterial från
1990-talet). Via Lastkajen (http://www.trafikverket.se/tjanster/Oppna_data/vag--ochjarnvagsdata/Sa-har-far-du-tillgang-till-vag--och-jarnvagsdata/) kan man bland annat hämta
ner shape-filer för de artrika vägmiljöer som är införda i Miljöwebb Landskap samt andra
miljöföreteelser.
2. I Region Väst har även kunskapsunderlag över artrika vägkanter och hänsynsobjekt tagits
fram till och med år 2016. Dessa är publicerade på Trafikverkets webbutik
(https://trafikverket.ineko.se/se/kunskapsunderlag-natur-och-kultur). Motsvarande
information för områden i andra delar av landet samt driftområden i Region Väst som
inventerats efter 2016 kan laddas ner via Miljöwebb Landskap, i form av
objektsbeskrivningar.
3. Tips och material över potentiellt intressanta vägsträckor som samlats in av miljöspecialist
via egna tips, andra myndigheter och organisationer.
4. Sammanställning av utvalda arter från Artportalen som överförts till geografiska positioner, i
kartmaterial, för kontroll i fält. Lämpliga arter kan vara alla rödlistade kärlväxter, dagfjärilar,
gaddsteklar och skalbaggar samt ett eventuellt urval av intressanta klass 1-arter (kärlväxter,
bilaga 3, samt t.ex. insekterna i bilaga 5).

Sedan 2015 har Trafikverkets gamla material om Artrika vägkanter förts in i den nya
databasen, Miljöwebb Landskap. Grundmaterialet till detta är i allmänhet de gamla
inventeringarna från mitten av 1990-talet. I några regioner (Väst och Mitt) har återbesök
skett i större omfattning och i de fallen kan det nya materialet betraktas som
grundinventering. Trafikverket har uppgifter om de sedan tidigare utsedda artrika
vägkanterna och förmodligen även en del inkomna tips från allmänheten om intressanta
vägkanter eller Trafikverkets miljöspecialisters egna observationer.
För att få mer information om värdefulla vägkanter kan kontakt tas med berörda
länsstyrelser, kommuner, naturskyddsföreningar, botaniska föreningar och andra
organisationer. Dessa aktörer har dock oftast inga stora mängder av tips, men ibland dyker
det upp en del värdefull information. Från länsstyrelsen kan t ex kartfiler med data om
förekomsten av hotade arter efterfrågas. Dessutom kan resultatet från Jordbruksverkets
ängs- och betesmarksinventering, som finns samlat i databasen TUVA, vara användbart att
ha med i kartmaterialet som tas med ut vid fältarbetet. Denna data kan hämtas via
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Geodataportalen (https://www.geodata.se/) i form av shape-filer för vidare bearbetning.
Men den huvudsakliga metoden under senare år är att använda artportalen (ArtDatabanken)
för att söka ut särskilt intressanta arter (rödlistade kärlväxter och insekter) och sedan med
hjälp av ett GIS-program söka ut de fynd som förekommer längs med det statliga vägnätet (t
ex 30 m)(figur 10a-b).

Figur 10a-b. Översikts- och
detaljkarta över rödlistade växter
hämtade från Artportalen för
perioden 2000 – 2015. Do Göinge.
Utsökningen är gjord för 30 m från
vägmitt och ofta hittar man dessa
arter inom vägområdet.

5.6.3 Förbered fältarbetet
Den insamlade befintliga informationen om de biologiska värden i vägkanterna ska följa med
ut i fält (befintliga AVK:er). Tidigare inventeringar, artlistor, kartor och skisser med placering
av skyltar och annan viktig information är till stor hjälp när objekten eftersöks, besöks och
undersöks.
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För att göra en bedömning av vilka tidigare objekt som är i störst behov av ett fältbesök är
det bra att innan fältarbetet göra ett utdrag ur Miljöwebb Landskap för att se när objekten
senast besöktes. I ett driftområde är det alltid några objekt som vid senaste inventeringen
aldrig besöktes p.g.a. förändringar i gränsdragning mellan driftområden eller t.ex. tidsbrist.
Därför kan det vara bra att vid en inventering börja med de objekten som t.ex. aldrig
besöktes vid senaste inventeringen och minska risken för att det dröjer ytterligare tid innan
en aktuell statusbedömning genomförs.
Det är viktigt att ha med sig tillräckligt med kartmaterial över området som ska inventeras.
Översiktskartor (figur 12) där platser som ska besökas är markerade (befintliga objekt, tips,
värdeområden osv.). Detaljerade kartor där både nya och gamla objekts avgränsningar kan
markeras. Alternativt en handdator med GPS och möjlighet att rita in objektens avgränsning.
Planen är att inom några år övergå till en elektroniskt baserad metod med protokoll och
karta i en surfplatta.
En aktuell version av fältblanketten ska användas (bilaga 1) och samtliga uppgifter bör fyllas
i, men med särskild angelägenhet av ”värdeklass”, ”skötselstatus” och ”skötselkategori”.
Anpassningar i artnoteringar på sida 2 kan göras om objektet är långt (och inte ska
detaljinventeras).

En aktuell version av
fältblanketten ska fyllas i
för varje objekt.

5.7 Fältarbete
Inventering och avgränsning av vägkantsobjekten måste göras i fält, det är inte tillräckligt att
bara använda information från 1990-talets inventering utan att ha återbesökt objekten.
Huvudaktiviteten är att fylla i fältprotokollet (bilaga 1).
Inkomna tips måste, även om de bara är något år gamla, inventeras av Trafikverket för att
verifiera värdenas förekomst i vägområdet och bedöma om vägkanten utgör en artrik
vägkant eller inte. En allmän beskrivning av sträckan görs med hjälp av fältformuläret och
bland annat antecknas objektets status, omgivning och annan relevant information. Det är
viktigt att hela fältblanketten fylls i ordentligt eftersom det är svårt att göra i efterhand, t.ex.
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motiveringen. En samlingslista/checklista (figur 11) är bra att fylla i, där alla
inventerade/besökta objekt ställs upp i en lista där varje objekt får ett nummer och ett namn
samt där andra attribut kan kryssas i, så som fotografering, markeringar på eventuella
samlingskartor, markeringar i andra kartmaterial och/eller registreringar i artportalen.
Vid fältarbetet är det viktigt att minst en person i gruppen är så pass säker på artbestämning
av växter att de allra flesta utvecklade blomväxter säkert kan identifieras direkt i fält. Vissa
insekter kan däremot fotograferas och artbestämmas senare. Det som bedöms är
förekomster i eller alldeles på gränsen till vägområdet.

Figur 11. Samlingslista/checklista för objekt som inventeras under fältarbete.

Figur 12. En översiktskarta
med befintliga objekt
(röda linjer med ID från
Miljöwebb Landskap) och
tips (syns ej på bild). Vägar
som har körts har
markerats med gult och
varje objekt som
inventerats, både
befintliga, tips och nya,
har numrerats och
markerats med grönt.
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Det finns många relativt
nybyggda vägar som kan
omges av stora
ytterslänter. Inte sällan
finns här dock stora floraoch faunavärden – om
man tittar noga. Man ska
inte låta sig luras av ett
anspråkslöst yttre! Särskilt
inte om det är sandiga
förhållanden. Stora
områden utan skötsel
förlorar emellertid snabbt
sina värden. Väg M1653
söder om Vä.

I många vägskärningar
med blottad mineraljord
kan man se grävda bohål
av steklar, bl.a. olika
vildbin. Artrik vägkant vid
E6 Pålen, nära
Tanumshede.

5.7.1. Bilinventering
För att hinna köra runt och syna av ett driftområde krävs i regel minst en veckas fältarbete,
två bilar med två personer i varje bil. Dagarna i fält planeras så att befintliga objekt
återinventeras, inkomna tips kontrolleras och de rödlistade arter i utdrag från artportalen
eftersöks, samtidigt som alla vägar i området ”åks” igenom.
Utifrån erfarenhet från tidigare inventeringar byggs snart en känsla upp för vilka vägkanter
som från bilen ser extra intressanta ut och var stopp bör göras för närmare studier per fot.
Vid inventeringen ska en karta över driftområdet medfölja (kan göras digitalt i framtiden),
med alla allmänna vägar synliga, där alla vägar som körs och alla objekt som inventeras
markeras under tiden (figur 12). Detta är en viktig del i fältarbetet för att i efterarbetet
kunna bedöma bl.a. omfattning och inventeringskvalitet (se 5.8.6).
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Översiktlig inventering
börjar i bilen.

5.7.2. Dokumentera arter, mark- och biotopförhållanden - naturvärden
De arter som identifieras i vägkanten antecknas på plats. Alla arter kan nämnas, men särskilt
fokus bör läggas på karaktärsgivande arter och arter som leder till att ett kriterium för artrika
vägkanter uppfylls (bilaga 2). Även ohävdsarter, salttåliga arter och invasiva arter noteras.
Om det förekommer rödlistade arter ska dessa särskilt noteras samt markeras ut på karta
eller registreras i GPS. I händelse att enstaka förekomster av rödlistade och/eller andra
intressanta arter ses från bilen, kan även dessa noteras.

Blomrika vägmiljöer drar
ofta till sig
uppmärksamhet och
spelar stor roll för t.ex.
insektslivet. Andra artrika
vägkanter är livsmiljö för
hotade växt- eller
djurarter, varav en del kan
ha sin huvudsakliga
utbredning i
infrastrukturmiljöer. Här
har skrapning av
innerslänten närmast
vägen gett en
rikblommande vägkant.
Artrik vägkant, H939
Bårby-Horva.
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5.7.3. Bedömning av objektens skötselstatus
Efter många års inventeringsarbete har behovet av att bedöma de avgränsade objektens
”naturvårdsstatus”, eller skötselstatus, blivit alltmer uppenbar. Samtidigt som
inventeringsarbetet i sig ger fler intressanta objekt, är den dominerande trenden i
landskapet, och i vägkanterna, att värdena minskar både till följd av den anpassade skötseln i
sig och en massa andra yttre hotfaktorer. Vid återbesök av äldre artrika objekt kan ibland
flora/status vara starkt förändrad till det sämre, men kan också fortsätta ligga i nivå med
tidigare registreringar. De faktorer som bildar hotbilden är som sagt komplexa och beskrivs
närmare i en särskild rapport (Lindqvist et al. 2018). För vissa vägtyper, t.e.x grusvägar, får
man dock se upp med den stora årliga variationen i flora. Här är det lätt att döma ut en
tidigare klassning, t.ex. att en blomrik väg har ersatts av en gräsdominerad. Regelbundet
återkommande dikningsarbeten återför ofta dessa vägars successioner till blomrika
förhållanden, som är på ett maximum ett par år efter diknuing. Sedan klingar blomrikedom
långsamt av. Man måste alltså förstå var i en succession vägfloran befinner sig.
Vid registrering av objektens skötselstatus, så möjliggörs en bedömning mot de
leverenskavaliteter som Trafikverket arbetar efter, där målet är 100% god skötselstatus.
Insikten om att många artrika vägkantsobjekts skötselstatus kan ”förbättras”, dvs. öka till de
bättre, har också kommit från de restaureringsarbeten som genomförts under de senaste
åren inom ramen för ”Riktade fysiska miljöåtgärder” (ett nationellt anslag Trafikverket har
för just miljörelaterade investeringar i befintlig infrastruktur).

Artrik vägkant i
Landvetter-Härryda,
O549, där skötselstatusen
inte var bra. Den
exponerade ytterslänten
är kraftigt igenvuxen i
vissa partier, andra delar
är övergödda. Skylten är
gammal och urblekt.
Objektet når inte på långa
vägar sin potential.
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Dålig skötsel kan ge
upphov till en permanent
närvaro av buskar i
vägområdet. Ofta är det
svårt att slå bort buskarna
vid betesstängsel och
under räcken. Då växer
ofta dessa till och skapar
ohävdade delområden.

Ibland förekommer det att
både Trafikverket och
privata aktörer skapar en
utformning i vägområdet
som är klart ogynnsam för
värdefull flora och fauna.
Det här är ett problem
som kan tas upp vid
bedömningen av
skötselstatus. Väg O716
på Tjörn.

Alla miljöer förändras över tid och orsakerna är komplexa och omfattar en rad processer och
förhållanden. Både det som sker i landskapet i stort, sådant som beror på successioner på
platsen eller som har med olika former av skötselinsatser att göra spelar roll. Vid
inventeringen av artrika vägmiljöer bedöms skötselstatusen enligt en tregradig skala; God,
Medel, Dålig. Detta baseras på en sammanvägd bedömning av nedanstående faktorer, alla
nämnda i berört fältprotokoll. Bedömningen görs det utifrån faktorer som igenväxningsgrad
(av sly eller näringsgynnad vegetation, mycket knylhavre etc), förekomst av nyckelstrukturer
i rätt skick, förekomst och omfattning av invasiva arter samt andra typer av påverkan som
t.ex. privatslåtter, upplag av virkeshögar och dumpning av röjningsrester eller dikesmassor
m.m.
Utvärdering av ett objekts skötselstatus är dock problematisk eftersom
bedömningsgrunderna inte är exakta, viss mått av godtycklighet förekommer och
individuella bedömningar. Det underlättar om inventerarna är bekanta med restaurering och
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skötsel av ruderatmarker, annars kan det vara svårt att förstå dynamiken och den potential
som finns.
Vid bedömningen, god, är tanken att gynnsam skötselstatus föreligger. Genom denna
klassning och bedömning finns möjligheten att ur Miljöwebb Landskap, plocka ut statistik
över tillståndet hos de objekt Trafikverket registrerat. Gör man detta regelbundet kan
trender över tid i tillståndet erhållas, för enskilda objekt, speciella driftområden, regioner
eller hela landet.
En artrik infrastrukturmiljö med gynnsam skötselstatus karaktäriseras av följande:
1. Frånvaro av eller endast obetydligt inslag av oönskad vedvegetation
2. Frånvaro av eller endast obetydligt inslag av invasiva arter
3. Gräsvegetation i en balanserad succession med för platsen påtaglig förekomst av
blommande örter (vägmiljöer)
4. Frånvaro av eller endast obetydligt inslag av skadliga faktorer, som exempelvis ohävdsarter,
starkt kväveberikade markpartier, makadamisering, upplag m.m.
5. Värdeelement (nyckelstrukturer) bevarade och i ändamålsenlig funktion

5.7.4. Fotografering
Det är även viktigt att fotografera sträckan och dess värden. Utgångspunkten bör vara att
det är bättre att ta för många bilder och sedan rensa än att ta för få bilder så att saker
missas att dokumenteras. Bilderna kan ofta vara till stor nytta under många år framåt. En
hyfsad kamera behöver användas. Mobilkameror ger är i allmänhet bilder som inte håller
tillräcklig kvalitet.
Det är viktigt att översiktsbilder över vägkanten tas, gärna från flera platser längs sträckan.
För en ovan fotograf är det lätt hänt att stora delar av bilderna utgörs av asfalt eller himmel,
vilket kan lura kamerans ljusmätare och mörka ner bilderna. För att motverka detta bör
exponeringskompensation utnyttjas. En bra översiktsbild visar vägkanten och dikets form i
fokus men har även med en del av vägen i bilden. Närbilder på arter och strukturer är också
bra att få med samt dokumentation av rödlistade arter och deras växtplats. Bra närbilder på
insekter kan dessutom användas för senare artbestämning, om sådan expertkompetens
saknas i fält.

5.7.5. Geografisk avgränsning av objekt
Vid inventeringen måste en logisk geografisk avgränsning av den artrika vägkanten göras.
Detta kan ske med hjälp av handdator, GPS-koordinater eller markeringar på papperskartor.
Dessa markeringar ska sedan leda till att särskilda skyltar placeras ut och att vägskötseln
anpassas inom sträckan. Det måste vara möjligt för de utförare som ska genomföra
uppmärkning av sträckan och senare sköta den, att hitta de givna avgränsningarna. Ibland är
det rimligt att ta med kortare avsnitt av mindre intressant mark, för att hitat en god och
tydlig avgränsning.
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Skyltar med texten ”Artrik
vägkant” ska placeras vid
de utpekade sträckorna.
Gamla skyltar är idag
bleknade och behöver
bytas ut och ersättas av
nya. Skyltarna
kommunicerar projektet
till bl.a. allmänheten och
underlättar både vid
inventering och skötsel.

Beroende på omständigheterna kan två olika metoder tillämpas, som ger två olika typer av
objekt:
1. Kort, enhetlig och välavgränsad sträcka (ofta 50-500 m). Domineras ofta av en och samma
fysiska egenskaper, t.ex. en exponerad jordskärning, eller andra framträdande drag.
2. Lång, mindre enhetlig och ofta ganska varierande sträcka med olika typer av
markförhållanden, exponering och flora. Intressanta värden (vegetation, arter och strukturer)
är spridda och återkommande. För att inte få en stor mängd korta objekt kan då en längre
sträcka väljas.

I många fall är det förhållandevis tydligt var en artrik vägkant ska börja och sluta på grund av
var en viss flora eller fauna har sin utbredning. Det beror också ofta på jordmaterialet och
vilka slänter som är solbelysta respektive skuggade. När omgivningen intill vägkanten
förändras sker på många platser en förändring även i floran. Ett tips är att avgränsa vid
tydliga landmärken, som sidovägar eller tydliga skärningsövergångar.
Vid exempelvis förekomst av en mycket sällsynt art, kan det ofta röra sig om ett mycket
begränsat vägkantsavsnitt. Avgränsningen på den här typen av platser beror främst på övriga
värden i vägkanten eller hur utvecklingsmöjligheterna bedöms vara för dessa värden.
På många platser kan det finnas längre vägavsnitt med utspridda värdefulla delsträckor. En
avvägning måste då göras för huruvida de enskilda delobjekten ska avgränsas var och ett för
sig, eller om hela sträckan ska pekas ut som artrik vägkant. Det är oftast inte helt givet vilket
av dessa alternativ som ska väljas. Utefter sådana vägsträckor kan detaljerade inventeringar
behövas senare för att visa var det är viktigast att en viss skötsel upprätthålls eller var
särskild hänsyn behöver tas för att bibehålla vägkantens värden.
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En vägkant där
intilliggande slåttermark
har tagit sig in i
vägområdet. Men där
blomsterlupiner håller på
att tränga ut de höga
naturvärdena. Pekkela,
väg S954.

Mängder av blåmunkar
blommar i en stor
nyanlagd vägslänt längs
riksväg 26. Utefter
nyanlagda vägar kan ofta
lättspridda blomväxter
blomma upp i
massförekomster. Ofta
ersätts dessa efterhand av
en mer varierad flora och
massblomningen upphör.
Utan styrning kan det
dock lika gärna utveckla
sig en betydligt mer
ointressant vegetation
dominerad av
ohävdsarter, gräs och
invasiva arter. Väg 26 norr
om Oskarström i Halland.

5.8 Efterarbete
5.8.1. Dokumentera och sammanställ
Efter genomfört fältarbete måste materialet gås igenom. Foton ska namnges och arkiveras,
objektbeskrivningar och artlistor ska sammanställs på olika sätt beroende på
användningsområde. Avgränsade sträckor registreras i Trafikverkets databas Miljöwebb
Landskap.

5.8.2. Namngivning av objekt
I samband med registrering i Miljöwebb Landskap får varje objekt ett unikt ID-nummer.
Utöver det ska objektet namnges, då ett ID-nummer inte är praktiskt att kommunicera. I
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region Väst har ett system med ett namn i två delar utarbetats under åren. Det första,
huvudnamnet, är baserat på ett tydligt närliggande namn på kartan, till exempel
”Nolgården” eller ”Hössna kyrka”. För riktigt långa sträckor kan ibland ett dubbelnamn
väljas, till exempel ”Tegen-Ånäsetjärnet”, från söder till norr, väster till öster. Ibland kan
andra företeelser än platsnamn vara nödvändiga att ange, till exempel ett gatunamn eller ett
namn på en trafikplats. Efter huvudnamnet anges även vilken huvudfastighet objektet finns
på, till exempel ”ÖLMHULT” eller ”FJÄRÅS”, för att ge objektet ett mer unikt namn och
lättare kunna skilja det från övriga.

5.8.3. Olika resultatsammanställningar
Sedan Miljöwebb Landskap togs i drift finns idag möjligheter att generera
objektbeskrivningar direkt ur databasen. Innan dess har Region Väst sammanställt sina
inventeringsresultat i så kallade kunskapsunderlag för respektive driftområde (figur 13). I
kunskapsunderlagen finns allmän information om artrika vägkanter och skötsel, översiktlig
beskrivning av driftområdets landskap och artförekomster, översiktskarta över objekten och
objektsspecifika beskrivningar med tillhörande detaljkartor och bilder. Underlagen används i
flera olika sammanhang, bland annat vid driftupphandlingen och som underlag för
driftentreprenörerna vid skötselarbetet. Dessutom kan sammanställningen fungera som ett
kunskapsunderlag vid planering och beställning av andra vägåtgärder, som till exempel vid
dikesrensningar, bärighetsåtgärder, ombyggnationer och nedgrävning av olika ledningar.
Men efter 2016 års inventeringar används istället databasens funktion för att generera
likvärdiga rapporter.

Figur 13.
Kunskapsunderlag
för vägkanter i
driftområde Karlstad
respektive
Ätradalen, Region
Väst.

5.8.4. Datalagring
Vid hanteringen av material och information om vägkantsobjekten är det väsentligt att data
lagras på ett strukturerat sätt. Idag ska information om vägkantsobjekten (nya och gamla)
registreras i IT-verktyget Miljöwebb Landskap. Detta verktyg tillåter dock enbart att
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information lagras på objektsnivå och gör att mer allmän information om driftområdet ej kan
sparas. Miljöwebb Landskap har i dagsläget varit i bruk under ett antal år och de
erfarenheter som gjorts är att det krävs ett parallellt system för att hantera värdeobjekten
på ett effektivt sätt. Om man har stora mängder foton, så måste dessa sparas i en särskild
digital struktur, eftersom miljöwebben tar emot en begränsad mängd data. I Region Väst har
ett mappfilsystem i en nätverksserver använts under många år där vägkantsobjekten
sorterats per driftområde i vägnummerordning. Detta system gör det möjligt att spara ner
information kopplat till respektive vägkantsobjekt och allmän information om driftområdet
som inte specifikt berör ett enskilt objekt.

5.8.5. Inmatning av inventeringsdata i Miljöwebb Landskap
Alla vägkantsobjekt som inventerats under fältsäsongen ska registreras i Trafikverkets ITsystem Miljöwebb Landskap. Genom att logga in på Trafikverkets webbplats via ”Min sida”
https://minsida.trafikverket.se/Min-sida/ kan inventeraren själv registrera fältdata i
systemet. Trafikverket har tagit fram en nätbaserad kurs som ger information om hur
systemet fungerar och hur nya objekt skapas eller hur befintliga ändras. Utbildningen nås via
Trafikverkets plattform Lärtorget. För att säkerställa att informationen blir inmatad på
liknande vis kan Trafikverkets miljöspecialister lämna olika synpunkter. Det handlar t.ex. om
hur objekt ska namnges, vilken ordning arter ska skrivas in och hur eventuella uppgifter om
tidigare artnoteringar ska hanteras. Även foton och en inskannad kopia av fältprotokollet ska
laddas upp i systemet. Vid behov av omklassning av befintliga AVK:er till HÄO eller att de
föreslås tas bort helt, ska Trafikverkets miljöspecialist först kontaktas för godkännande av
ändring. Innan förändring genomförs bör man vara säker på att värdena verkligen saknas och
att man inte varit på plats vid olämplig tidpunkt och att hänsyn tagits till naturliga
fluktuationer hos floran och faunan.

5.8.6. Inmatning av intressanta arter i Artportalen
Rödlistade arter och andra naturvårdsarter (t.ex. klass 1-arter enligt bilaga 3, samt arter i
bilaga 4 och 5), som noterats under inventeringen ska rapporteras till ArtDatabankens
observationsdatabas Artportalen. De invasiva arterna jätteloka, parkslide och jätteslide ska
alltid rapporteras. Även särskilt intressanta arter, t.ex. sällsynta arter bör rapporteras in och
om tid finns ett urval av klass 2-arterna.
Arterna som rapporteras in ska kopplas till Trafikverkets, i Artportalen, särskilt skapade
projekt ”Trafikverkets inventeringar av arter i statliga vägmiljöer”. Vid inrapportering finns
två möjligheter. A) Om man har en rapportörsroll på Trafikverket (dvs ej privat roll) används
den. Detta bör alla anställda och inhousekonsulter ha. Denna rollbehörighet samt behörighet
att rapportera inom ovannämnda projekt söks via Trafikverkets miljöspecialister på
verksamhetsområde Underhåll. B) Konsulter och andra kan använda sina normala
rapportörsroller, men ska alltid koppla fynden till ovan nämnda projekt.
Inrapporteringen utförs lämpligtvis via excelinmatningsfunktionen eftersom det oftast är
frågan om stora datamängder. Det är viktigt att säkerställa att senaste versionen av
excelmallen (för inregistrering i artportalen) används vid rapportering. Alternativt kan
inmatning ske lokal för lokal direkt i systemet. Passar bra om man har en mer begränsad
mängd arter per lokal.
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En viktig fråga är hur noga fynd ska registreras? Preciseringen för viktigare arter (rödlistade
arter, naturvårdsarter, sällsynta arter) bör vara 5-10 meter, aldrig mer än 25 m. Vanligare
arter kan rapporteras med mindre noggrannhet. Möjlighet finns också att ytbilda den exakta
utbredningen av en lokal. Det kan t.ex. användas för att exakt visa på hur stor en ytterslänt
som lokal egentligen är. Om man använder ortofoto och ritverktyg i Artportalen, går detta
utmärkt att utföra.
Valideringsfunktionen i Artportalen utvecklas för närvarande för nya organismgrupper. Det
gäller att vara uppmärksam på detta och lämna tillräckliga uppgifter (foton, belägg etc), samt
svara på eventuella kontrollfrågor.

Alla fynd av rödlistade
arter ska rapporteras in i
Artportalen, t.ex.
backsippa (VU).

Fynd av backklöver (NT) i
innerslänten på väg 821
Djursdala, Vimmerby. Ett
bra knep är att
fotografera platsen så att
den går att spåra vid
behov (ledningsärenden
etc). Ett översiktligt foto
som visar en del av
omgivningen, gör att man
bättre kan lokalisera
fyndet genom granskning
av foto. Översiktsfotot bör
följas av en detaljbild där
man ser vilken art det är.
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Bilaga 1. Fältblankett
Protokoll för inventeringsarbete

Bilaga 1

Trafikverkets inventeringsblankett – Artrika vägkanter (AVK) och hänsynsobjekt (HÄO)

Grundläggande information om objektet

Sida/sidor

Inventeringen

Vägnummer _______________________ Ev. objektnr. i MWL _________

□ Norra

Objektnamn _________________________________________________

□ Södra

Ev. löpnummer
(under fältarb.) _________

Ev. f.d. objektnamn: ___________________________________________

□ Östra

Driftområde och kommun: _______________________________________

□ Västra

Datum: _____ / ____ 2018
Datum: _____ / ____ 2018
Datum: _____ / ____ 2018

Klassning och motivering
Typ av vägkantsobjekt
AVK
□ befintligt □ nytt
HÄO
□ befintligt □ nytt

Föreslagen åtgärd
□ Behåll tidigare klassning
□ Klassa om till HÄO
□ Klassa om till AVK
□ Stryk objektet

Bedömd värdeklass NVI
□ Klass 1: Högsta naturvärde
□ Klass 2: Högt naturvärde
□ Klass 3: Påtagligt naturvärde
□ Klass 4: Visst naturvärde

Inventering utförd av

□ Se ifyllt krysschema för beslutsstöd (se bilaga 2)
Väder
□ sol
□ mulet
□ regn

Motivering

Vind
□ lugnt
□ måttligt
□ blåsigt

Temperatur __________

Kategori (arter, strukturer m.m.)
□ A) Rödlistade arter/Ansvarsarter i
infrastrukturen/ÅGP-arter
□ B) Skyddade/fridlysta arter
□ C) Indikator- och signalarter
□ D) Sällsynta arter m.m.
□ E) Rikblommande sträcka/mkt
substratväxter
□ F) Biotopkvaliteter
□ G) Nyckelstrukturer
□ sandblottor □ expon. skärning
□ berg i dagen □ stenmur
□ H) Landskapssamband
□ I) Begränsade - oklara värden/
Utvecklingsmark

Vägkanten
Fuktighetsgrad
□ torr/skarp
□ frisk
□ fuktig
□ blöt
Näringsstatus
□ näringsrika förhållanden
□ näringsfattiga förhållanden
Kalkinslag
□ ja, källa oklar
□ ja, från berggrund
□ ja, från jord
□ ja, från skalgrus
□ ja, från vägmaterial
Sandigt/grusigt
□ ja, källa oklar
□ ja, från omgivande mark,
ytterslänter etc.
□ ja, från vägmaterial t.ex.
i vägbank
Huvudsaklig vegetationstyp
____________________________
____________________________
____________________________
Fältblankett version 2018-05-28

____________________________

Vägkanten (forts.)

Objektets status och skötsel

Intressanta slänter
□ innerslänt
□ ytterslänt
□ dikesbotten □ bankslänt

1. Mark- och vegetationsstatus - faktorer
□ brist på mineraljordsblottor (om förutsättn.)
□ alltför massiv grässvål/sen succession
□ mycket knylhavre
□ mycket av andra ohävdsarter
□ privatslåtter
□ ”makadamisering”
□ upplag

Omgivningen
Skogsmark m.m.
□ ädellövskog
□ triviallövskog
□ blandlövskog
□ fjällbjörkskog
□ barrskog
□ blandskog (barr och löv)
□ kalhygge
Odlingslandskap
□ naturbetesmark/äng
□ brukad/gödslad åkermark
□ åker □ vall □ träda
□ övrig öppen mark
□ ängsmark □ gamla vallar
Vatten
□ hav/kust
□ sjö/tjärn etc
□ vattendrag/större dike
□ våtmark (mosse/kärr)
Bebyggd miljö
□ gårdsmiljö
□ bostads/industriområde
□ kyrkogård/parkmiljö
□ ruderatmark
Övrigt
□ grus-/sandtag
□ stenmur
□ berg i dagen/klippmark
□ infrastrukturmiljö
□ kraftledningsgata
□ död ved
□ alvarmark
□ kalfjäll
□ övrigt: ________________

2. Vedväxter (väl röjt i hela vägområdet?)
□ god

□ medel

□ dålig

3. Invasiva arter (frånvaro av är positivt)
□ god
□ medel
□ dålig
4. Annan påverkan
___________________________________
___________________________________
5. Skötselstatus totalt (för befintliga/nya
objekt utifrån habitatets grundläggande
förutsättningar m.m.)
□ god

□ medel

□ dålig

6. OK med tidig slåtter (1,2 m)*: ja □
OK med dikning i IS/DB:
ja □

nej □
nej □

Åtgärdsbehov
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Rätt
skyltat
___________________________________
□ ja, alla står rätt
□ nej (nytt objekt)
□ nej, inga alls
□ nej, felplacerade
□ nej, vissa saknas
□ nej, flyttas p.g.a. ny avgränsning

Särskilt viktiga arter

Klass 3-arter och övriga:

Klass 1- och 2-indikatorarter (se bilaga 3)

Antal arter
(klassificering i bilaga 3)

__________ st klass 1

(ange frekvens* och position i vägområdet**)
* 1=fåtalig, 2=måttlig, 3=riklig
** IS=innerslänt, DB=dikesbotten, YS=ytterslänt

__________ st klass 2
__________ st klass 3

Art (markera klass 1-arter)

Frek. Pos.
1 2 3

Insekter (se bl.a. bilaga 5)

1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3

Stryk under artnamn för obsar som har
rapporterats in i Artportalen.

Saltgynnade arter:
□ gulkämpar:
□ trift:
□ strandråg:

Frekvens:
1 2 3
1 2 3
1 2 3

Invasiva arter:
□ blomsterlupin:
□ jättebjörnloka:
□ parkslide:
□ jätteslide:
□ jättebalsamin:
□ vresros:
□ kanadensiskt gullris:
□ parksallat
□ rönnspirea
□ plymspirea

Frekvens:
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3

□ Intressant insektsobjekt
□ Intressant kryptogamobjekt
Ohävdsarter: (Ev. frekvens)

Skötselkategori (förslag till AVK-skötsel enligt gällande SBV-mall)
□ 1) 1/8–15/9, sen slåtter
□ 2) 25/8–15/9, extra sen slåtter
□ 3) 1/8–15/9, sen slåtter m. skärande redskap + uppsamling

Övriga kommentarer

Fältblankett version 2018-05-28

□ Lämpligt/möjligt med naturvårdsbränning
□ Lämpligt med objektspecifik skötselbeskrivning
□ Har redan objektspecifik skötselbeskrivning

Bilaga 2. Krysschema – beslutsstöd vid
naturvärdesbedömning
Hjälpmedel för att bedöma AVK/HÄO och NVI-klass

Driftområde:

Väg-nr:

Löpnummer/objektnamn:

Inventerare:

B

Inga eller enstaka
förekomst av
fridlyst art.

Fridlyst art i
mindre omfattning.

Skyddad art i viss
till god omfattning eller större
förekomst av
fridlyst art.

A

Inga rödlistade arter.

Obetydlig förekomst
av hotad art eller
enstaka rödlistad art i
övrigt eller mkt
begränsad förekomst.

Rödlistad art/arter i
hyfsad eller god
status. En eller flera
hotade arter i hygglig
status. Viktiga
ansvarsarter i
infrastrukturen eller
ÅGP-arter.

God förekomst av klass
2-arter och/eller fler än
10 klass 1-arter
och/eller betydande
population av
någon/några av dem.

God förekomst av klass
2-arter och/eller ca 5-10
klass 1-arter.

Enstaka klass 2-arter
och i huvudsak ingen
klass 1-art.
Viss förekomst av klass
2-arter. Enstaka klass 1art.

C

Indikator- och
signalarter
(se bil. 3, klass 1 och 2,
och bilaga 4 och 5 i
manualen).

En eller flera
speciella och
intressanta
arter med god
förekomst.

Viss förekomst
och frekvens av
sällsynta eller
speciella arter.

Inga eller
enstaka med
marginell
förekomst av
sällsynta eller
speciella arter.

D

Sällsynta eller
regionalt
speciella arter
(om ej i A-C)

I genomsnitt per 50 meter fler än ca
50 blommande stänglar per m2 dvs
rikt blommande sträcka blommande
exemplar (ej enskilda blommor),
även ofta stort inslag av klass 1- och
2-arter och särskilt av utpekade
nyckelsubstratarter.

I genomsnitt per 50 meter upp till 50
blommande stänglar per m2 dvs
relativt rikt blommande sträcka (ej
enskilda blommor), även ofta stort
inslag av klass 2-arter och ofta av
utpekade nyckelsubstrat-arter. Finare
”Gråfibble/tjärblomster-slänter”.

I viss omfattning:
”Den rikblommande åkervägkanten”
dominerad av klass 3-arter med visst
inslag av klass 2-arter, enstaka klass
1. ”Prästkrageslänter”, ”Renfanevägkanter”, ”Höstfibble-vägkanter”,
”Gotland/Ölands-kalkvägkanter”

E

Rikblommighet - särskilt av nyckeloch substratarter för insekter
(se bil 3 i manualen, klass 3-arter)

Bedömningsgrund - 2
Rikblommighet/mkt
substratväxter

God
förekomst
och status på
intressanta
vegetationstyper, t.ex.
N2000-habitat.

Viss
förekomst
och status på
intressanta
vegetationstyper.

Obetydliga
till små.

F

Biotopkvalitet
(typ, grad)

Talrik och/eller
utmärkt
förekomst av
strukturer och
element
och/eller
mångformiga
strukturer.

Viss förekomst
av en eller flera
strukturer och
element.

Begränsad
förekomst av
strukturer och
element.

G

Strukturer och
värdeelement
(förekomst,
total mängd)

Bedömningsgrund - 3
Biotop/habitatkvalitet/struktur

1

2

3

4

Naturvärdesklass enligt
NVI-systemet

NVI-klass

AVK

HÄO

Inget

Naturvärdesobjekt
(AVK eller HÄO)

Bedömt
vägkantsobjekt

Gräns mellan 1 och 2
behöver utforskas mer.
Klass 1 sällan förekommande

De flesta AVK-objekt bör
hamna i NVI-klass 3.

Kring HÄO tänk:
1.
Konstaterat lägre värden
2.
Ej kartlagda värden
3.
Värden svåra att bedöma
just nu (insekter?)

”Småfint” eller ”Fint”
(kan ofta med rätt
skötsel höjas till AVK).

Ofta noterat från bilen:

Tolkning av bedömt
vägkantsobjekt

Kommentarer

AVK kan i enstaka fall väljas om värdena kan höjas med rimliga insatser, men det kräver hänsyn i skötsel som t ex sen slåtter d.v.s. kontobundna åtgärder (enligt SBV) eller extra restaurering eller säkerhet för hotad art som annars är svår att
bevara. Är biotopen väl utvecklad och i gott skick, men arter saknas eller det är svårt att bedöma förekomst. Arealmässiga överväganden. Kort distinkt objekt kontra långa sträckor med spridda värden som tillsammans ger t.ex. stor
individrikedom. Rikblommighet bedöms inom ramen för tänkt typsträcka av 50-100 meter. OBS att ”gränsvärdena” i boxarna ännu är preliminära och ingen absolut sanning. OBS att rikblommiga vägar ofta har en ”ambulerande” florarikedom,
den varierar över tid och är oftast som störst några år efter störning, t.ex. en dikning.

Skyddade och
fridlysta arter
(lagstiftning)

Rödlistade arter
(CR, EN, VU, NT, DD),
Ansvarsarter i
infrastrukturen,
ÅGP-arter

Bedömningsgrund - 1
Artfynd: Naturvårdsarter, indikatorarter m.fl.

Identifiering och avgränsning av AVK/HÄO vid vägkantsinventering i sidoområden. Sätt kryss i relevanta rutor och gör summerad bedömning av värdeklass och objektstyp till höger. För bedömning av AVK så räcker
det att en eller enstaka rutor blir ikryssad. Styrkan i bedömningarna går från vänster till höger (d.v.s. artfynd väger tyngre). Flera ”svagare boxar” kan naturligtvis ge en starkare slutsummering.

Datum:

Krysschema - beslutsstöd vid naturvärdesbedömning (bilaga 2 till TRV 2012:149)

Version 2018-05-28

Bilaga 3. Kärlväxter – indikator-signal/naturvårdsarter
Intressanta kärlväxter vid vägkantsinventering

Förklaringar till bilaga 3:

Arter
Svenska namn
Fridlyst

Rödlistad

Slåtterindikator

Nyckelarter
Torrbacksart
Kalkgynnad
Klass

Vetenskapligt namn utifrån Dyntaxa 2018-02-28
Svenska namn utifrån Dyntaxa 2018-02-28
F = fridlyst enligt bilaga 2 i Artskyddsförordningen (2007:845)
(Bokstav) = Länsbokstav för det län arten är fridlyst, om
arten ej är fridlyst nationellt.
Enligt ArtDatabanken (2015)
NT = Nära hotad
VU = Sårbar
EN = Starkt hotad
CR = Akut hotad
S = slåtterindikator
(S) = till viss del slåtterindikator
¤ = slåttergynnad utanför kalkområden
□ = Nordlig art, mer beroende av hävd i söder
# = Indikatorarter för välhävdad och ogödslad mark
(Naturvårdsverket 1987)
N = Nyckelart, främst för olika insekter (fjärilar, gaddsteklar)
(N) = till viss del nyckelart
T = torrbacksart
(T) = till viss del en torrbacksart
K = kalkgynnad art
(K) = till viss del kalkgynnad
Indikatorklass 1-3
Klass 1
Klass 2
Klass 3

*

Någon eller flera fridlysta/rödlistade/kalkgynnade inom
gruppen

(T)
T

K

#
(T)
(T)
T
VU

F (H)

NT

K
K

(T)
(T)
T

K
K

(T)
T
T
(T)
T

K

(N)

#
NT
#
N
NT

VU

S#

N

S¤□#

(T) (K)
(T)
(K)
T
T
T
T
T
(T)
(T)
T (K)
(T) K
(T)
T
T
T
(K)

VU
NT
F*

NT-EN*

K
K*
(K)

#
S¤#
(T)
N

Klass

Kalkgynnad

Torrbacksart

Nyckelart

Slåtterindikator
m.m.

Svenska namn
Röllika
Nysört
Småborre
Vårtåtel
Blåsuga
Sammetsdaggkåpa
Daggkåpor
Backlök
Sandlök
Grådådra
Oxtunga
Grusviva
Tovsippa
Strätta
Sandlosta
Taklosta
Kattfot
Åkerkulla
Liten sandlilja
Vårbrodd
Getväppling
Åkerkösa
Akleja
Sandtrav
Backtrav
Lundtrav
Sandnarv
Backtrift
Slåttergubbe
Malört
Fältmalört
Stenmalört
Sötvedel
Ängshavre
Luddhavre
Sandvita
Ormrot
Lungrot
Plattsäv
Låsbräkenarter*
Darrgräs
Luddlosta
Ljung

Rödlistad

Arter
Achillea millefolium
Achillea ptarmica
Agrimonia eupatoria
Aira praecox
Ajuga pyramidalis
Alchemilla glaucescens
Alchemilla vulgaris (agg.)
Allium oleraceum
Allium vineale
Alyssum alyssoides
Anchusa officinalis
Androsace septentrionalis
Anemone sylvestris
Angelica sylvestris
Anisantha sterilis
Anisantha tectorum
Antennaria dioica
Anthemis arvensis
Anthericum ramosum
Anthoxanthum odoratum
Anthyllis vulneraria (mångformig)
Apera spica-venti
Aquilegia vulgaris
Arabidopsis arenosa
Arabidopsis thaliana
Arabis hirsuta
Arenaria serpyllifolia
Armeria maritima ssp. elongata
Arnica montana
Artemisia absinthium
Artemisia campestris
Artemisia rupestris
Astragalus glycyphyllos
Avenula pratensis
Avenula pubescens
Berteroa incana
Bistorta vivipara
Blitum bonus-henricus
Blysmus compressus
Botrychium spp.
Briza media
Bromus hordeaceus
Calluna vulgaris

Fridlyst

2018-05-28

2
3
1
1
2
1
2
2
2
1
1
1
1
3
2
1
1
1
1
2
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
2

NT

K

1
1
1
3
1

K

1
2
1
1
1
1
2
1
1
2
1
2
2
2
2
2
2
1
3
1
1
1
2
1
3
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
1
1
1

#
#
#
#

N

NT
(N)

T
T

S□

K
K
K

T
T
K
NT

S
#

K
(T)

T
T
T
#

NT

#
S□#

K
T (K)
T
T
(T) (K)
K

(N)
T
T

(S)
(T)

NT

(K)

(T)
N

(S)
S#

K
K
K
(K)
K

T
(S)
(S) #
(S) #
(S) #

Klass

Kalkgynnad

Torrbacksart

Nyckelart

Slåtterindikator
m.m.

Svenska namn
F (O,Z)
Skogsklocka
Ängsklocka
Stor blåklocka
Knölklocka
Liten blåklocka
Nässelklocka
Ängsbräsma
Piggtistel
Nicktistel
Hårstarr
Vårstarr
Stjärnstarr
Backstarr
Knagglestarr
Grusstarr
Ängsstarr
Harstarr
Lundstarr
Blekstarr
Hirsstarr
Pillerstarr
Piggstarr
Spåtistel
Kummin
Rödklint
Väddklint
Sandklint
Fältarv
Småsporre
Cikoria
Jordtistel
Brudborste/borsttistel
Harmynta
Bergmynta
F
Grönkulla
Färgkulla
Grönfibbla
Kärrfibbla
Klasefibbla
Klofibbla
Kamäxing
F
Ängsnycklar
F
Skogsnycklar
F
Jungfru Marie nycklar

Rödlistad

Arter
Campanula cervicaria
Campanula patula
Campanula persicifolia
Campanula rapunculoides
Campanula rotundifolia
Campanula trachelium
Cardamine pratensis
Carduus acanthoides
Carduus nutans
Carex capillaris
Carex caryophyllea
Carex echinata
Carex ericetorum
Carex flava
Carex hirta
Carex hostiana
Carex leporina
Carex montana
Carex pallescens
Carex panicea
Carex pilulifera
Carex spicata
Carlina vulgaris
Carum carvi
Centaurea jacea
Centaurea scabiosa
Centaurea stoebe
Cerastium arvense
Chaenorhinum minus
Cichorium intybus
Cirsium acaule
Cirsium heterophyllum
Clinopodium acinos
Clinopodium vulgare
Coeloglossum viride
Cota tinctoria
Crepis capillaris
Crepis paludosa
Crepis praemorsa
Crepis tectorum
Cynosurus cristatus
Dactylorhiza incarnata
Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii
Dactylorhiza maculata ssp. maculata

Fridlyst
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K
K

Kalkgynnad

T

(K)

(T)

K
K
K

T

K

EN
NT

S¤□#
S
#

T

K
K
(K)

1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
2
1
2
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
2
1
1
1

VU

#

T

(K)

1

T
T

K

1
1
2

#
VU
F
F
F
VU

(T) (K)
T
T K
T K
(T) K
(T) K
K
K
T (K)
T

#
(S) #

#

T
(T)

#

(T)
T
T
(T)
T
(T)

NT
NT
F (O)

F
F

Mörk solvända

F

EN

VU

T
T
T

#

NT

F (O,F,S)

Klass

Torrbacksart

Ölandssolvända
Hedblomster
Norrlandsfibblor

#
(S) #

Nyckelart

Helianthemum oelandicum
Helichrysum arenarium
Hieracium sect. Foliosa

F

Slåtterindikator
m.m.

Svenska namn
Adam och Eva
Knägräs
Vildmorot
Backnejlika
Grådraba
Trollsmultron
Blåeld
Purpurknipprot
Skogsknipprot
Kärrknipprot
Gråbinka
Ljungögontröst
Grå ögontröst
Vanlig ögontröst
Fårsvingel
Ullört
Brudbröd
Smultron
Backsmultron
Vitmåra
Stormåra
Stenmåra
Backmåra
Västgötamåra
Gulmåra
Hårginst
Färgginst
Ängsgentianor
Fältgentianor
Blodnäva
Humleblomster
Jordreva
Bergskrabba
Norsknoppa
Skogsnoppa
Brudsporre
Brunkulla
Ljus solvända

Rödlistad

Arter
Dactylorhiza sambucina
Danthonia decumbens
Daucus carota ssp. carota
Dianthus deltoides
Draba incana
Drymocallis rupestris
Echium vulgare
Epipactis atrorubens
Epipactis helleborine
Epipactis palustris
Erigeron acris
Euphrasia micrantha
Euphrasia nemorosa
Euphrasia stricta
Festuca ovina
Filago arvensis
Filipendula vulgaris
Fragaria vesca
Fragaria viridis
Galium boreale
Galium mollugo
Galium saxatile
Galium suecicum
Galium suecicum var. vestrogothicum
Galium verum
Genista pilosa
Genista tinctoria
Gentianella amarella
Gentianella campestris
Geranium sanguineum
Geum rivale
Glechoma hederacea
Globularia vulgaris
Gnaphalium norvegicum
Gnaphalium sylvaticum
Gymnadenia conopsea
Gymnadenia nigra
Helianthemum nummularium ssp.
nummularium
Helianthemum nummularium ssp. obscurum

Fridlyst
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S#
S#
#

K
K

(N)
S
(N)

F

NT
EN
VU

T
T

T
T

K

K

S#
N

T

S#

K
T

NT
N
T
#

K

(N)

(T)
NT

S¤#
#
N

T
(T)

S¤#

K
K

NT
N

K
T
#
S□#
S□#
(T)

NT

T

K
K

T

K

S#
S#

Klass

Kalkgynnad

Torrbacksart

Nyckelart

Slåtterindikator
m.m.

Svenska namn
Skogsfibblor
Klippfibblor
Styvfibblor
Hagfibblor
Flockfibbla
Ängsmyskgräs
Stenkrassing
Kärleksört
Luden johannesört
Fyrkantig johannesört
Äkta johannesört
Bergjohannesört
Hedjohannesört
Slåtterfibbla
Rotfibbla
Krissla
Stånds
Blåmunkar
Borsttåg
Åkervädd
Vingvial
Gökärt
Vippärt
Gulvial
Backvial
Sommarfibbla
Prästkrage
Strimsporre
Gulsporre
Vildlin
Stenfrö
Käringtand
Klöverärt
Knippfryle
Ängsfryle
Blekfryle
Svartfryle
Gökblomster
Humlelucern
Blå-/Gullucern
Pukvete
Korskovall
Natt och dag
Grusslok

Rödlistad

Arter
Hieracium sect. Hieracium
Hieracium sect. Oreadea
Hieracium sect. Tridentata
Hieracium sect. Vulgata
Hieracium umbellatum
Hierochloë odorata ssp odorata
Hornungia petraea
Hylotelephium telephium
Hypericum hirsutum
Hypericum maculatum
Hypericum perforatum
Hypericum montanum
Hypericum pulchrum
Hypochaeris maculata
Hypochaeris radicata
Inula salicina
Jacobaea vulgaris
Jasione montana
Juncus squarrosus
Knautia arvensis
Lathyrus latifolius ssp. heterophyllus
Lathyrus linifolius
Lathyrus niger
Lathyrus pratensis
Lathyrus sylvestris
Leontodon hispidus
Leucanthemum vulgare
Linaria repens
Linaria vulgaris
Linum catharticum
Lithospermum officinale
Lotus corniculatus
Lotus maritimus
Luzula campestris
Luzula multiflora
Luzula pallescens
Luzula sudetica
Lychnis flos-cuculi
Medicago lupulina
Medicago sativa
Melampyrum arvense
Melampyrum cristatum
Melampyrum nemorosum
Melica ciliata

Fridlyst
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1
2
2
2
2
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
3
1
1
2
2
2
1
1
2
1
2
2
2
1
2
3
3
1
1
2
1

T
T
T
#

F
F

K
K

S#
T
VU
NT
N
(S) #
#
#

F
F

(K)
K
K
(T) K
(T)

T

(K)
K

S¤□#
NT
EN

K

S#
T
T

#

(K)
K

#
(S)
#

N

T

N

T
(K)

F
F

#
(S) #
(S) #
#
#

(S) □ #

K

(T)
(T)
T
(T)
(T)

K

K

T
#

T

K

Klass

Kalkgynnad

Torrbacksart

NT

Nyckelart

F

Slåtterindikator
m.m.

Svenska namn
Bergslok
Kalvnos
Backförgätmigej
Vårförgätmigej
Stagg
Nästrot
Tvåblad
Backskärvfrö
Stallört
Busktörne
Puktörne
Ormtunga
Sankt Pers nycklar
Johannesnycklar
Kungsmynta
Björkpyrola
Fältvedel
Rågvallmo
Kornvallmo
Slåtterblomma
Palsternacka
Granspira
Sandtimotej
Flentimotej
Rödfibbla
Kvastfibbla/Blåfibbla
Revfibbla
Gråfibbla
Svenskfibbla
Bockrot
Tätört
Svartkämpar
Rödkämpar
Nattviol
Grönvit nattviol
Rosettjungfrulin
Jungfrulin
Revfingerört
Femfingerört
Vårfingerört
Blodrot
Finsk fingerört
Norsk fingerört
Småfingerört

Rödlistad

Arter
Melica nutans
Misopates orontium
Myosotis ramosissima
Myosotis stricta
Nardus stricta
Neottia nidus-avis
Neottia ovata
Noccaea caerulescens
Ononis spinosa ssp. hircina
Ononis spinosa ssp. spinosa
Ononis spinosa ssp. procurrens
Ophioglossum vulgatum
Orchis mascula
Orchis militaris
Origanum vulgare
Orthilia secunda
Oxytropis campestris
Papaver dubium
Papaver rhoeas
Parnassia palustris
Pastinaca sativa
Pedicularis sylvatica
Phleum arenarium
Phleum phleoides
Pilosella aurantiaca ssp. aurantiaca
Pilosella cymosa
Pilosella lactucella
Pilosella officinarum
Pilosella suecica
Pimpinella saxifraga
Pinguicula vulgaris
Plantago lanceolata
Plantago media
Platanthera bifolia
Platanthera chlorantha
Polygala amarella
Polygala vulgaris
Potentilla reptans
Potentilla argentea
Potentilla crantzii
Potentilla erecta
Potentilla intermedia
Potentilla norvegica
Potentilla verna

Fridlyst
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2
1
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
3
3
1
3
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
2
1

F
F
F
F

NT

#
S#

VU

#

K

T
T

K

S#

#

CR

T
(T)
T

K
K

S#
S
S#
S#

T
F
F

S
#

(K)

VU
N

(T)
(T)
(T)
T
T
T

K
K
K

S#
T
T
T
S
F

NT

(K)

K
T (K)
K
(T) K
K
T (K)
(K)

S#
(S)

(N)

Klass

Kalkgynnad

Torrbacksart

Nyckelart

Slåtterindikator
m.m.

Svenska namn
Majviva
Gullviva
Brunört
Fältsippa
Vanlig backsippa
Grönpyrola
Klockpyrola
Klotpyrola
Vitpyrola
Knölsmörblomma
Backsmörblomma
Gulreseda
Höstskallra
Åkerskallra
Äkta höskallra
Ängsskallra
Stenros
Nyponros
Hartsros
Ängssyra
Bergsyra
Krypvide
Fjällskära
Mandelblomma
Hällebräcka
Grusbräcka
Fältvädd
Åkerknavel
Vitknavel
Svinrot
Höstfibbla
Gul fetknopp
Vit fetknopp
Stor fetknopp
Dvärglummer
Vårkorsört
Ängsskära
Säfferot
Älväxing
Backglim
Smällglim
Gullris

Rödlistad

Arter
Primula farinosa
Primula veris
Prunella vulgaris
Pulsatilla pratensis
Pulsatilla vulgaris ssp. vulgaris
Pyrola chlorantha
Pyrola media
Pyrola minor
Pyrola rotundifolia
Ranunculus bulbosus
Ranunculus polyanthemos
Reseda lutea
Rhinanthus angustifolius ssp. angustifolius
Rhinanthus angustifolius ssp. apterus
Rhinanthus angustifolius ssp. grandiflorus
Rhinanthus minor
Rosa canina
Rosa dumalis
Rosa mollis
Rumex acetosa
Rumex acetosella
Salix repens
Saussurea alpina
Saxifraga granulata
Saxifraga osloënsis
Saxifraga tridactylites
Scabiosa columbaria
Scleranthus annuus ssp. annuus
Scleranthus perennis
Scorzonera humilis
Scorzoneroides autumnalis
Sedum acre
Sedum album
Sedum rupestre
Selaginella selaginoides
Senecio leucanthemifolius ssp. vernalis
Serratula tinctoria
Seseli libanotis
Sesleria uliginosa
Silene nutans
Silene vulgaris
Solidago virgaurea

Fridlyst
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1
1
3
1
1
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
1
1
2
1
1
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
3
2

T
NT
NT

S#

(T)
T
T
(T)
(T)
(T)

(S)

NT

#
#

(N)
(N)
(N)
(N)
(N)

T

K

NT
F
F

S□#
T
(T)

VU

T
(T)
#

K
(T)

(K)
VU
#
#

(T)
T

(N)

T
T

K

Klass

N

Kalkgynnad

Nyckelart

(S) #

Torrbacksart

Slåtterindikator
m.m.

Svenska namn
Ängsvädd
Renfana
Sandkrassing
Ängsruta
Vanlig backruta
Backtimjan
Harklöver
Gullklöver
Jordklöver
Trådklöver
Alsikeklöver
Skogsklöver
Backklöver
Rödklöver
Vitklöver
Brunklöver
Smörbollar
Rockentrav
Grenigt kungsljus
Mörkt kungsljus
Ljust/vanligt kungsljus
Teveronika
Ärenpris
Axveronika
Backvicker
Kråkvicker
Duvvicker
Sommarvicker
Skogsvicker
Sparvvicker
Luddvicker
Ängsviol
Buskviol
Skogsviol
Styvmorsviol
Tjärblomster

Rödlistad

Arter
Succisa pratensis
Tanacetum vulgare
Teesdalia nudicaulis
Thalictrum flavum
Thalictrum simplex
Thymus serpyllum
Trifolium arvense
Trifolium aureum
Trifolium campestre
Trifolium dubium
Trifolium hybridum
Trifolium medium
Trifolium montanum
Trifolium pratense
Trifolium repens
Trifolium spadiceum
Trollius europaeus
Turritis glabra
Verbascum lychnitis
Verbascum nigrum
Verbascum thapsus
Veronica chamaedrys
Veronica officinalis
Veronica spicata
Vicia cassubica
Vicia cracca
Vicia hirsuta
Vicia sativa
Vicia sylvatica
Vicia tetrasperma
Vicia villosa
Viola canina
Viola hirta
Viola riviniana
Viola tricolor
Viscaria vulgaris
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1
3
1
1
1
1
2
2
2
2
3
2
1
3
3
1
1
2
1
2
2
2
2
1
1
3
2
2
1
2
1
1
1
2
2
1

Bilaga 4. Skogliga signalarter
Skogsstyrelsens naturvärdesindikatorer (kärlväxter)

Skogliga signalarter
Arter

Svenska namn

Aconitum septentrionale
Actaea erythrocarpa
Actaea spicata
Adoxa moschatellina
Agrostis clavata
Allium ursinum
Anemone ranunculoides
Blechnum spicant
Botrychium lunaria
Bromus benekenii
Calla palustris
Calypso bulbosa
Campanula latifolia
Cardamine amara
Cardamine bulbifera
Cardamine flexuosa
Cardamine impatiens
Carex disperma
Carex elongata
Carex loliacea
Carex remota
Chimaphila umbellata
Chrysosplenium alternifolium
Circaea alpina
Circaea lutetiana
Coeloglossum viride
Corallorhiza trifida
Crepis paludosa
Cypripedium calceolus
Cystopteris montana
Dactylorhiza maculata
Daphne mezereum
Dryopteris cristata
Elymus caninus
Epipactis helleborine
Epipogium aphyllum
Equisetum scirpoides
Eriophorum latifolium
Festuca altissima
Gagea spathacea
Galium odoratum
Galium rotundifolium
Galium triflorum
Goodyera repens
Hedera helix
Hepatica nobilis
Hordelymus europaeus
Impatiens noli-tangere
Lactuca alpina
Lathraea squamaria
Lathyrus niger
Lathyrus vernus
Listera cordata
Listera ovata
Lunaria rediviva
Lycopodium complanatum

Stormhatt
Röd trolldruva
Svart trolldruva
Desmeknopp
Köseven
Ramslök
Gulsippa
Kambräken
Månlåsbräken
Strävlosta
Missne
Norna
Hässleklocka
Bäckbräsma
Tandrot
Skogsbräsma
Lundbräsma
Spädstarr
Rankstarr
Repestarr
Skärmstarr
Ryl
Gullpudra
Dvärghäxört
Stor häxört
Grönkulla
Korallrot
Kärrfibbla
Guckusko
Finbräken
Jungfru Marie nycklar
Tibast
Granbräken
Lundelm
Skogsknipprot
Skogsfru
Trådfräken
Gräsull
Skogssvingel
Lundvårlök
Myskmadra
Gotlandsmåra
Myskmåra
Knärot
Murgröna
Blåsippa
Skogskorn
Springkorn
Torta
Vätteros
Vippärt
Vårärt
Spindelblomster
Tvåblad
Månviol
Plattlummer

Fridlyst

Rödlistad
NT
NT

NT
NT
F

NT

EN

F
F
F
F

F
F

NT

VU

F

VU
NT
NT

F
VU

F
F
NT
F

Skogliga signalarter forts.
Arter

Svenska namn

Matteuccia struthiopteris
Moneses uniflora
Monotropa hypophegea
Neottia nidus-avis
Ophrys insectifera
Osmunda regalis
Paris quadrifolia
Petasites frigidus
Pinguicula alpina
Poa remota
Polygonatum multiflorum
Polygonatum verticillatum
Polystichum lonchitis
Pulsatilla vernalis
Pyrola chlorantha
Ranunculus lapponicus
Ribes nigrum
Sanicula europaea
Schoenus ferrugineus
Stellaria holostea
Stellaria nemorum
Taxus baccata
Thelypteris palustris
Tilia cordata
Tofieldia calyculata
Viola mirabilis
Viola selkirkii

Strutbräken
Ögonpyrola
Kal tallört
Nästrot
Flugblomster
Safsa
Ormbär
Fjällskråp
Fjälltätört
Storgröe
Storrams
Kransrams
Taggbräken
Mosippa
Grönpyrola
Lappranunkel
Svarta vinbär
Sårläka
Axag
Buskstjärnblomma
Lundarv
Idegran
Kärrbräken
Lind
Kärrlilja
Underviol
Skuggviol

Fridlyst

Rödlistad

F
F

NT

F

EN

F

F

NT

Anmärkning: Vissa arter kan vara fridlysta i vissa län bara, vilket inte framgår i listan ovan
(endast nationellt fridlysta arter är med). Uppdatering görs med jämna mellanrum av
fridlysningen i lagstiftningen, som därför bör kontrolleras.

Bilaga 5. Insekter – indikator/naturvårdsarter
Urval av naturvårdsintressanta dagfjärilar,
bastardsvärmare, tvåvingar och gaddsteklar vid
vägkantsinventering

Preliminärt urval av intressanta dagfjärilar, bastardsvärmare, tvåvingar och gaddsteklar som
kan ses som indikatorarter (de flesta även naturvårdsarter) och som ofta kan ses vid
vägkanter, samt oftast även är relativt lätt iakttagbara och inte alltför ovanliga. En del arter
har regionalt mer begränsade utbredningsområden. Åtskilliga arter är identiska med de
signalarter för öppna marker i södra Sverige, som återfinns i Larsson (2017).
[E12 = tillhör gruppen europeiska gräsmarksindikatorer (Pettersson et al. 2017).]
Art

Växtaffinitet

Kommentar

Åker-, ängsvädd,
blåmunkar. Larver på
syror och skräppor
Hagtorn, rönn, slån
(värdväxter)

Indikerar blomrika
gräsmarker.

Fjärilar (Lepidotpera)
ÄngsmetallvingeNT

Adscita statices

Hagtornsfjäril

Aporia crataegi

VickerglasvingeNT

Bembecia
ichneumoniformis

Käringtand, getväppling

Brun gräsfjärilNT

Coenonympha hero

Smörblommor
Gräs

Mindre blåvingeNT

Cupido minimus

Getväppling m.fl.

Ängsblåvinge

Cyaniris semiargus

Rödklöver, ärtväxter

Svartfläckig
blåvingeNT
Skogsvisslare

Maculinea arion

Backtimjan, kungsmynta

Erynnis tages

Käringtand (värdväxt)

Klöverblåvinge

Glaucophyche alexis

Käringtand, sötvedel,
ärtväxer

SvävdagsvärmareNT

Hemaris tityus

Åker-, ängsvädd (larver).
Tjärblomster, gökärt mm

SilversmygareNT

Hesperia comma

Fårsvingel

Violettkantad
guldvingeNT
Vitfläckig guldvinge

Lycaena hippothoe

Ängssyra, bergsyra

Lycaena virgarueae

Ängs/bergssyra

ÄngsnätfjärilNT

Melitaea cinxia

Axveronika, svartkämpar

Sexfläckig
bastardsvärmareNT
Bredbrämad
bastardsvärmareNT
Klubbsprötad
bastardsvärmareNT
Smalsprötad
bastardsvärmareNT

Zygaena filipendulae

Käringtand, Åker-,
ängsvädd
Klöverväxter, Åker-,
ängsvädd, rödklint, tistlar
Bockrot

Mindre
bastardsvärmareNT
Mindre
purpurmätareNT

Zygaena viciae

Zygaena lonicerae
Zygaena minos
Zygaena osterodensis

Lythria cruentaria

Kråkvicker, gulvial,
skogsvicker, åker- och
ängsvädd
Vickrar, käringtand, gulvial, åker-, ängsvädd m.fl.
Bergsyra

Bryn, skogsvägar, dikesrenar,
buskrika marker. Stora
säsongsvariationer.
Indikerar torra, sandiga
marker med god förekomst
av käringtand och
getväppling.
Inlandsart, förekommer på
blomrika, solexponerade
ängsmarker.
Signalart för värdefulla
torrängsmiljöer. E12
Friska ängsmarker,
vägkanter. TA-S, variabel
frekvens. E12.
Torrängar, sandiga miljöer,
alvarmark. E12.
Torrbackar, vägkanter,
sandigt eller stenigt. Relativt
sällsynt. E12.
Varmt mikroklimat, vittrande
berg, grus, vägkanter etc.
Sällsynt.
Indikerar blomrika
gräsmarker på sandiga
jordar.
Signalart för sandiga,
torrängsmiljöer.
Minskar. Indikerar blomrika
friska-fuktiga ängsmarker.
Blomrika ängsmarker, bryn,
vägkanter etc.
Blomrika marker på sandiga
jordar.
Indikerar blomrika
gräsmarker.
Indikerar blomrika
gräsmarker.
Indikerar blomrika
gräsmarker.
Indikerar blomrika
gräsmarker.
Indikerar blomrika
gräsmarker.
Torrbackar, sandiga miljöer,
alvarmark.

Art

Växtaffinitet

Kommentar

Bombylius medius

Tjärblomster m.m.

Sicus ferrugineus

Korgblommiga arter; t.ex.
gråfibbla, tistlar m.fl.

Torra marker. Typiska i
slänter med tjärblomster.
Parasit på humlor, indikerar
blomrika marker med god
humlefauna.

Tvåvingar (Diptera)
Prickvingad
svävflugaNT
Stekelfluga

Gaddsteklar, bin (Aculeata, Apoidea)
Väddsandbi
Andrena hattorfiana

Åkervädd

Vialsandbi

Andrena lathyri

Gökärt

Blodsandbi

Andrena labiata

Teveronika

GuldsandbiNT

Andrena marginata

Ängsvädd

KlöverhumlaNT

Bombus
distinguendus

Ärtväxter; gärna
rödklöver

Vallhumla

Bombus subterraneus

Praktbyxbi

Dasypoda hirtipes

Ärtväxter; gärna
rödklöver
Fibblor, höstfibbla,
rotfibbla, cikoria

Ängssolbi

Dufourea dentiventris

Liten blåklocka

Långhornsbi

Eucera longicornis

Vickrar

StortapetserarbiNT

Megachile lagopoda

Väddklint

Blåklocksbi

Melitta
haemorrhoidalis

Liten blåklocka

Småfibblebi

Panurgus calcaratus

Hökfibblor

StorfibblebiNT

Panurgus banksianus

Div. fibblor, flockfibbla,
höstfibbla

SotsandbiNT

Andrena nigrospina

Sandvita, blåmonkar

Storblodbi

Sphecodes albilaris

Blåmonkar

Bivarg

Philanthus triangulum

Gärna nektar från
åkervädd

Ofta i vägkanter där
åkervädd förekommer
rikligt.F.d. rödlistad art
Hävdade ängs- och
betesmarker, vägkanter och
bryn. Samlar pollen främst
från ärtväxter (Vicia och
Lathyrus).
Solvarma, sandiga
torrängsmiljöer av
ruderatmarkskaraktär. Fd
rödlistad. Minskande.
Ofta i vägkanter där ängsvädd förekommer rikligt.
Minskande. Variationsrika
blomrika odlingslandskap.
Långtungad art.
Minskande. Långtungad art.
Sandiga ängsmiljöer,
sandtäkter, sandyner och
liknande. Är specialiserad på
korgblommiga växter.
Torrängar med god förekomst av blåklockor, även
vägkanter. F.d. röd-listad.
Har en östlig tendens och är
minskande.
Ängs- och betesmarker,
samlar främst pollen från
ärtväxter.
Kraftigt minskande.
Solvarma torra marker med
mycket väddklint.
Ruderatmarker, vägkanter.
Torrängar med god
förekomst av blåklockor.
Stor utbredning upp till
södra Svealand.
Sandiga, blomrika
betesmarker med god
förekomst av värdväxter (f.d.
rödlistad art)
Sandiga, blomrika betesmarker med god förekomst av
värdväxter.
Torrbackar, sandiga miljöer.
Minskande.
Sandiga miljöer. Boparasit på
vårsidenbi. Fd rödlistad art.
Sandiga marker, t.ex.
vägslänter, ofta med andra
intressanta insekter.
Ökande. Tar honungsbin.

Bilaga 6. Detaljinventeringar
Specialinventeringar på uppdrag av
Trafikverket

Här ges exempel på vidare läsning genom specialinventeringar i Region Väst, som går att
hitta i Trafikverkets webbutik eller via Trafikverkets miljöspecialist. Listan ger en bild av vilka
organismgrupper, som är intressanta och hur avgränsningar vilka inriktningar på fördjupade
inventeringar som kan göras.



Bin och biologisk mångfald – vid infrastruktur och militära övningsområden i
Karlsborg (Nolbrant, P. & Nilsson, A. 2016. Länsstyrelsen i Västra Götalands län &
Trafikverket. Rapport 2016:66).



Gaddsteklar i vägrenar längs väg O549 (gamla riksväg 40) - Mellan Landvetter och Rya
i Härryda kommun (Nolbrant, P. 2010. Trafikverket. Rapport 2010:103.).



Miljöuppföljning av effekterna på vildbin och dagfjärilar efter ombyggnaden av väg O
1655 mellan Roasjö och Reaskäl år 2015-2016 (Nolbrant, P. 2016. Trafikverket.
Rapport 2018:110.)



Miljöuppföljning av vildbin och andra steklar efter byggt av riksväg 27 vid Osdal 20152016. (Nolbrant, P. 2016. Trafikverket. Rapport 2015:161. (kolla titel)



Miljöövervakning av dagfjärilar och vildbin längs utvalda artrika vägkanter i
Sjuhäradsområdet år 2015 (Nolbrant, P. 2017. Trafikverket. Rapport 2017:225.)



Myror i vägarnas sidoområde – ett verktyg för att hitta artrika vägkanter (Alinvi, O &
Olsson, M. 2012. Trafikverket. Rapport 2012:228).



Inventering av dagaktiva fjärilar i artrika vägkanter utefter allmänna vägar i Västra
Götalands län och Hallands län (Blomqvist, M. 2010. Trafikverket. Rapport 2010:104).



Inventering av artrika vägkanter i Valle härad, del 1: Varnhem - Eggby - Öglunda
(O2749, O2750, O2751)( Johansson, K-A. & Carlsson, R-G. 2012. Trafikverket. Rapport
2012:128).



Inventering av artrika vägkanter i Valle härad, del 2: Öglunda - Björnasäter - Lerdala
(O2750 och O2756) (Johansson, K-A. & Carlsson, R-G. 2012. Trafikverket. Rapport
2012:229).



Inventering av artrika vägkanter på väg 2752, "Raka Linan", på Billingen 2010
(Johansson, K-A. & Carlsson, R-G. 2017. Trafikverket. Rapport 2017:226.)



Inventering av artrika vägkanter vid Ånimmen – sammanställning och analys. Väg
2226, 2227, 2228 och 2232 (Sjöstedt, O. & Lindqvist, M. 2012. Trafikverket. Rapport
2012:151).



Inventering av kärlväxter och dagfjärilar vid vägkanter längs väg S847 och S851,
Långban - Gåsborn, Filipstads kommun, Värmlands län (Nilsson, O. 2012. Trafikverket.
Rapport 2012:217.



Inventering av sandödla längs allmänna vägar i Strömstad och Skaraborg (Karlsson, L
2010. Trafikverket. (ej publicerad).



Inventering av vildbin och dagaktiva fjärilar utefter statliga vägkanter i driftområde
Skövde år 2012 (Nolbrant, P. 2012. Trafikverket. Rapport 2012:244).



Inventering av värdefull flora och fauna utmed vägkanter på S549 vid Segerstad,
Karlstads kommun (Mangsbo, D. 2012. Trafikverket. Rapport 2012:209).



Inventering och miljöövervakning av dagfjärilar utmed tre artrika vägkanter inom
driftområde Falköping år 2015 och 2016 (Sundh, L. 2016. Trafikverket. Rapport
2016:140).



Vildbin och andra insekter längs vägkanter med färgginst - driftområde Mariestad.
(Nolbrant, P. 2012b. Trafikverket. Rapport 2012:067.



Vildbin och fjärilar i vägkanten - Driftområde Ätradalen 2011 (Nolbrant, P. 2012.
Trafikverket. Rapport 2012:066).



Vägrenarnas betydelse för vildbin i Storåns dalgån (Marks och Bollebygds kommuner)
- med särskild inriktning på väddsandbi och guldsandbi (Nolbrant, P. 2010.
Trafikverket. Rapport 2010:105).
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