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Abstract 

Roadsides in Sweden offer suitable habitats for species that naturally occur in the old 

agricultural landscape, a habitat that is less common today. These species are favored by 

small-scale disturbance such as of mowing which is to some extent applied in roadsides for 

management of the road surface. The Swedish Transport Administration has worked 

according to the environmental directives for sustainable populations of threatened species 

that occur along roadsides. Roadsides with threatened species and species that represent the 

old agriculture landscape have been located and described. Such roadsides have been named 

species rich roadsides (artrik vägkant) and can be found in different environments spread 

across the country. The Swedish Transport Administration has developed recommendations 

for special management to support species of old agricultural landscape in roadsides. 

Previous studies have shown a negative development of the species rich roadsides, with 

reduced numbers of species rich roadsides.  This project has analyzed whether there is a 

relationship between the management of species rich roadsides and the negative 

development of species rich roadsides, and also make recommendations for improving 

management methods needed for improving the development of species rich roadsides. Data 

have been used from previous inventories of species rich roadsides, the study area restricted 

to Region Mitt.  The present management of species rich roadsides has a significant negative 

effect of the development of species rich roadsides. To improve the development of species 

rich roadsides, management must be adapted to the environment the roadside is located to.  

Key words: species rich roadside, old agriculture, disturbance, invasive species, 

environment  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Förord 

Studien har genomförts inom biologiprogramet vid Umeå universitet under vår- och 

höstterminen 2013. Uppdragsgivare är Trafikverket Region Mitt och uppsatsen motsarar 15 

högskolepoäng. Syftet med studien är att ge överblick över utvecklingen och skötselstatusen 

av artrika vägkanter i regionen.  

Projektet bygger till stor del på data från en uppföljningsinventering av artrika vägkanter i 

Trafikverkets Region Mitt som genomfördes sommaren 2012. Inventeringen genomförde jag 

och Sara Lindqvist på uppdrag av Trafikverket. 

Jag vill passa på och tacka min och Saras uppdragsansvarig för uppföljningsinventeringen 

Karin Mårtensson- Kårvik på Trafikverket för att vi fick möjligheten att inventera artrika 

vägkanter i region Mitt och de värdefulla erfarenheter som det gav oss att vara i fält. Jag vill 

också tacka Ove Eriksson på Trafikverket för möjligheten att göra ett kandidatexamensarbete 

med utgångspunkt i de data jag och Sara samlade in. Ett stort tack också till min handledare 

Ulla Carlsson Granér vid institutionen ekologi, miljö och geovetenskap på Umeå universitet 

för sitt engagemang och tålamod med mitt arbete med projektet. Sen vill jag givetvis också 

tacka Sara Lindqvist för många slitsamma mil i bilen men även den roliga tiden i fält.      
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1. Introduktion 
1.1 Historisk bakgrund 

Hävdade ängar och betesmarker som skapats av det traditionella jordbruket redan för 2000 

år sedan har skapat utrymme för många växtarter. Inga andra svenska naturtyper kan visa 

upp en liknande artrikedom (Adelsköld 2010). De hävdgynnade arterna kommer 

ursprungligen från biotoper som naturligt hållits öppna långt innan människan började 

påverka landskapet (Vägverket 1999).  Exempel på öppna, naturliga biotoper är bergsmarker, 

alvar, öppna myrar, fjällhedar, stränder och områden som härjats av skogsbränder eller 

laviner. Dessa miljöer skapas av olika typer av naturliga störningar som uttorkning, 

översvämning, bete, bökning, tramp av vilda djur mm. men också av infrekventa störningar 

som vindfällen och brand mm. (Adelsköld 2010).   

 

Historiskt har det gamla jordbrukslandskapet skapat en unik flora med arter som är 

hävdgynnade d.v.s. arter som är kopplade till de traditionella jordbruksmetoderna med 

slåtter och bortförsel av vegetation vilket skapade en unik miljö med ett näringsfattigt övre 

jordlager (Vägverket 1996, Eriksson m fl. 2002). Under 1800-talet och början på 1900- talet 

har jordbrukslandskapet förändrats drastiskt till följd av laga skifte, dikning, växelbruk, 

hövallar och introducering av konstgödsel (Adelsköld 2010). I takt med att det moderna 

jordbruket växt fram har åkerarealen ökat samtidigt som djurens foder kan produceras i 

betydligt större mängd på mindre ytor. Ängs- och hagmarker som förr försedde djur med 

foder har därför blivit mindre viktiga (Eriksson m fl. 2002, Runesson 2009). Det moderna 

jordbruket har resulterat i att Sveriges areal av ängs- och hagmarker som bär på en unik och 

betydande flora minskat med 90 % under de senaste hundra åren (Adelsköld 2010) och 

enbart ängsmarkerna har minskat med 99 % (Jordbruksverket 2005). Sextiofem procent av 

kärlväxterna som är rödlistade i Sverige idag är bundna till ängs- och betesmarker (Runesson 

2012). Olika ängs- och betesmarks arter förekommer i olika typer av miljöer, på olika 

breddgrader från Skåne i söder till kargare områden i norra Sverige och olika typer av 

fjällmiljöer. (Lindborg 2004). 

 

1.2 Vägkanten en viktig biotop 

 

Vägnätet i Sverige har expanderat kraftigt under senare tid. Idag motsvarar vägarnas 

sidområden en yta motsvarande Ölands yta (Alinvi och Olsson 2012). För att öka 

trafiksäkerheten brukar Trafikverket med upphandlade entreprenörer förbättra sikten kring 

vägarna genom att slå och röja vägkanterna från hög vegetation, vilket skapar förutsättningar 

och habitat för arter som är bundna till betesmarker. Denna skötsel gör vägkanten öppen och 

välbelyst och till ett möjligt habitat för många arter som är anpassade till öppna ytor med 

kontinuerliga störningar i form av slåtter (Ekstam och Forshed 1992, Runesson 2012). Idag 

utgörs den stora andelen av floran i vägkanten av hävdgynnade växter som har sin 

ursprungliga biotop i ängs- och hagmarker (Lennartsson och Gylje 2009, Runesson 2012). 

Faktum är att idag finns majoriteten av den hävdgynnade floran i vägkanter och många av 

dessa arter är rödlistade (Vägverket 1999, Lennartsson och Gylje 2009, Runesson 2009, 

Adelsköld 2010, Alinvi och Olsson 2012). Det finns även arter som idag skulle vara rödlistade 

om de inte hittat en tillflykt till vägkanterna och liknande miljöer. Detta är framförallt arter 

som är kortvuxna och konkurrenssvaga men som är väl anpassade för störningar som slåtter 

(Runesson 2012). Ett exempel är Gentianella amarella (ängsgentiana) som är en art som 
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mer eller mindre försvunnit från sina ursprungliga habitat i ängs- och hagmarker 

(Lennartsson och Gylje 2009).  

Vägkanter kan även utgöra habitat för växtarter som inte är direkt kopplade till hävd 

(Vägverket 1999, Lennartsson och Gylje 2009, Runesson 2012). Vägkantens mikrohabitat 

(ljusinstrålning, temperatur, lutning, fuktighet osv.) varierar mycket, vilket gör detta till en 

miljö som kan hysa växter som är anpassade till en mängd olika förhållanden (Persson 1990). 

En vägkant med en rik växt flora är viktig för insektsfaunan och insekterna är i sin tur en 

viktig förutsättning för biologisk mångfald högre upp i näringskedjorna (Alinvi och Olsson 

2012). Vägkanter kan också utgöra direkta habitat för insekter som är knutna till speciella 

miljöer som torra öppna sandiga ytor (Mossberg och Cederberg 2012, Trafikverket 2012b). 

Vägslänter och dikesrenar i anslutning till vägarna är därför viktiga habitat och en värdefull 

resurs för den biologiska mångfalden (Vägverket 2003a, Alinvi och Olsson 2012, Trafikverket 

2012a, Trafikverket 2012b). De faktorer som gynnar biologisk mångfald längs vägkanterna är 

i första hand blomrikedom för pollinerare, solexponering och förekomst av torr sandig mark 

(Lennartsson och Gylje 2009). Förutsatt att skötseln av vägkanterna upprätthålls har arter 

möjlighet att finnas kvar i landskapet (Trafikverket 2012a). Vägkanterna kan göra det genom 

att fungera som 1) refugium (ersättningsbiotop) för arter där deras miljö försvunnit eller 

försvinner ur landskapet. 2) Förstärkningsbiotop där miljön fortfarande finns men vägkanten 

innebär en viktig utökning av arealen. 3) Spridningsvägar för arter då vägar skär igenom 

många olika naturmiljöer. 4) Resursbiotop, dvs. vägkanten erbjuder viktiga resurser för arter. 

(Lennartsson och Gylje 2009, Alinvi och Olsson 2012). 

Vägkanter kan däremot inte ses som helt likvärdiga med ängs- och hagmarker (Lennartsson 

och Gylje 2009). Studier har nämligen visat att artsammansättning i vägkanterna skiljer sig 

från artsammansättningen i ängs- och betesmarker (Runesson 2012, Adelsköld 2010). Enligt 

Adelsköld (2010) är det flera orsaker till dessa skillnader i artsammansättningen men en 

bidragande faktor är hur miljöerna har bildats. Ett traditionellt jordbruk som funnits under 

en mycket lång tid med kontinuerliga störningar som höslagning och bortförsel av vegetation 

med få markstörningar har gett upphov till den ängs- och hagmarksflora som vi känner igen. 

Vägkanterna är miljöer som störs av flera olika typer av störningar som trafik och vägskötsel 

t.ex. dikning, damm och saltning från vägen dvs. störningarna och denna markstörning är 

mer påtaglig i vägkanterna (Tikka m fl. 2000, Adelsköld 2010).   

1.3 Skötsel av vägkanter 

 

Slåtter och röjning av vedväxter längs vägkanterna är nödvändiga för trafiken för att förbättra 

och underlätta uppsikten över vägbanan (Vägverket 2003a). För att upprätthålla 

trafiksäkerheten är vägdikens funktion att avvattna vägbanan och dränera vägkroppen samt 

även upprätthålla vägkonstruktionens bärighet och tjältålighet. Diken kan också fungera som 

snöupplag och fånga föroreningar från dagvatten. Vägdiken kräver underhåll och skötsel och 

ibland speciella åtgärder som t.ex. dikning för att åstadkomma alla funktioner som krävs av 

vägdiket (Vägverket 2003a). I ett dike samlas med tiden material i botten viket gör att 

vägdikets funktion försämras och måste åtgärdas och dikesrensningar utförs (Trafikverket 

1996). 

 

 

 

 



3 
 

1.4 Slåtter och röjningens påverkan på vägkantens vegetation  

 
I vägkanterna kan slåtter med uppsamling av slagen vegetationen vara positivt för många 

ängs- och hagmarksväxter eftersom skötseln påminner om den traditionella 

ängsmarksskötseln. Uppsamling av vegetation kan också ge bättre ljusinsläpp och en viss 

störning vilket ökar försättningar för frön att gro och etablera sig (Persson 1995). Exempel på 

arter som gynnas av slåtter med bortförsel av vegetation är Polygala vulgaris (jungfrulin), 

Leucanthemum vulgare (prästkrage), Pilosella officinarum (gråfibbla) och Plantago 

lanceolata (svartkämpar) (Runesson 2012). Om avslagen vegetation får ligga kvar efter 

slåtter kommer mycket av näringen från växterna tillbaka till marken vid nedbrytning vilket 

gör marken mer näringsrik över tid (Schaffers m fl. 1998). Enligt Persson (1995) minskas 

biomassan med slåtter och uppsamling av slaget material vilket gynnar artrikedomen i 

vägkanten. Slåtter utan uppsamling av vegetation påverkar inte artrikedomen på kort sikt 

men på längre sikt kan högvuxna, snabbväxande gräs och örter gynnas vilket kan leda till 

minskad artrikedom (Persson 1995). Vid tillämpad slåtter i vägkanterna är det dock vanligt 

att avslagen vegetation blir kvar (Sjölund 2003). 

 

Vid vilken tidpunkt och hur ofta man slår har betydelse för växtarterna i vägkanten. I en finsk 

studie, där man studerade effekten av olika slåttertidpunkter, visade det sig att när en 

vägkant slås för tidigt på säsongen missgynnas många växter eftersom de inte hinner 

fullborda sin livscykel och producera frön. Att hinna producera frö är viktig för ettåriga arters 

fortlevnad och slåtter bör därför ske senare på säsongen (Jantunen m fl. 2007). Om 

vägkanten inte slås alls får växter möjlighet att bilda frön och småplantorna kan gro, men 

risk finns för att de kommer skuggas och utkonkurreras av mer högväxta arter i senare 

stadium (Runesson 2012). Idag förekommer det att vägkanterna slås vid flera tillfällen under 

sommaren, tidigt på säsongen (maj- juni) och sent på säsongen (augusti- september), vilket 

har en missgynnande effekt för många växter (Jantunen m fl. 2007). Att slå vägkanten 

upprepade gånger kan dock vara en metod för att minska mängden oönskade arter t.ex. 

Cirsium arvense (åkertistel) och Elytrigia repens (kvickrot). Samtidigt som det kan gynna 

andra arter t.ex. Antrhriscus sylvetris (hundkex) (Runesson 2012) som är en oönskad art i 

vägkanterna som effektivt kompenserar sin förlust av biomassa vid slåtter då växten 

stimulerar tillväxten på biomassa istället för att producera frön (Persson 1995).  

 

Röjning av vedväxter längs vägkanter är nödvändigt eftersom de med tiden kan konkurrerar 

ut många hävdgynnade arter (Vägverket 2003b). Röjning av vedväxter/sly brukar äga rum 

vart annat eller vart tredje år beroende på vägens storlek (Runesson 2012). Det har 

diskuterats att hela vedväxten borde dras upp maskinellt för att förhindra att näring frigörs 

vid nedbrytning av rotdelar som annars blir kvar efter röjning vilket kan vara negativt för 

örtväxter i vägkanterna (Runesson 2012). Insekter som vildbin kan dock gynnas av 

blombärande buskar som sälg, rönn, vildapel och olvon och dessa bör därför lämnas kvar i 

vägkanten (Runeson 2012, Trafikverket 2012b).        

 
1.5 Andra faktorer som påverkar vegetationen i vägkanter 

 

För att upprätthålla vägarnas funktion är dikesrensningar nödvändiga men detta kan också 

påverka vägkantsfloran negativt. Dikesrensningen kan ske på olika sätt men kan innebära att 

hela florasamhällen grävs bort, dikningar kan även innebära att hydrologiska förhållandena i 

vägdiket förändras kraftigt. För t.ex. fuktälskande växter som orkidéer försämras 
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förutsättningarna för deras existens i vägkanten avsevärt (Vägverket 2001). Dikning och 

kantskärning (grässvålen närmast vägkanten hyvlas av för att underlätta avrinning från 

vägen) anses som ett stort hot mot artrikedomen i vägkanterna (Vägverket 1994, Vägverket 

2003b). 
 

Vägnätet medför också en rad andra negativa ekologiska effekter som fragmentering av 

landskapet, spridning av invasiva arter och utsläpp av föroreningar av biltrafiken och andra 

olika typer av störningar som t.ex. skogsbruk intill vägkanter (Runesson 2012). 

Halkbekämpningen som sker vintertid med salt kan vara negativt för floran i vägkanterna 

(Adelsköld 2010). Direkta effekter av saltning är att unga växtskott dör samt att det uppstår 

lokala fläckar av död vävnad på blad och barr. Sekundärt kan näringsbalansen i marken 

förändras av saltning vilket i sin tur påverkar jordstrukturen och växterna (Runesson 2012). 

Alla arter påverkas dock olika av mängden salt som förekommer i marken. Plantago 

maritima (gulkämpar) påverkas positivt av förhöjd mängd salt i marken då artens naturliga 

habitat är havsstrandängar. Andra som t.ex. Rumex acetosa (ängssyra), Rumex acetocella 

(bergssyra) och Campanula rotundifolia (liten blåklocka) påverkas negativt av saltning. Hur 

vägsalt påverkar vegetation vid sidan av vägen beror delvis på vilken jordart som förekommer 

och nederbördsmängden i området vilket kan vara faktorer som man bör ta hänsyn till vid 

saltning (Runesson 2012). 
 

Invasiva arter dvs. onaturligt förekommande arter som sprider sig i landskapet är ett 

problem som kan påverka den inhemska flora negativt då de kan effektivt konkurrerar ut 

många växter. Idag finns för lite kunskap om hur oönskade invasiva arter ska bekämpas t.ex. 

Rosa rugosa (vresros), Heraclium mategazzianum (jättebjörnloka) och Lupinus polyphyllus 

(blomsterlupin) som är vanliga i vägkanterna (Sjölund och Lindqvist 2012, Runesson 2012). I 

en finsk studie rörande Lupinus polyphyllus rekommenderar man att bekämpa den 

förädlade arten genom att slå vägkanten två gånger per sommar innan frösättningen samt att 

avslaget material ska samlas upp (Valtonen m fl. 2006).            

 

1.6 Artrika vägkanter och tillämpad skötsel av artrika vägkanter 

 

Trafikverket är en myndighet och har därför en statlig skyldighet att arbeta för att uppnå 

nationella miljömål. För att uppnå miljömålet ett rikt växt- och djurliv måste man ta hänsyn 

till och förbättra vägkanternas biologiska värden (Vägverket 1994, Vägverket 2007). 1993 gav 

regeringen Trafikverket i uppdrag att kartlägga vägkanter med höga biologiska värden. 

Inventeringar gjordes över hela landet mellan 1995 och 1996 och alla intressanta utpekade 

vägavsnitt med biologiska värden klassificeras som Artrika vägkanter (Trafikverket 1996). 

Artrika vägkanter är vägsträckor som uppfyller ett eller flera kriterier (se bilaga 1). En 

vägkant med hotade arter eller vägkanter som hyser hävdgynnade arter kategoriernas som en 

artrik vägkant. En artrik vägkant kan också innehålla sällsynta/ naturvårdsintressanta arter 

men också vara en rikblommig vägkant. Vägkanter kan även kategoriseras som 

hänsynsobjekt dvs. vägsträckor med nyckelstrukturer vilket är vägsträckor som kan hysa 

värdefulla arter eller har utvecklingspotential där utvecklingsåtgärder behövs för att 

vägsträckan kan bli en artrik vägkant (Trafikverket 2012a).  

År 2000 och 2001 utarbetades en skötselplan i Jämtlands län där man försökte hitta olika 

dikningsmetoder som inte har lika stor påverkan på artrikedomen men som samtidigt 

uppfyller kraven för dränering i vägkanterna. Två metoder utarbetades och dessa har även 

tillämpats i övriga Sverige. Metoderna bygger på minskad störning på vegetationen i 
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vägdiken då man antingen skrapar av vegetationen och ca 5 cm av det yttersta jordlagret för 

att sedan när dikningen/åtgärden är utförd lägga tillbaka den avskrapade vegetationen i 

vägkanterna. Den andra metoden bygger på att man lämnar kvar ”öar” av vegetation i 

vägkanterna, vegetation som senare med tiden kan återkolonisera den borttagna 

vegetationen efter åtgärd (Vägverket 2003b). Vid återetablering är det viktigt att det finns 

frön kvar i markens fröbank (Vägverket 2003b, Jordbruksverket 2005, Runesson 2012). 

Andra metoder som Trafikverket använder är olika former av störning t.ex. att med borstar 

öppna upp bara fläckar för att gynna fröspridning och groning. Denna metod används bl.a. 

på Gotland och gynnar särskilt ettåriga växter men även andra ängsväxter. Viktigaste 

åtgärden för att gynna artrika vägkanter är slåtter och att tillämpa olika slåttertider. Slåtter i 

artrika vägkanter som är klassade som hävdgynnade ska bedrivas oftast senare på sommaren 

mellan augusti-september. En senare slåtter innebär att växter hinner fröa av sig (Ekstam m 

fl. 1988). Generellt behöver dock inte sen slåtter alltid vara gynnsamt, en anpassning till 

variationen i markförutsättningar och etablerad vegetation behöver göras (Sjölund 2003). 

Slåtter med uppsamling av vegetation är i regel mycket gynnsamt för artrikedom, sett på 

längre sikt (Persson 1995).  

1.7 De svenska miljömålen ”Mål och mått”  

”Mål och mått” är ett resultat av Trafikverkets (dåvarande Vägverket) arbete med de svenska 

miljömålen. Under namnet ”Mål och Mått för natur och kulturvärden” har Trafikverket 

utvecklat en metod för att säkerställa en godtagbar kvalitetsnivå av transportsystemet för 

natur- och kulturvärden. Metodens syfte är att precisera miljökvalitetsmålen och de 

transportpolitiska målen så att målen ska kunna vara styrande för vägverksamheten.  

(Vägverket 2002, Vägverket 2007). Metoden kräver ett arbetssätt där man identifierar 

lanskapets natur- och kulturmiljömiljövärden som tillsammans med vägnätet analyseras i en 

landskapsanalys. Analysen ska lyfta fram vad som, ur natur- och kultur miljösynpunkt, 

kännetecknar de olika landskap och vägnät som finns i driftområdet. Analysen ska klargöra 

vilka av natur- och kulturvärdena som kan komma att beröras av skötseln, var de finns och 

varför de är viktiga att värna eller vidareutveckla i skötseln. Med utgångspunkt av 

landskapsanalysen och de driftåtgärder som normalt ingår i det aktuella driftområdet 

formuleras och beslutas om driftområdesmål för natur- och kulturmiljö. De beslutande 

driftområdesmålen omsätts till skötselkrav. Skötseln eller åtgärderna genomförs i enlighet 

med skötselkraven och regleras i upphandlingen av entreprenören (Vägverket 2007).   

1.8 Problem och hypotes 

Uppföljning av vägkanter som klassats som artrika har gjorts i viss utsträckning, bl.a. i region 

mitt (Ljung 2001, Sjölund och Lindqvist 2012). Dessa uppföljningar visar att utvecklingen 

varit negativ. Antalet artrika vägsträckor minskar samtidigt som sträckor med invasiva 

oönskade arter ökar (Ljung 2001 och Sjölund och Lindqvist 2012). Orsaken till utvecklingen 

är oklar men mycket tyder på att skötseln inte är tillräckligt anpassad till variationen som 

finns i olika artrika vägkanter och att skötselrekommendationerna behöver utvecklas så att 

de tar hänsyn till art och miljövariationerna i högre grad.     

1.9 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att analysera om det finns samband mellan den skötsel 

som tillämpats på vägsträckan och utvecklingen i artrika vägkanter. Data från inventeringen 

av vägkanterna i Trafikverkets region Mitt från 1995/1996, 2001 och 2012 kommer att 
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användas för att närmare undersöka om skötseln och/eller etablering av invasiva arter 

påverkat vägkanternas utveckling över tiden. För att få en uppfattning om hur själva arbetet 

med skötseln av artrika vägkanter går till kommer också intervjuer med Trafikverkets 

driftledare i region Mitt att göras. Med hjälp av data från inventeringarna kommer också en 

analys av driftområden som är upphandlade med mål och mått att göras för att avgöra om 

driftområden med mål och mått har någon inverkan på utvecklingen av artrika vägkanter. 

Utifrån resultatet skall rekommendationer ges för att förbättra skötsel och andra åtgärder 

som behövs för att vända den negativa utvecklingen för artrika vägkanter. 

 

2. Material och metod 

2.1 Studieområde och tillgänglig kunskap  

Projektet är begränsat till Trafikverkets region Mitt som omfattar Dalarnas-, Gävleborgs-, 

Jämtlands- och Västernorrlands län. Inventeringar längst vägnätet i regionen gjordes 1995/ 

1996 i syfte att identifiera vägkanter med en artrik flora. Detta resulterade i ca 3000km 

vägkant som klassades som artrik (Ljung 1997). Några av de vägsträckor som klassats som 

artrika återinventerades 2001 och 2012 i syfte att undersöka om vägkanterna behållit sin 

status som artrika vägkanter. Resultaten från inventeringarna 2001 och 2012 publicerades i 

översiktliga rapporter av Trafikverket region Mitt. I dessa rapporter redovisas en 

sammanställning av inventeringarna men inga statistiska analyser gjordes kring utvecklingen 

av vegetationen i vägkanterna och orsaker kring förändringar (Ljung 2001, Sjölund och 

Lindqvist 2012).  

2.2 Skötsel och status av artrika vägkanter 

I det här examensarbetet kommer data från inventeringen av vägkanterna i region Mitt från 

1995/1996, 2001 och 2012 att användas i syfte att närmare undersöka om skötseln eller 

etablering av invasiva arter påverkat vägkanternas utveckling över tiden. Inom ramen för 

inventeringsarbetet 2012 fanns inte resurser och tid att inventera alla vägkanter som klassats 

som artrika 1995/1996. Istället slumpades ett antal artrika vägsträckor ut över regionen dvs. 

ett antal objekt slumpades inom olika driftområden i region Mitt. Region Mitt omfattas av 4 

län och varje län av ett antal driftområden som i sin tur normalt innefattar 2-4 kommuner. 

Totalt besöktes och inventerades 79 objekt inom 16 driftområden 2012 och de är dessa objekt 

som utgör grunden för examensarbetet. Antalet inventerade sträckor i olika driftområden 

varierar mellan 2 till 14 objekt. De objekt som klassats som artrika i 1995/ 1996 års 

inventeringar ingick också i 2001 års uppföljande inventering förutom de i Jämtlands län 

som inte inventerades 2001.  

Varje besökt objekt inventerades utifrån ett i förväg framtaget inventeringsprotokoll (Bilaga 

2). Vid varje besökt objekt noterades vägkantens namn, vägnummer, driftområde, 

geografiska läge (koordinater enligt systemet SWEREF99), vägkantens längd och läge och 

vilken beläggning vägen hade. Dessutom gjordes en uppskattning av vägkantens 

näringsstatus, fuktighetsgrad, vägmaterial och om det fanns kalkinslag. Dessa data 

tillsammans med vegetationen användes för att klassa vegetationstypen för vägkanten. 

Omgivningen kring vägkanterna beskrevs på motsvarande sätt (Bilaga 2). Vid 

inventeringarna användes artlistor från tidigare inventeringar som utgångspunkt. I dessa 
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artlistor finns noterat arter som är hävdgynnade, rödlistade arter eller i övrigt utmärkande 

arter. I den uppföljande inventeringen 2012 eftersöktes arter som observerats vid de tidigare 

inventeringarna och dessa noterades liksom andra ej tidigare noterade utmärkande arter som 

förekom i vägkanten vid respektive objekt.  

Under inventeringen 2012 klassades sedan alla objekt i tre klasser 1) artrik vägkant, 2) 

hänsynsobjekt eller 3) ej artrik vägkant. Trafikverkets kriterier låg till grund för klassningen 

(Bilaga 1). Om något av följande kriterier uppfylldes klassades sträckan som artrik: förekomst 

av hotade, sällsynta eller naturvårdsintressanta arter, hävdgynnade arter eller om vägkanten 

var rikblommig. De objekt som inte uppvisade något av dessa kriterier för artrik vägkant men 

där det fortfarande fanns indikatorarter eller nyckelstruckturer och utvecklingspotential 

klassades som hänsynsobjekt (Bilaga 1). På dessa sträckor behövs åtgärder för att 

vägsträckan ska ha förutsättning att utvecklas till artrik vägkant igen. Om objektet inte 

uppvisade något av kriterier för artrik vägkant eller hänsynsobjekt med utvecklingspotential 

så bedömdes objektet ha förlorat sin status som artrik vägkant. Dessutom noterades om det 

fanns invasiva arter i vägkanten som blomsterlupin, jätteloka, vresros eller parkslide. 

För att undersöka om det fanns något samband mellan utvecklingen i vägkanterna mellan 

1995/ 1996 och 2012 och skötseln av vägkanterna gjordes en översiktlig bedömning av 

skötselstatus för varje vägkant. Skötselstatusen bedömdes som bra, medel eller dålig utifrån 

en sammanslagen uppskattning av mängden vedväxter, om vägkanten dikats samt när och 

hur ofta vägkanten slåttrats.  

I enlighet med Trafikverkets föreslagna inventeringsmall (Bilaga 2) klassas mängden 

vedväxter i objekten som bra, medel eller dåligt. ’Bra’ betyder att det är bra för hävdgynnade 

arter och att det då inte förekommer några vedväxter i vägkanten. ’Medel’ innebär att det 

förekom måttlig mängd vedväxter i vägkanten men dessa var under brösthöjd. ’Dåligt’ 

betyder att en stor mängd vedväxter över brösthöjd förekom i vägkanten vilket är dåligt för 

vägkantsfloran.  

För varje objekt finns ett tidsintervall när slåtter får äga rum. Genom att studera vegetationen 

i fältskiktet gjordes också en uppskattning av hur ofta hävden/ slåttern har ägt rum i 

vägkanten. Förekomst av vedväxter och stor mängd dött växtmaterial är tecken på att 

vägkanten slåttrats för sällan. Under inventeringen noterade slåttern som rätt hävd eller fel 

hävd. Rätt hävd bedömdes då det inte förekommer en hög igenväxt vegetation med vedväxter 

i vägkanten och att slåtter har gjorts inom bestämda datum. Fel hävd bedömdes då 

vägkanten har slåttrats för tidigt eller att slåtter förekommit för sällan i vägkanten eftersom 

flerårig högväxt vedartad vegetation förekommer. Eventuella dikningar som förekommer i 

artrika i vägkanter ska vara skonsamma för vägkantens fröbank och flora, genom att enbart 

dikesbotten tagits bort, att öar av vegetation lämnats eller att bakslänt lämnats orörd. 

Helhetsbedömningen av skötselstatusen för varje objekt bygger på hur slåtter och ev. dikning 

och mängden vedväxter förhåller sig i vägkanten. 

Bra skötselstatus innebär att skötseln har gjorts enligt anvisningarna dvs. vedväxter = bra+ 

hänsyn/hävd = rätt (Bilaga 2). Skötselstatus ”medel” betyder att någon av variablerna (bra 

vedväxter, hänsyn/hävd) inte uppnåtts högsta betyg och ”dålig” betyder att vägkanten hade 

en stor mängd vedväxter över brösthöjd (klass dåligt) samt att området dikats och/eller inte 

slåttrats enligt anvisningarna (jmf. Bilaga 2). 
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Vid varje artrik vägsträckas start och slut skall det finnas speciella skyltar som ska underlätta 

att objekt identifieras och där med skötts som artrik vägkant. Under inventeringen noterades 

förekomst, lokalisering och skick av artrik vägkant- skyltar. Detta gjordes för att kunna göra 

en uppskattning om dålig skyltning kan vara en orsak till att objekten inte skötts enligt 

anvisning. Varje objekt fotograferades.    

2.2.1 Statistik 

Data som samlades in under inventeringen 2012 sammanställdes och bearbetades för att 

kunna göra analyser av skötselstatusen i relation till andra faktorer. För att testa om 

skötselstatusen (bra medel eller dåligt) i de klassificerade vägkanterna påverkat vägkanternas 

utveckling (dvs. fortfarande artrik vägkant, hänsynsobjekt, ej artrik vägkant) utfördes ett Chi 

2 test. Även sambandet mellan förekomsten av invasiva arter (ja/nej) i objekten och 

utveckling i vägkanterna analyserades med ett Chi2 test. För att undersöka om driftområden 

som är upphandlade med ”mål och mått” och med de driftområden som inte är upphandlade 

med ”mål och mått” haft någon betydelse för skötseln av artrika vägkanter analyserades data 

med ett Chi2 test där de olika klassificeringarna (artrik, ej artrik och hänsynsobjekt) 

utgjordes som faktorer vid analysen.   Testerna utfördes i programmet NCSS 8 (NCSS 2012). 

2.3 Intervjuer av driftledare  

För att få en samlad bild av hur kunskapen kring artrika vägkanter är och hur/ om de 

rekommenderade skötselanvisningarna når ut till de entreprenörer som sköter vägarna 

intervjuades 13 driftledare inom de 16 av Trafikverkets driftområden som inventerades 

Frågorna skickades ut via e-post (Bilaga 3).  

 

3. Resultat 

3.1 Resultat av inventeringen 

Totalt inventerades 79 objekt av de vägkanter som klassats som artrika av Trafikverket i 

region Mitt 1995/1996 och en vid återinventering 2001 (dock ej Jämtlands län där det inte 

gjordes några inventeringar 2001). Av de 79 objekten kunde 59 objekt fortfarande klassas 

som artrika 2012 medan 12 förlorat sin status som artrik men 8 har fortfarande potential och 

klassats som hänsynsobjekt se bilaga 5. Skötselstatusen har en signifikant påverkan på 

vägkanternas utveckling (X2=29,0 df=4 p=p<0,0001). Av de 12 vägkanter som inte längre 

kan klassas som artrika har 9 st. (75 %) skötts på ett felaktigt sätt. Bland de artrika 

vägkanterna bedömdes 32 st. (54,2 %) ha medelmåttlig skötselstatus och 22 st. (37,3 %) 

bedömdes ha bra skötselstatus (figur 1). Av de artrika vägkanter som degraderats till 

hänsynsobjekt har 4 st. (50 %) en medelmåttlig skötselstatus och 3 st. (37,5 %) en bra 

skötselstatus (figur 1). I hälften av de objekt som fått klassificeringen ej artrik vägkant (6 st.) 

fanns vedväxter som var över brösthöjd (Bilaga 5). 
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Invasiva arter var vanliga i vägkanterna och hittades i 58 vägkanter av de totalt 79 artrika 

vägkanter som besöktes. Förekomsten av invasiva arter hade ingen signifikant effekt på 

utvecklingen i de inventerade vägkanterna (X2=1,9 df=2 p=0,39) I de 59 objekt som fortsatt 

klassats som artrika vägkanter förekom invasiva arter i 41 st. (69,5 %) (Figur 2). Invasiva 

arter förekom i 7 (87,5 %) av totalt 8 objekt som klassats som hänsynsobjekt (Figur 2). Av de 

12 objekt som bedömdes som ej artrika förekom invasiva arter i 10 st. (83,3%) (Figur 2). Den 

vanligaste invasiva arten var blomsterlupin som hittades i 45 objekt av de 79 objekt som 

besöktes under inventeringen (Bilaga 5).   

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Artrik vägkant Ej artrik vägkant Hänsynsobjekt

Bra

Dålig

Medel

Skötselstatus 

A
n

d
el

 i 
%

 Skötselstatus 

A
n

d
el

 i 
%

 Skötselstatus 

A
n

d
el

 i 
%

 Skötselstatus 

P
ro

ce
n

t 
a

v
 i

n
v

en
te

ra
d

e 
v

ä
g

k
a

n
te

r 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Artrik vägkant Ej artrik vägkant Hänsynsobjekt

Ja

Nej

Invasiva arter 

P
ro

ce
n

t 
a

v
 i

n
v

en
te

ra
d

e 
v

ä
g

k
a

n
te

r 

Figur 1. Den procentuella andelen objekt i de olika vägkantstyperna 

(artrik, ej artrik och hänsynsobjekt) som bedöms ha skötselstatus 

(Bra, dåligt eller medel). Totalt inventerades 79 objekt i 

Trafikverkets region Mitt.   

 

Figur 2. Den procentuella andelen objekt i de olika 

vägkantstyperna (artrik, ej artrik och hänsynsobjekt) med eller 

utan invasiva arter. Totalt inventerades 79 objekt i 

Trafikverkets region Mitt. 
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Vid 18 vägkanter av 79 artrika vägkanter fanns det vägkantsskyltar som utmärker start och 

stopp men endast vid fyra av dessa var skyltarna korrekt placerade och i bra skick. Det 

innebär att 5 % av de inventerade vägkanterna var korrekt skyltade (Bilaga 5).   

3.2 Resultat ”mål och mått”   

Östersund, Hudiksvall och Kramfors driftområden utgör tillsammans 10 objekt/vägkanter 

som inventerades 2012. För dessa driftområden förekom ingen information om de är 

upphandlade med mål och mått eller inte (Bilaga 4) och därför går det inte att använda dessa 

driftområden och deras 10 objekt/vägkanter i analysen. 

Av de driftområden som är upphandlat med ”mål och mått” 2013 vilket är Rättvik, Avesta och 

Ånge driftområde (Bilaga 4) går det inte att göra en bedömning för om mål och mått har haft 

betydelse för artrika vägkanter vad gäller skötsel av vägkanterna eftersom inventeringen 

gjordes innan dessa driftområden blivit upphandlade med mål och mått. Därför behandlas 

dessa driftområden med sina totalt 28 objekt/vägkanter som inventerades 2012 (Bilaga 5) 

som driftområden som ej upphandlade med mål och mått i analysen.  

Totalt analyserades 69 vägkanter/objekt i 13 driftområden som inventerades 2012. Av dessa 

förekom 47 vägkanter i driftområden som inte är upphandlade med mål och mått. Då är även 

vägkanterna i Rättvik, Avesta och Ånge driftområden inräknade. I dessa driftområden 

förekom 39 st. (ca 74 %) artrika vägkanter, 6 st. (ca 67 %) ej artrika vägkanter och 2 st. (ca 29 

%) hänsynsobjekt (Figur 3). Totalt analyserades 22 vägkanter/objekt i driftområden som är 

upphandlade med mål och mått. I dessa driftområden förekom 14 st. (ca 26 %) artrika 

vägkanter, 3 st. (ca 33 %) ej artrika vägkanter och 5 st. (ca 71 %) hänsynsobjekt (Figur 3). Det 

finns inget signifikant samband (X2=5,8 df=2 p= 0,06) för utvecklingen av vägkanterna i 

driftområden som är upphandlade med mål och mått och de driftområden som inte är 

upphandlade med mål och mått. Observera att det är lågat antal vägkanter/objekt för varje 

kategori vilket gör man ska vara försiktig med att dra slutsatser från analysen.  
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Figur 3. Den procentuella andelen objekt i de olika 

vägkantstyperna (artrik, ej artrik och hänsynsobjekt) med 
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i Trafikverkets region Mitt behandlade i analysen. 
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3.3 Resultat av intervjuer av driftledare 

Tio av de 13 driftledare som fick frågor svarade. Dessa 10 driftledare representerar 

Strömsund, Lit, Avesta, Gävle, Sveg, Örnsköldsvik, Krokom, Svenstavik, Älvdalen, Kramfors, 

Sollefteå, Ånge, Bräcke, Bollnäs, Edsbyn och Sundsvall driftområden.  Observera att vissa 

driftledare ansvarade även för driftområden som inte inventerades 2012 (Bilaga 5). De 

driftledare som representerar Rättvik, Nås, Härjedalen, Hudiksvall, Borlänge och Östersund 

svarade inte på frågorna. 

Samtliga driftledare anger att det finns särskilda åtgärder som ska tillämpas vid skötsel av 

artrika vägkanter. De åtgärder som ska tillämpas vid skötsel av artrika vägkanter finns med 

vid upphandling av entreprenörer och har funnits med sen de infördes på 90-talet (i vissa fall 

har tidigare upphandlingar används som underlag till senare upphandlingar). I Kramfors och 

Sollefteå driftområden har senare upphandlingar reviderats jämfört med de äldre 

upphandlingarna och hänsynsåtgärder för artrika vägkanter finns inte längre med. Även i 

avtal med entreprenörer i Bollnäs och Edsbyn driftområden saknas hänsynsåtgärder i 

avtalen. 

I avtalen med entreprenörer har skötselåtgärderna i huvudsak rört slåttertider och metoder 

för ev. dikningar samt hänsynsåtgärder för olika kulturvärden som stenmurar, kulturvägar, 

fångstgropar, milstolpar mm. Skötselkraven har i de flesta fall förändrats ytterst lite under 

årens gång och då i samband med nya upphandlingar av entreprenörer. I de fall 

skötselkraven förändrats är orsakerna dels för att förenkla skötseln eller att artrika vägkanter 

har gått från att vara artrika till artfattiga. 

Skötselkraven är mindre detaljerade i Svenstavik och Krokom driftområden än de var 2001. 

Anledningen till detta är att man ville få ett bättre flyt vid slåtter genom att slå hela 

vägsträckor vid samma tidpunkt. En artrik vägkant kan vara så korta som 50 meter. 

Driftledarnas svar kring hur underentreprenörer informeras om skötselkraven och var 

artrika vägkanter återfinns varierade mycket mellan driftområden. Underentreprenörer ska 

informeras om skötselkraven genom krav i kontrakten man skriver med entreprenören och 

entreprenören ska särskilt informera under entreprenören om artrika vägkanter. Ofta finns 

information om skötselkraven med som bilaga i förfrågningsunderlaget. I vissa fall 

informeras underentreprenörer också muntligt och med karta eller genom detaljerade 

redogörelser (i förfrågningsunderlaget) där man beskriver art eller område då av 

entreprenör.  

Hur underentreprenörer hittar igen de artrika vägkantsobjekten finns med som 

beskrivningar i kontrakten. Ofta medföljer kartor eller så finns beskrivningar med i 

förfrågningsunderlaget eller genom skötselplaner för driftområdet då objekten identifieras 

genom karta och skylt på stället. Utmärkningen av artrika vägkanter har funnits i de flesta 

driftområden men underhåll av skyltar har varit bristfällig och på många platser har de 

försvunnit helt. Funktionen av skyltarna har kritiserats i några driftområden då 

utmärkningen snarare är mer ett hinder vid skötsel än ett hjälpmedel. Ett problem är att 

skötselplanerna har förändrats och inte överensstämt med skyltningen (då i driftområden 

med stora andelar artrika vägkanter). 

På frågan om hur man vet om underentreprenörer genomfört arbetet korrekt genomförs en 

tredjepartsuppföljning som granskar både entreprenör och driftledare, egenkontroll av 
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entreprenörer eller stickprov av driftledare på Trafikverket. I Sundsvalls driftområde har 

uppföljningen varit dålig.  Uppföljning kan även ske genom ordinarie leveransuppföljning 

och på byggmöten.   

På frågan om att det förekommit önskemål om miljöspecialister eller biologer från 

Trafikverket ska finnas på plats vid åtgärder som berör artrika vägkanter var svaren olika. 

Några driftledare ser inget behov av en miljöspecialist eller botaniker som medverkar i 

åtgärderna av artrika vägkanter dels för att det inte behövs eller för att det blir svårt att 

genomföra rent praktiskt då alla entreprenörer genomför röjning och slåtter under samma 

tidsperiod. En driftledare betonar att den primära uppgiften av röjning och slåtter är att 

upprätthålla vägbanan säker, framkomlig och hållbar under hela året och att det inte är helt 

lätt att sammanväga alla krav från samhället. Många driftledare ser positivt i en 

miljöspecialist eller botaniker som man åtminstone kan konsultera med vid åtgärder. Det kan 

även fungera bra som en löpande informationskälla till entreprenörer då detta ämnesområde 

inte är deras specialitet.  

 

4. Diskussion 

4.1 Dagens skötsel av artrika vägkanter   

Studien visar att utvecklingen för artrika vägkanter i Trafikverkets region Mitt varit negativ 

sedan inventeringen 1995/1996 och 2001 års uppföljning (Ljung 2001) respektive 

uppföljningen 2012 (Sjölund och Lindqvist 2012). Av 79 inventerade vägsträckor som 

tidigare klassats som artrika kan 20 inte längre klassats som artrika. Analysen antyder att en 

stark bidragande orsak till att dessa vägsträckor inte längre är artrika är att de inte skötts på 

optimalt sätt. Vedväxter förekom i 14 vägkanter av de 20 vägkanter som inte längre klassas 

som artrika (Bilaga 5). Förekomst av vedväxter kan leda till att arter som trivs på öppna ytor 

missgynnas (Persson 1995, Runesson 2012) vilket kan vara orsaken till att vägkanten inte 

längre är artrik. Det förekommer även dålig skötsel i vägkanter som bedömdes ha behållit sin 

status som artrik och i de flesta fall var den vanligaste förekommande orsaken för tidig slåtter 

(jmf. Bilaga 5). Av de 59 vägkanter som bedömdes vara fortsatt artrika hade endast 22 st. 

(37.3 %) en bra skötsel. Värt att notera är att skötseln bedöms vid inventeringstillfället, och 

inventeringstillfällen kan ske tidigt på sommaren, vilket kan betyda att slåtter eller dikning 

kan ske efter inventeringstillfället men ändå före det bestämda datumet i augusti, då slåtter 

ska bedrivas för de flesta artrika vägkanter (Ekstam m fl. 1988). Inventeringen 2012 inleddes 

redan i slutet av juni viket gör att många vägkanter kan ha bedömts ha en bra skötselstatus 

trots att slåtter och/eller dikning fortfarande kan ha skett efter inventeringen och innan 

augusti då slåttern är rekommenderad. En för tidig slåtter på säsongen kan innebära att 

många växter missgynnas eftersom de inte hinner fullborda sin livscykel och producera frön. 

Att hinna producera frö är viktig för ettåriga arters fortlevnad och slåtter bör därför ske 

senare på säsongen (Jordbruksverket 2005, Jantunen m fl. 2007). Drygt hälften av de 

vägkanter klassade som fortsatt artrika 54,2 % bedömdes ha haft en medelgod skötselstatus, 

vilket måste ses som en oroande utveckling för artrika vägkanter.      

Enligt projektledarna har de flesta driftområden tillämpat specifik skötsel vid artrika 

vägkanter sedan de identifierades i mitten på 90- talet och dessa skötselanpassningar har 

förändrats ytterst lite sedan dess (den tillämpade skötseln gäller framförallt speciella slåtter 

tider och speciella dikningsmetoder). Trots att det finns speciella krav kring skötsel av artrika 
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vägkanter i upphandlingarna med entreprenörer är utvecklingen negativ. Att dålig 

skötselstatus är en bidragande orsak till den negativa utvecklingen av artrika vägkanter tyder 

på att entreprenörer inte följer anvisningarna för skötsel av artrika vägkanter. Det är också 

något som noterats i Trafikverkets andra regioner framförallt slåtter av artrika vägkanter har 

bedrivits före det datum som angivits i skötselplanen (Runesson 2012). I några driftområden 

har upphandlingar reviderats och hänsynsåtgärderna tagits bort eller förenklats i syfte att 

underlätta för entreprenörernas genomförande av slåttern eftersom vissa artrika vägkanter är 

mycket korta sträckor och det innebär mycket avbrott och transport för entreprenörer mellan 

olika sträckor. Detta kan resultera i att kortare vägsträckor med artrik flora löper större risk 

att över tid försvinna då ingen särskild hänsyn tas till dessa när det t.ex. gäller slåttertider. 

Dock ska nämnas att det bara vid något enstaka fall har noterats att artrika vägkanter gått 

från att varit artrika till artfattiga pga. revideringar i upphandlingar med entreprenörer som 

inneburit att hänsynsåtgärder tagits bort vilket kan betyda att enbart anpassad slåtter inte 

gemensamt kan förklara artrikedomen i vägkanterna.  

En viktig bidragande orsak till att entreprenörer inte följer skötselanvisningarna kan vara hur 

huvudentreprenörer och underentreprenörer informeras om hänsynsåtgärder för artrika 

vägkanter. Driftledarnas svar visar att hur och vilken information som ges varierar mycket 

mellan områden. En svårighet är alltså att det är flera steg från beställaren till den som 

verkligen utför skötseln. En av de metoder som används för att underentreprenörer ska hitta 

artrika vägkanter är skyltning som markerar var en artrik vägkant förekommer. Det var dock 

endast 4 skyltar som var korrekt placerade och i bra skick vid de 79 vägkanter som 

inventerades. Inget underhåll av skyltarna förekommer uppenbart.  

Studien visar att det inte finns något samband mellan vägkanternas utveckling och 

driftområden som är upphandlade med ”mål och mått” och de driftområden som inte är 

upphandlade med ”mål och mått”. Många av de driftområden som är upphandlade med mål 

och mått är upphandlade de senaste åren och det är sannolikt att resultatet av detta ännu inte 

haft någon inverkan på skötseln av artrika vägkanter och utvecklingen för artrika vägkanter. 

Fortsatt uppföljning är nödvändig för att fastsälla betydelsen av ”mål och mått”. 

Inventeringen visar att utbredningen av invasiva arter är omfattande. Invasiva arter är 

mycket vanliga i vägkanterna och förekommer i 58 av totalt 79 objekt/vägkanter. Analysen 

visa att det inte är någon skillnad i förekomst av invasiva arter mellan artrika vägkanter och 

de som förlorat statusen som artrik. Vid inventeringen 2012 noterades endast förekomst av 

invasiva arter och inte frekvensen av invasiva arter. Om frekvensen hade uppskattats skulle 

kanske resultaten varit annorlunda. Invasiva arter är ett problem som kan påverka den 

inhemska flora negativt då de effektivt konkurrerar ut många växter (Valtonen m fl. 2006). 

Invasiva arter förekom i 69,5 % (41 st.) av de vägkanter som bedömdes artrika vilket är 

mycket oroandeveckande för den framtida utvecklingen. De invasiva arter som förekommer i 

artrika vägkanter kan med tiden konkurrera ut de inhemska arterna. Om förekomst av 

invasiva arter skulle vara med som en faktor vid bedömningen av vägkanterna skulle antalet 

artrika vägkanter varit betydligt färre och utvecklingen av dessa vägkanter ännu mer negativ 

som effekt av invasiva arter. Blomsterlupin (Lupinus polyphyllus) var den vanligaste invasiva 

arten i vägkanterna och förekom i 45 av totalt 79 objekt/vägkanter. Lupinus polyphyllus är 

en kvävefixerande art och kan förändra ekosystems funktion och struktur (Runesson 2012). 

Idag saknas kunskap för hur man bäst bekämpar den förädlade arten men enligt Valtonen m 

fl. (2006) bekämpar man Lupinus polyphyllus bäst genom att slå vägkanten två gånger per 
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sommar innan frösättningen samtidigt som man samlar upp det avslagna materialet något 

som går på tvärs med rekommendationer för skötsel av artrika vägkanter.  

Sammanfattningsvis är det inte oväntat att skötseln är avgörande för artrika vägkanter men 

samtidigt kan skötselåtgärderna inte ensamt förklara artrikedomen. Orsakerna är med stor 

sannolikhet flera: att skötseln inte alltid genomförs enligt krav, att skötselkraven inte är 

tillräckligt specifika dvs. att de inte är tillräckligt anpassade till sträckornas förutsättningar 

och att skötselkraven är felaktiga eller otillräckliga. Rekommendationerna omfattar 

uteslutande slåttertider och inte alls t.ex. återkommande störning. Långsiktigt måste också 

betydelsen av att inte ta bort det slagna gräset studeras. Något mycket oroväckande, något av 

en tickande bomb, är den stora förekomsten av blomsterlupin.          

4.2 Hur ska artrika vägkanter skötas? 

Det saknas idag tillräcklig kunskap om hur slåtter bäst ska bedrivas för att gynna önskvärd 

vegetation och biologisk mångfald i vägkanterna. Vägkanterna har mycket varierande 

förutsättningar sett till berggrund, jordart, fuktighet, ljus osv. men även sett till historia och 

omgivande natur (Sjölund 2003, Runesson 2012). Skötselrekommendationerna behöver bli 

bättre anpassade till de verkliga förutsättningarna t.ex. att vägkanterna kan vara torra/ 

sandiga eller friska/ fuktiga. Det är även lika viktigt att hänsyn till arternas olika livscykler 

och olika faser som är olika känsliga för störningar (Lennartson och Gylje 2009). 

Inventeringarna visar på en stor variation av arter som representerar den hävdgynnade 

floran (Ljung 2001, Sjölund och Lindqvist 2012) Dessa olika arter är anpassade till olika 

abiotiska miljöer från olika typer av mikrohabitat (ljusinstrålning, temperatur, lutning, 

fuktighet osv.) till latitudinella och longitudinella gradienter (Persson 1990, Sjölund 2003, 

Lindborg 2004 och Lennartson och Gylje 2009). Skötseln av olika vägkanter behöver 

utformas utifrån de förutsättningarna som finns för varje vägkant och vara utformad så att 

störningen gynnar arter som kan förekomma i vägkanten (Lennartsson och Gylje 2009). 

Kunskap behöver utvecklas om hur olika arter påverkas av störningar och när störningarna 

inträffar för att gynna arternas överlevnad och reproduktion långsiktigt (Lennartsson och 

Gylje 2009, Runesson 2012). Av stor betydelse för att långsiktigt behålla artrikedomen och 

variationen i vägkanterna som näringsfattiga miljöer (Persson 1995). Långsiktigt måste 

uppsamling av slåttervegetation ske samt samplanering av dikning/bortgrävning och 

slåtterregimer. Metoder där man maskinellt suger upp (med sugslang) den avslagna 

vegetation, finns utvecklade och testade i vägkantsmiljö, med bra resultat (Vägverket 2004) 

här finns alltså goda mjöligheter som relativt snabbt kan utvecklas vidare och tillämpas. 

Potential till förbättring finns också genom att bättre anpassa skötselrekommendationerna 

till de olika förutsättningar som Sveriges alla naturgeografiska regioner innebär.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att det finns ett stort utvecklingsbehov av kunskap för att dels 

förbättra skötselrekommendationer som kan fungera ekonomiskt, tekniskt och logiskt i ett 

beställare – utförarsystem.     
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5. Slutsats 

Den negativa trenden för artrika vägkanter måste ses som ett misslyckande för Trafikverkets 

miljöarbete och för samarbetet mellan Trafikverket och dess olika entreprenörer. Om 

Trafikverket skall använda vägkanterna som den stora resurs och möjlighet de utgör som 

habitat för den biologiska mångfalden bör man se över de skötselmetoder och 

rekommendationer som tillämpar idag om ingen förändring i detta avseende kommer 

artrikedomen i vägkanterna att fortsätta minska.  

En viktig förutsättning för skötseln, underhåll och uppföljning är god kännedom om 

grundläggande förutsättningar och förekomst av arter längs vägkanterna. Beskrivningarna 

behöver inkludera målbilden med vägkanterna. Kunskap om lämpliga indikatorarter för olika 

vägkantstyper behövs för att effektivisera uppföljning och utvärdering. Via sådana 

indikatorer som beskriver naturtyp och bra skötsel kan utvecklingen följas genom relativt 

enkla uppföljningar.  

Eftersom inventeringen 2012 är gjord utifrån en översiktlig subjektiv bedömning enligt 

fältblanketten (Bilaga 2) är det svårt att få fram detaljerade data kring effekten av olika 

faktorer som påverkar vägkantens status. Klassificeringen för vägkantens nuvarande status 

men också klasserna för skötselstatusen gjordes utifrån en sammanslagning av flera olika 

faktorer vilket innebär att de var för sig inte är möjliga att analysera statistiskt. För att 

möjliggöra mera noggranna analyser måste man vara mer specifik i svaren för respektive 

element på fältblanketen dvs. att det finns fler svarsalternativ eller att man skriver samma 

svar för vad som förekommer i vägkanten. Fältblanketten kan t.ex. utvecklas så att ett antal 

indikatorarter väljs och studeras mera noggrant i avseende utbredning/frekvens/antal mm. 

Vid återinvesteringar kan då dessa arter eftersökas för att man lättare ska kunna bedöma och 

statistiskt analysera utvecklingen för vägkanterna. På motsvarande sätt bör invasiva ingå 

precis som för indikatorarter dvs. de arter som representerar objektet/ vägkanten. Detta 

skulle också göra det möjligt för att analysera skötselrekommendationerna i inriktning på om 

de gynnar artfloran över tiden. Även om detta skulle kräva lite mer arbete i 

grundinventeringen så vinns det igen med råge genom snabbare och säkrare 

uppföljningsinventeringar som dessutom ökar möjligheten till statistiska analyser av 

resultaten. 
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Bilaga 1  

 Kriterium  Vägområdet innehåller  

A
rtrik

 v
ä

g
k
a

n
t 

 
Hotade arter  

 

 Arter som är rödlistade enligt den senaste nationella 
rödlistan (kategorierna RE, CR, EN, VU, NT).  

    Arter som är föremål för särskilda skyddsåtgärder och 
åtgärdsprogram.  

    Infrastrukturens ”ansvarsarter”, i allmänhet rödlistade arter, 
till stor del beroende av infrastrukturens biotoper  

 

  
Sällsynta/ 
naturvårdsintressanta 
arter  

 
    Arter som är sällsynta eller på annat sätt intressanta för 

naturvården (t.ex. regionalt hotade arter). Ska vara en i 
Sverige bofast art.  

    Skogliga signalarter utpekade av Skogsstyrelsen.  

 

  
Hävdgynnade arter  

 
    Välutvecklad och representativ ängs- och betesmarks-flora 

av tillräcklig omfattning, ofta med många indikatorarter.  

    Riklig förekomst av växter som fungerar som nyckelarter för 
djurlivet.  

    Riklig förekomst av naturvårdsintressanta insekter och 
annan fauna som gynnas av hävd.  

 

  
Riklig blomning  

 
    Riklig blomning av normala ängsarter som gynnas av 

mindre markstörningar, ibland även en del mer högvuxna 
och/eller kvävegynnade  

 

H
ä
n

s
y

n
s
o

b
je

k
t 

 
Begränsade eller 
oklara värden  

 
    Rödlistade, sällsynta eller hävdgynnade arter av mindre 

eller oklar omfattning, sammantaget inte tillräckliga värden 
för att kategoriseras som artrik vägkant.  

    Sällsynt men tillfällig art (normalt inte bofast i Sverige).  

    Värden där tillräcklig kunskap saknas för att kunna 
kategorisera sträckan som artrik vägkant.  

 

  
Nyckelstrukturer  

 
    Påtaglig förekomst av fysiska vägkantsföreteelser som 

enligt erfarenhet kan hysa värdefulla arter, t.ex. solbelysta, 
sandiga/grusiga skärningar för insekter och kräldjur, helst i 
samband med blommande örter.  

 

  
Utvecklingsmark  

 
    Förutsättningar och strukturer som ger sträckan potential 

att med hjälp av lämpliga utvecklingsåtgärder kunna bli en 
artrik vägkant. Kan t.ex. vara beskuggade eller igenvuxna 
vägkanter, ensidigt gräsbeväxta.  

 

 

Figur 1. Trafikverkets utarbetade kriterier för definitionen av artrika vägkanter och 

hänsynsobjekt 

 



 
 

Bilaga 2  

 



 
 

 

Figur 1. Trafikverkets Inventeringsprotokoll 



 
 

Bilaga 3 Intervjufrågor till driftledare på Trafikverket 

 Vilket driftområde ansvarar du för? 

 Finns särskilda krav för skötsel av artrika vägkanter, t ex genom ”mål och mått för 

natur och kulturvärden”? 

 Om det finns när togs de fram, i samband med senaste upphandlingen? Tidigare? 

 Finns hänsynsåtgärderna med i de avtal ni skriver med entreprenörerna?  

 Om särskilda krav finns i upphandlingen, hur många år har de funnits? 

 Kan du kort beskriva hur kraven skiljer sig från övrig skötsel? 

 Om de funnits i flera upphandlingar, har de ändrats mellan upphandlingarna? 

 Om ja, hur har de ändrats och vad var orsaken till förändringen? 

 Hur informeras de underentreprenörer som anlitas om kraven för Artrika vägkanter? 

 Hur vet entreprenörerna var de Artrika vägkanter finns?  

 Är de Artrika vägkanterna utmärkta med tavlor eller på annat sätt? Har 

utmärkningen fungerat?  Hur sker underhållet av utmärkningen? 

 Hur vet ni att entreprenörerna utför arbetet korrekt? Hur följs utförandet upp? 

 Det har framförts önskemål från bl. a forskningsprojekt om att en miljöspecialist i 

Trafikverket eller kunnig botaniker ska finnas på plats vid åtgärder som berör artrika 

vägkanter Vad tror du om det? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 4 Tabell av de driftområden som är upphandlade med mål och mått. 

Driftområde 
"Mål och mått" 
(Ja/Nej) ja/nej) 

Upphandlat från och 
med (År)År) 

Rättvik JA 2013 

Borlänge NEJ   

Nås NEJ   

Avesta JA 2013 

Älvdalen NEJ   

Svenstavik JA 2009 

Härjedalen JA 2008 

Östersund     

Sundsvall NEJ   

Bräcke JA 2010 

Ånge JA 2013 

Kramfors     

Gävle JA 2011 

Strömsund JA 2011 

Bollnäs  NEJ   
Hudiksvall     

Malung NEJ   

Lit JA 2010 

Krokom JA 2012 
 

  



 
 

Bilaga 5. Sammanställd data från inventeringen 2012, de 59 artrika vägkanterna (Avk) är sorterade överst.  

Länskod Objekt Driftområde Vägkanten Motivering Skyltar Vedväxter 
Hänsyn/ rätt 

hävd 
Skötselstatus Invasiva arter Arter/Indikatorarter 

W 888:1 Rättvik Torr/skarp, frisk Avk 
Ja, Dåligt 

skick 
Medel Fel hävd Medel Ja, övrigt 

Funna Häv. Gyn. 

Arter 

W 889:2 Rättvik Frisk, kalkinslag (berggrund, jord) Avk Nej Medel Fel hävd Medel Ja, blomsterlupin 

Funna Hotade, 

Sällsynta och Häv. 

Gyn. Arter 

W 889:1 Rättvik Frisk Avk Ja Bra Rätt hävd Bra Nej  
Funna Häv. Gyn. 

Arter 

W 915:1 Rättvik Torr/skarp, frisk, kalkinslag Avk 
Ja, Dåligt 

skick 
Medel Rätt hävd Medel Nej  

Funna Sällsynta och 

Häv. Gyn. Arter 

W 915:2 Rättvik Frisk, kalkinslag Avk Nej Bra Rätt hävd Bra Ja, blomsterlupin 
Funna Häv. Gyn. 

Arter 

W 70:4 Rättvik 
Näringsrika förhållanden, frisk, 

sandigt/grusigt 
Avk 

Ja, Dåligt 

skick 
Bra Fel hävd Medel 

Ja, 

blomsterlupin,vresros, 

jätteloka 

Funna Häv. Gyn. 

Arter 

W 301:1 Rättvik 

Näringsrika förhållanden, 

näringsfattiga förhållanden, 

torr/skarp, frisk, fuktig, kalkinslag 

(berggrund, jord), blöt 

Avk Nej Bra Rätt hävd Bra Nej  
Funna Sällsynta och 

Häv. Gyn. Arter 

W 302:1 Rättvik 

Näringsrika förhållanden, 

näringsfattiga förhållanden, 

torr/skarp, frisk, fuktig, kalkinslag 

(berggrund, jord) 

Avk Nej Bra Rätt hävd Bra Ja, vresros 
Funna Häv. Gyn. 

Arter 

W 752:1 Avesta Frisk Avk Ja Bra Rätt hävd Bra Nej  
Funna Sällsynta och 

Häv. Gyn. Arter 

W 764:1 Avesta 
Näringsrika förhållanden, frisk, 

kalkinslag 
Avk Nej Bra Rätt hävd Bra Ja, övrigt 

Funna Häv. Gyn. 

Arter 

W 705:1 Avesta Torr/skarp, frisk, sandigt/grusigt Avk Ja Bra Rätt hävd Bra Nej  
Funna Häv. Gyn. 

Arter 

W 717:1 Avesta 
Torr/skarp, kalkinslag, 

sandigt/grusigt 
Avk Nej Bra Rätt hävd Bra Ja, blomsterlupin 

Funna Häv. Gyn. 

Arter 

W 749:1 Avesta Frisk, kalkinslag Avk Nej Bra Rätt hävd Bra Ja, blomsterlupin 
Funna Häv. Gyn. 

Arter 



 
 

W 747:1 Avesta Frisk, fuktig Avk Ja Bra Fel hävd Medel Ja, blomsterlupin 
Funna Hotade och 

Sällsynta arter 

W 712:1 Avesta Frisk, kalkinslag Avk Nej Medel Fel hävd Medel Ja, blomsterlupin 
Funna Häv. Gyn. 

Arter 

W 738:1 Avesta Torr/skarp, kalkinslag Avk 
Ja, Dåligt 

skick 
Bra Fel hävd Medel Ja, blomsterlupin 

Funna Hotade, 

Sällsynta och Häv. 

Gyn. Arter 

W 70:3 Avesta 
Torr/skarp, näringsfattiga 

förhållanden, sandigt/grusigt 
Avk Nej Medel Fel hävd Medel 

Ja, blomsterlupin, 

vresros 

Funna Hotade, 

Sällsynta och Häv. 

Gyn. Arter 

W 771:1 Avesta 

Näringsriks förhållanden, 

torr/skarp, frisk, kalkinslag 

(berggrund, jord) 

Avk 
Ja, Dåligt 

skick 
Bra Rätt hävd Bra Ja, jättelola, vresros 

Funna Häv. Gyn. 

Arter 

W 646:2 Borlänge Näringsfattig/ Torr/skarp/Frisk Avk 
Ja, Dåligt 

skick  
Medel Dikats fel Medel Nej  Funna hotade arter 

W 650:1 Borlänge Näringsrikt Avk Nej Medel Rätt hävd Medel 
Ja, blomsterlupin, 

jätteloka 

Funna Hotade och 

Häv. Gyn. Arter 

W 980:1 Älvdalen Näringsrik/frisk Avk Nej Bra Fel hävd Medel Ja, blomsterlupin 
Funna Hotade och 

Häv. Gyn. Arter 

W 45:2 Älvdalen 
Näringsrik/frisk/Torr/skarp med 

kalkinslag 
Avk Nej Bra Fel hävd Medel Ja, jätteloka 

Funna Häv. Gyn. 

Arter 

W 982:1 Älvdalen 
Näringsik/Torr/skarp med 

kalkinslag 
Avk Nej Medel Fel hävd Medel Ja, blomsterlupin 

Funna Häv. Gyn. 

Arter 

W 1001:1 Älvdalen Näringsrik/Frisk Avk Nej Medel Fel hävd Medel Nej  
Funna Häv. Gyn. 

Arter 

W 1022:1 Älvdalen Näringsrik/Frisk/ Fuktig Avk Nej Medel 
Dikats fel 

och Fel hävd 
Medel Nej  Funna hotade arter 

W 64:1 Nås Näringsrik/Frisk/Fuktig Avk Nej Medel Fel hävd Medel Ja, blomsterlupin Funna hotade arter 

W 245:1 Nås Näringsrik/Frisk/Fuktig Avk Nej Medel Dikats fel Medel Ja, blomsterlupin Funna hotade arter 

W 558:1 Nås Näringsrik/frisk/fuktig Avk Nej Medel Dikats fel Medel Ja, jätteloka Funna hotade arter 



 
 

X 510:1-3 Avesta Torr/skarp, frisk, kalkinslag Avk Nej Medel Rätt hävd Medel Ja, blomsterlupin 
Funna Sällsynta och 

Häv. Gyn. Arter 

Y 597:1 Sundsvall 
Näringsrika/näringsfattiga 

förhållanden, torr/skarp, frisk 
Avk Nej Bra Rätt hävd Bra 

Ja, blomsterlupin, 

vresros 

Funna Häv. Gyn. 

Arter 

Y 671:1 Sundsvall 

Näringsrika/näringsfattiga 

förhållanden, torr/skarp, frisk, 

kalkinslag 

Avk Nej Bra Rätt hävd Bra 
Ja, blomsterlupin, 

vresros 

Funna Häv. Gyn. 

Arter 

Y 615:1 Sundsvall Frisk, kalkinslag Avk Nej Bra Rätt hävd Bra 
Ja, blomsterlupin, 

vresros, jätteloka 

Funna Sällsynta och 

Häv. Gyn. Arter   

Y 543:1 Sundsvall Näringsfattiga, torr/skarp, frisk Avk 
Ja, 

Felplacerad 
Bra Rätt hävd Bra Ja, blomsterlupin 

Funna Hotade och 

Häv. Gyn. Arter 

Y 305:1 Ånge 
Näringsfattiga förhållanden, 

torr/skarp, frisk 
Avk Nej Bra Rätt hävd Bra Nej  

Funna Hotade och 

Häv. Gyn. Arter 

Y 83:1 Ånge 
Näringsfattiga förhållanden, 

torr/skarp, frisk 
Avk Nej Bra Rätt hävd Bra Nej  

Funna Häv. Gyn. 

Arter 

Y 836:1 Kramfors 
Näringsrika förhållanden, 

torr/skarp, fuktig, kalkinslag  
Avk 

Ja, Dåligt 

skick 
Medel Rätt hävd Medel 

Ja, blomsterlupin, 

jätteloka 

Funna Sällsynta och 

Häv. Gyn. Arter 

Z 511:1 Härjedalen Näringsrika förhållanden,frisk Avk Nej Medel Rätt hävd Bra Nej  
Funna Häv. Gyn. 

Arter 

Z 533:1 Härjedalen Torr/skarp, frisk, kalkinslag Avk Nej Bra Fel hävd Dålig Nej  
Funna Hotade och 

Häv. Gyn. Arter 

Z 321:3 Svenstavik 
Näringsrika förhållande, fuktig, 

frisk, kalkinslag 
Avk Nej Medel Rätt hävd Medel Nej  

Funna Sällsynta och 

Häv. Gyn. Arter 

Z 711:1 Bräcke 
Näringsrika förhållanden, 

torr/skarp, frisk, kalkinslag 
Avk Nej Bra Rätt hävd Bra Ja, blomsterlupin 

Funna Häv. Gyn. 

Arter  

Z 713:1 Bräcke 

Näringsrika/näringsfattiga 

förhållanden, torr/skarp, frisk, 

fuktig, kalkinslag 

Avk 
Ja, Dåligt 

skick 
Medel Rätt hävd Medel 

Ja, blomsterlupin, 

jätteloka 

Funna Hotade, 

Sällsynta och Häv. 

Gyn. Arter 

Z E14:8 Östersund 
Torr/skarp, frisk, fuktig, 

kalkinslag 
Avk Nej Medel Rätt hävd Medel Nej  

Funna Hotade, 

Sällsynta och Häv. 

Gyn. Arter 

Z E14:10 Östersund Frisk, kalkinslag Avk Nej Medel Rätt hävd Medel Ja, blomsterlupin 

Funna Hotade, 

Sällsynta och Häv. 

Gyn. Arter 



 
 

Z 740:1 Östersund 
Näringsrika förhållanden, frisk, 

kalkinslag 
Avk Nej Bra 

Dikats fel 

och Fel hävd 
Medel Nej  

Funna Sällsynta och 

Häv. Gyn. Arter 

Z 340:5 Strömsund Fuktig Avk Nej Medel Rätt hävd Medel Nej  Funna Sällsynta arter 

Z 45:16 Strömsund 

Näringsrika/näringsfattiga 

förhållanden, torr/skarp, frisk, 

fuktig, kalkinslag, sandigt/grusigt 

Avk 
Ja, Dåligt 

skick 
Bra 

Dikats fel 

och Fel hävd 
Dålig 

Ja, blomsterlupin, 

jätteloka 

Funna Sällsynta och 

Häv. Gyn. Arter  

Z 763:3 Strömsund Torr/skarp, frisk, kalkinslag Avk Nej Bra 
Dikats fel 

och Fel hävd 
Medel Ja, blomsterlupin 

Funna Häv. Gyn. 

Arter 

Z 763:2 Strömsund Torr/skarp, frisk, kalkinslag Avk Nej Bra 
Dikats fel 

och Fel hävd 
Dålig Ja, blomsterlupin 

Funna Hotade, 

Sällsynta och Häv. 

Gyn. Arter 

X 76:2 Gävle 
Torr/skarp, fuktig, kalkinslag, 

sandigt/grusigt 
Avk 

Ja, Dåligt 

skick 
Dåligt Rätt hävd Dålig Nej  

Funna Hotade, 

Sällsynta och Häv. 

Gyn. Arter 

Y 675:1 Sundsvall Frisk Avk  Nej Bra Rätt hävd Bra 
Ja, blomsterlupin, 

vresros, övrigt 

Funna Sällsynta och 

Häv. Gyn. Arter 

Y E14:1 Sundsvall 
Näringsfattiga, torr/skarp, 

kalkinslag 
Avk  Nej Medel Fel hävd Medel Ja, blomsterlupin 

Funna Hotade och 

Häv. Gyn. Arter 

Y E14:2 Ånge 
Näringsfattiga förhållanden, 

torr/skarp, frisk, kalkinslag 
Avk  Nej Bra Rätt hävd Bra Ja, jätteloka 

Funna Sällsynta och 

Häv. Gyn. Arter 

Y E14:3 Ånge Frisk, fuktig, kalkinslag Avk  Nej Bra Rätt hävd Bra Ja, vresros 

Funna Hotade, 

Sällsynta och Häv. 

Gyn. Arter 

Y 823:1 Kramfors 
Näringsrika förhållanden, 

torr/skarp, fuktig, kalkinslag  
Avk  

Ja, Dåligt 

skick 
Medel Dikats fel Medel Ja, blomsterlupin 

Funna Hotade och 

Häv. Gyn. Arter 

Z 45:10 Svenstavik Frisk, fuktig, kalkinslag Avk  Nej Bra Fel hävd Medel Ja, blomsterlupin 
Funna Hotade och 

Häv. Gyn. Arter 

Z E14:9 Östersund Frisk, kalkinslag Avk  Nej Medel Rätt hävd Medel Nej  

Funna Hotade, 

sällsynta och Häv. 

Gyn. Arter 

Z 344:3 Strömsund 

Näringsfattiga förhållanden, 

torr/skarp, kalkinslag, 

sandigt/grusigt 

Avk  Nej Medel Fel hävd Dålig Ja, blomsterlupin 
Funna Sällsynta och 

Häv. Gyn. Arter 

Z 766:1 Strömsund 
Torr/skarp, frisk, kalkinslag, 

sandigt, grusigt 
Avk  Nej Bra 

Dikats fel 

och Fel hävd 
Medel Ja 

Funna Häv. Gyn. 

Arter 



 
 

X 506:1 Gävle Frisk, fuktig, kalkinslag Avk  Nej Bra Rätt hävd Bra Ja, jätteloka 
Funna Sällsynta och 

Häv. Gyn. Arter  

W 876:1-2 Rättvik 

Näringsrika förhållanden, 

torr/skarp, fuktig, kalkinslag 

(skalgrus) 

Ej Avk Nej Dåligt Fel hävd Dålig Ja, blomsterlupin Funna Sällsynta arter 

W 881.01:1 Rättvik Näringsrika förhållanden, frisk Ej Avk 
Ja, 

Felplacerad 
Dåligt Fel hävd Dålig Ja, vresros Funna Sällsynta arter 

W 700:1 Avesta Fuktig Ej Avk Nej Bra Fel hävd Dålig Nej  
Inga funna Indikoator 

arter 

X 515:1 Avesta Fuktig, kalkinslag Ej Avk Nej Dåligt Fel hävd Dålig Ja, blomsterlupin 
Inga funna Indikoator 

arter 

Y 848:1 Kramfors 
Näringsrika förhållanden, 

torr/skarp, fuktig, kalkinslag  
Ej Avk Nej Bra Rätt hävd Bra 

Ja, blomsterlupin, 

övrigt 

Inga funna Indikoator 

arter 

X 660:1 Hudiksvall Näringsrika förhållanden, frisk Ej Avk Nej Dåligt Fel hävd Dålig Ja, blomsterlupin 
Inga funna Indikoator 

arter 

W 698:1 Avesta Torr/skarp, frisk Ej Avk  Nej Dåligt Rätt hävd Dålig Ja, blomsterlupin 
Funna Hotade och 

Häv. Gyn. Arter 

Z 340:7 Strömsund 
Torr/skarp, frisk, kalkinslag, 

sandigt, grusigt 
Ej Avk  Nej Dåligt Dikats fel Dålig Ja, blomsterlupin 

Inga funna Indikoator 

arter 

X 698:1 Hudiksvall Frisk Ej Avk  Nej Medel 
Dikats fel 

och Fel hävd 
Dålig Ja, blomsterlupin 

Funna Häv. Gyn. 

Arter 

X 663:1 Bollnäs Näringsrika förhållanden, frisk Ej Avk  
Ja, 

Felplacerad 
Medel Fel hävd Dålig Ja, blomsterlupin 

Inga funna Indikoator 

arter 

X 76:1 Gävle 
Torr/skarp,frisk, kalkinslag, 

sandigt/grusigt 
Ej Avk  Nej Medel Rätt hävd Medel Ja, vresros 

Inga funna Indikoator 

arter 

X 272:1 Gävle 
Näringsfattiga förhållanden, 

torr/skarp 
Ej Avk  

Ja, Dåligt 

skick 
Bra Rätt hävd Medel Nej  

Inga funna Indikoator 

arter 

Z 315:2 Härjedalen 

Näringsfattiga förhållanden, 

torr/skarp, frisk, fuktig, 

sandigt/grusigt 

Häo Nej Medel Dikats fel Medel Nej  
Funna Häv. Gyn. 

Arter 

Z 535:2 Svenstavik 
Näringsrika förhållanden, 

torr/skarp, frisk 
Häo Nej Medel Fel hävd Medel Ja, blomsterlupin 

Funna Häv. Gyn. 

Arter 



 
 

Z 87:6 Bräcke Torr/skarp, kalkinslag, frisk Häo Nej Dåligt Rätt hävd Medel Ja, jätteloka 
Funna Hotade och 

Häv. Gyn. Arter 

X 580:1 Bollnäs 
Näringsrika förhållanden, frisk, 

torr/skarp 
Häo 

Ja, Dåligt 

skick 
Medel Rätt hävd Medel 

Ja, blomsterlupin, 

jätteloka 

Funna Häv. Gyn. 

Arter 

Y 849:1 Kramfors 

Näringsrika/näringsfattiga 

förhållanden, torr/skarp, frisk, 

kalkinslag 

Häo  Nej Bra Rätt hävd Bra 
Ja, blomsterlupin, 

vresros 

Funna Sällsynta och 

Häv. Gyn. Arter 

Z 321:4 Svenstavik 
Näringsrika förhållanden, frisk, 

kalkinslag, fuktig 
Häo  Nej Bra Rätt hävd Bra Ja, blomsterlupin 

Funna Häv. Gyn. 

Arter 

X 579:1 Bollnäs 
Näringsrika förhållanden, frisk, 

torr/skarp 
Häo  Nej Medel Dikats fel Dålig 

Ja, blomsterlupin, 

jätteloka 

Funna Häv. Gyn. 

Arter 

X 68:1 Gävle Frisk, kalkinslag, sandigt/grusigt Häo  Nej Bra Rätt hävd Bra Ja, blomsterlupin 
Funna Häv. Gyn. 

Arter 

Total 

         

79 objekt 
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