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Inledning 

Gotlands flora och vägkanter 

I många avseenden skiljer sig Gotland från fastlandet. Det omgärdande havet ger Gotland 
ett annat klimat; vattnet värms upp långsamt och behåller värmen länge, vilket ger kyliga 
vårar och milda höstar (Ekstam m.fl., 1984; Birgersson & Selin, 1996). Årsmedeltempera-
turen är högre och klimatet torrare än på fastlandet.  

Landskapet är varierat, det växlar snabbt mellan fuktiga myrar och torra hällmarker med 
tallskog, med åkrar och ängen däremellan (Vägverket, 2006; Birgersson & Selin, 1996). 
Kalkhalten är generellt hög, både i berggrunden och i de vanligtvis tunna jordlagren. 
Jordbruket är mindre intensivt än i övriga delar av södra Sverige och landskapet har be-
hållit en mer ålderdomlig karaktär med en mindre andel åkrar och en större andel ängs- 
och betesmarker. Skogslandskapet är mer öppet på grund av de tunna jordlagren och be-
tet.  

Även floran skiljer sig en del från fastlandets på grund av dessa speciella förhållanden 
(Vägverket, 1999a; Vägverket, 2006). Arter med olika utbredningsmönster och krav på 
livsmiljö möts på Gotland och öns flora och fauna är generellt mycket rik på sällsynta och 
skyddsvärda arter.  

Denna unika biologiska mångfald återspeglas även i miljön intill vägar. Vägkanter består 
generellt av solbelysta slänter med väldränerad jord där skuggande vegetation hålls undan 
genom årlig slåtter. De liknar därmed på många sätt de artrika ängs- och betesmarker som 
drastiskt har minskat i landskapet under de 
senaste hundra åren. Särskilt vanligt i vägkan-
ter är därför förekomsten av ängs- och betes-
marksflora.  

Vägkanten är dock en miljö som påverkas av 
trafik och vägskötsel (till exempel varierande 
skötselmetoder, damm och olika störningar), 
till skillnad från ängs- och betesmarker som 
tillkommit genom många års traditionell sköt-
sel och relativt få markstörningar. Detta åter-
speglas i skillnader i floran och vägkanter kan 
därmed inte ses som ett direkt substitut för 
ängar och betesmarker.  

Trots detta är den rikliga blomningen av bland 
annat slåttertåliga växter och gamla åkerogräs 
i de gotländska vägkanterna mycket värdefull 
ur biologisk synvinkel. Sällsynta och skydds-
värda arter är rikligt förekommande i vägkan-
terna.  

Trafikverket och vägkantsfloran 

Som förvaltare av det allmänna vägnätet i Sverige ansvarar Trafikverket för vägkanter där 
skyddsvärda växter och djur förekommer. År 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 ett program 

Figur 1. Blommande blåeld på Gotland. 
Foto: Håkan Andersson. 
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för skötsel av vägkanter där man på ett konkret sätt tar ansvar för den biologiska mångfal-
dens bevarande (Vägverket, 1994).  

Under år 1995 startades projektet artrika vägkanter på nationell nivå inom Vägverket. I 
varje region pekades särskilt artrika vägkanter ut och dessa sträckor skulle få en floraan-
passad skötsel, bland annat årlig slåtter i hela vägkantens bredd. Slåttertidpunkten anpas-
sades så att vegetationen varken slogs för tidigt eller för sent, så att de flesta arterna skulle 
hinna blomma och sätta frön.  

År 1996 inventerades vägkanterna på Gotland med syftet att få en översiktlig bild av floran 
och öka kunskapen om vägkantsskötselns förutsättningar (Birgersson & Selin, 1996). In-
venteringarna följdes sedan upp under de kommande åren (Birgersson & Selin, 1998; Bir-
gersson & Selin, 2000). Resultaten av dessa inventeringar beskrivs närmare under avsnit-
tet om tidigare inventeringar på Gotland, men sammanfattningsvis ledde det främst till 
allmänna skötselanpassningar för samtliga vägkanter på ön.  

Ett forskningsprogram om transportinfrastrukturens inverkan på biologisk mångfald och 
landskapsekologi initierades 2009 (TRIEKOL, 2011). Inom programmet studeras bland 
annat vägkanter som livsmiljö för växter och djur, både rödlistade och vanligare arter, och 
man tar fram mål och strategier för en optimal vägkantsskötsel.  

Vägkanter behöver skötas 

Vägkantens växter behövs. De förhindrar erosion och binder föroreningar från det vatten 
som rinner av vägen (Vägverket, 1998). Vegetationen bör dock inte bli alltför högvuxen, då 
kan den skymma sikten för trafikanterna.  

För att behålla god trafiksäkerhet slås därför vägkanternas vegetation under sommarhalv-
året. Även större, vedartade växter röjs bort med jämna mellanrum. Intensitet och om-
fattning av dessa åtgärder har varierat genom åren, men vägkanterna har genomgående 
hållits mer eller mindre öppna.  

Vägdikets dränerande och avvattnande förmåga försämras med tiden av sedimentation 
och igenväxning och ibland behöver därför dikenas funktion återställas (Vägverket, 1998). 
Vid dikning skrapas jord och vegetation i diket bort, oftast bara i dikesbottnen, medan 
man vid kantskärning skrapar bort den översta jorden med vegetation i en smal remsa 
intill vägbanan.  

Gotlands vägkanter sköts dock lite annorlunda än vägkanter i övriga Sverige. Hänsyn tas i 
stor utsträckning till sommarens rika blomning och denna rapport ska klargöra hur detta 
går till i praktiken.  

Syfte och avgränsning 

Denna rapport är en sammanställning av befintlig kunskap kring den biologiska mångfal-
den i gotländska vägkanter. Rapporten sammanfattar hur skötseln fungerar och beskriver 
översiktligt de uppföljningar och forskningsprojekt som berört gotländska vägkanter. Vi-
dare presenteras framtida utvecklingsmöjligheter och förslag på uppföljningar.  

Inför sammanställningen har inläsning av aktuellt material och intervjuer med berörda 
personer genomförts, men inga inventeringar i fält.  
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Biologiska värden i vägkanterna 
Vägkanter är mycket viktiga för den biologiska mångfalden. I många fall handlar vägkan-
ternas naturvärden om en samlad artrikedom. Ibland är det istället förekomster av hotade 
eller skyddsvärda arter som är viktiga att uppmärksamma. Många rödlistade arter använ-
der vägkanterna som livsmiljö (Lennartsson & Gylje, 2009) och för hotade arter i jord-
brukslandskapet är vägkanter, skjutfält, täkter och liknande miljöer oerhört viktiga.  

Tidigare inventeringar på Gotland 

Första inventeringen 1996 
Inventeringen av de gotländska vägkanterna under år 1996 utformades för att ge en över-
siktlig bild av floran (Birgersson & Selin, 1996). 143 inventeringsytor placerades i vägkan-
terna längs det allmänna vägnätet. Varje yta varierade mellan 50 och 100 meter i längd 
och inventerades i både juni och augusti.  

Resultatet från inventeringen av de 143 ytorna gav ett totalt artantal om cirka 500 arter. 
Av inventeringsytorna klassificerades 10 % som mycket artrika (mer än 80 arter totalt) 
medan de flesta ytorna, 72 %, var tämligen artrika (50-80 arter totalt). Endast 18 % av 
ytorna hörde till den minst artrika klassen måttligt artrika (mindre än 50 arter totalt).  

Inventeringen gav inget statistiskt signifikant resultat men indikerade att de artrikaste 
miljöerna kunde vara områden med ren kalksten: i fuktig skogsmark och i ängsområden. 
Artfattigast verkade de vägkanter vara som låg intill hällmarker, torrbackar och åkermark. 
Skogsbältet på mellersta delen av ön ligger i ett område med märgelsten och vägkanter i 
dessa trakter hade generellt en lägre artrikedom.  

Vägkanterna delades in i värde- och bevarandekategorier. Kategori I var vägkanter av 
mycket stort biologiskt värde (förekomster av rödlistade arter eller sällsynta orkidéer, nä-
ringsfattiga torrbackar mm). Kategori II var vägkanter av stort biologiskt värde (artrik 
flora, förekomster av sällsynta eller regionalt sällsynta växter, orkidéer som är allmänna 
på Gotland mm). Kategori III var vägkanter där väghållaren avser att försöka höja det bo-
taniska och/eller upplevelsemässiga värdet. Hela 19 % av inventeringsytorna tilldelades 
kategori I och resterande ytor hörde till kategori II. Kategori III saknades helt.  

Hotbilder för vägkanterna identifierades. Bland de vanligaste hoten mot den artrika floran 
eller de skyddsvärda arterna nämndes igenväxning av sly eller näringsgynnad flora samt 
för djup kantskärning i vägkanter med orkidéer.  

Inventeringen gav upphov till ett antal förslag till försöksverksamhet för att öka artrike-
domen i vägkanter, utforma framtida skötselmetoder eller undersöka effekten av olika 
metoder. Bland annat föreslogs en studie med uppföljning av olika skötselåtgärder inom 
ett antal av de provytor som inventerats 1996. De metoder man ansåg behövde undersökas 
var kantskärning, slåtter, borttagande av slaget växtmaterial och sådd.  

Inventeringen av vägkantsfloran på Gotland skiljer sig från övriga delar av landet. Arbetet 
mynnade i de övriga regionerna ut i avgränsade sträckor, vilka markerades med skyltar 
och fick en anpassad skötsel. Resterande vägkanter lämnades dock åt den vanliga väg-
kantsskötseln. På Gotland identifierades visserligen ett antal sträckor som särskilt värde-
fulla men skötselarbetet fokuserades inte på dem och de har inte markerats med några 
skyltar (Birgersson & Selin, 1997). Vägkantsskötseln har snarare anpassats för alla vägkan-
ter på ön.  
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Uppföljningsinventeringar 1997, 1998 och 2000 
I syfte att studera en långsiktig förändring av artantal och artsammansättning i vägkants-
floran på Gotland gjordes uppföljande inventeringar av ett urval av 1996 års inventerings-
ytor (Birgersson & Selin, 1998; Birgersson & Selin, 2000). Samma tio ytor inventerades 
alla tre åren. Utöver dessa ytor studerades även några vägkanter med avseende på föränd-
ringar efter olika skötselåtgärder (kantskärning, nyanläggning och borttagande av slaget 
material). År 1997 inventerades ytorna vid ett tillfälle i juni medan man år 1998 och 2000 
inventerade dem vid två tillfällen, ett i juni och ett i augusti.  

Det var stora skillnader i klimat mellan de olika åren, vilket förmodligen delvis förklarade 
flera av resultaten. Det totala artantalet i de utvalda inventeringsytorna vid den ursprung-
liga inventeringen 1996 gav sammanlagt 280 arter. Inventeringen år 1997 visade på en 
generell nedgång i antalet arter (251 arter totalt), men sommaren var också extremt torr. 
1998 års inventering visade däremot att artantalet jämfört med år 1996 var tämligen oför-
ändrat (294 arter totalt). Resultaten av inventeringen under år 2000 visade att artantalet 
hade gått ner närmare 10 % sedan 1998 (270 arter totalt).  

Landskapsinventering 
Gotlands Botaniska Förening har sedan 1983 inventerat floran på hela Gotland. En land-
skapsflora kommer att tryckas under år 2012 (Gotlands Botaniska Förening, 2011). Vid 
denna inventering studerades även öns vägkanter och utöver den generella artrikedomen 
har man bland annat noterat en del ovanliga arter som jordkastanj och sammetsbockrot, 
vilka finns tillfälligt i landet och kan ha kommit till ön med gräsfröblandningar.  

Vid 1996 års inventering av öns vägkanter kunde uppgifter från Gotlands Botaniska Före-
ning användas efter en genomgång av en mängd data från landskapsinventeringen. Vid 
inventeringarna inför landskapsfloran har vägkanter angetts som biotop för vissa enskilda 
arter, och för dessa finns även koordinater angivna. Generellt artrika vägkantsmiljöer går 
däremot inte att söka ut ur materialet på något enkelt sätt.  

Inte bara flora 

Hittills har studier av artrikedom i landets vägkanter mestadels fokuserats på blommande 
växter. Det är visserligen inte så underligt med tanke på att denna vegetation påverkas 
direkt av Trafikverkets skötselåtgärder. Framför allt Gotland har en stor andel blommande 
och artrika vägkanter. Men det som ofta glöms bort är dock att vägkanterna även utgör 
viktiga livsmiljöer för flera andra sorters organismer (figur 2).  

Framför allt har vägkanterna ett stort värde för många insektsarter. Blomrikedomen utgör 
en viktig resurs med pollen, nektar och specifika värdväxter som vissa arter behöver för 
sin överlevnad. Vägkanternas solbelysta och ofta sandiga slänter är dessutom viktiga 
boplatser åt till exempel flera arter av steklar och solitära bin. Även ormar och ödlor trivs i 
soliga och varma slänter.  

Om vägdiket är vattenförande kan det utnyttjas av många organismer som lever hela sitt 
liv, eller något livsstadium, under vattenytan. Även här gynnas många insektsarter, men 
även till exempel groddjur och fiskar.  

Olika element i vägkanten, till exempel stenmurar, milstenar och grova träd utnyttjas av 
växt- och djurlivet. Lavar och mossor växer på både sten och bark och det finns arter som 
är särskilt anpassade till öppna och solbelysta miljöer. Fåglar och fladdermöss utnyttjar 
hålrum i trädstammar och svampar lever både i och kring träden.  
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Figur 2.  
Överst: Allélaven 
(Anaptychia ciliaris) 
växer på stammen 
av ett gammalt löv-
träd. Foto: Åsa 
Röstell.  
I mitten: En älg-
gräspärlemorfjäril 
(Brenthis ino) på en 
blommande åker-
vädd. Foto: Tove 
Adelsköld.  
Nederst: En bivarg 
(Philanthus tri-
angulum) i en san-
dig slänt. Foto: Hå-
kan Andersson.  
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Skötsel av vägkanter på Gotland 
Trafikverket har delat in Gotland i två driftområden (figur 
3). Nordost om väg 143, mellan Visby och Ljugarn, ligger 
driftområde Norra Gotland med 762 kilometer allmänna 
vägar. Sydväst om samma väg ligger driftområde Södra 
Gotland med 725 kilometer väg.  

Vem som sköter vägarna inom ett driftområde och hur 
vägområdet ska skötas regleras i en upphandling. Då slu-
ter Trafikverket ett avtal med en entreprenör som förbin-
der sig att sköta drift och underhåll av områdets vägar och 
vägkanter. När kontraktsperioden är slut sker en ny drift-
upphandling.  

Den föreskrivna skötseln av vägkanter beskrivs i så kal-
lade skötselanvisningar för respektive driftområde och 
behandlar främst röjning, slåtter och kantskärning (Väg-
verket, 2005; Vägverket, 2006). Södra Gotlands skötsel-
anvisningar är från 2005 och en ny upphandling planeras 
till 2012. Skötselanvisningarna för Norra Gotland är från 
2006 och området ska handlas upp igen 2013.  

 

 

 

Figur 4. Förklaringar till vad som menas med olika vägtermer. Illustration: Tove Adelsköld.   

Vägkant 
De flesta vägkanter börjar med en innerslänt (röd och orange pil) som sluttar nedåt från väg-
banan som har stödremsor på vardera sidan (svarta pilar). Oftast följs innerslänten av ett dike 
och en ytterslänt (blå pil) som sluttar uppåt mot omgivande mark. Ibland ansluter innerslänten 
direkt till omgivande mark (röd pil).  
Väganordning 
Med väganordning menas bland annat vägbana, diken, slänter, säkerhetszoner, broar, trum-
mor, belysning, skyltar, stängsel och räcken (Trafikverket, 2011). Det vi kallar vägkanter in-
kluderas alltså.  
Vägområde 
Med vägområde (grön pil) avses den mark som tas i anspråk för väganordningar (Trafikver-
ket, 2011). Vägområdet slutar vanligtvis där ytterslänten (eller innerslänten) upphör. Ibland 
fortsätter det även i en kantremsa utanför dessa (högst 2 meter).  

Figur 3. Vägskötseln på Got-
land är uppdelad i två områ-
den. Källa: Trafikverket. 
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Slåtter 

Allmänt 
På grund av den över lag rikt blommande floran längs de gotländska vägarna skiljer sig 
den gotländska vägkantsslåttern något från fastlandets. Skötseln anpassas längs hela väg-
nätet, istället för att som i övriga landet visa hänsyn till floran endast inom utpekade 
artrika vägkanter, vilka markeras med skyltar i vägområdet.  

Slåttern delas in i två perioder: sommarslåtter och höstslåtter (Vägverket, 2005; Vägver-
ket, 2006). Sommarslåttern inriktas helt mot trafiksäkerhet. Det innebär att goda siktför-
hållanden eftersträvas genom slåtter i korsningar och innerkurvor, kring väganordningar 
och längs raksträckor med högvuxna, näringsrika vägkanter. Vid höstslåttern slåttras alla 
vägkanter på Gotland, både de som innefattades av sommarslåttern och de som sparades. 
Efter åtgärden får vegetationen vara högst 15 cm.  

Längs raksträckor som slås vid sommarslåttern ska minst 150 centimeter slås (figur 5). 
Vid höstslåttern gäller minst 300 centimeters bredd och man går inte bredare än så längs 
vanliga raksträckor. I kurvor och korsningar utökas dock slåtterbredden så att sikten blir 
tillräckligt god, ofta slås vegetationen i hela vägområdet.  

I hela Sverige utförs idag vägkantsslåttern med hjälp av rotorklippare (figur 6). Slåtterag-
gregatet är 1,5 meter brett och växtmaterialet slås av och trasas sönder av aggregatets rote-
rande kättingar. Samma aggregat används till slåtter och röjning men vid röjningsarbetet 
används en grövre kätting. Aggregatet som används till slåtter har dock möjlighet att slå av 
mindre sly och buskar.  

Under sommarslåttern bör slåtteraggregatet enligt skötselanvisningarna inte gå närmre 
markytan än 20-25 cm. Anledningen till det rekommenderade avståndet är att man öns-
kar bevara och gynna lågväxande arter och redan påbörjad växtlighet av lite mer yviga 
vägkantsarter som blåeld, gulreseda och cikoria.  

 

Figur 5. Vid sommarslåttern slås minst 150 cm (blå pil) och vid höstslåttern minst 300 cm. Röj-
ning sker i hela vägområdet (grön pil). På platser där trafiksäkerheten kräver det slås och röjs 
dock större ytor. Horisontella mått från vägbanan och ut i vägkanten avses. Illustration: Tove 
Adelsköld. 

Tider 
Sommarslåttern utförs årligen under en fyraveckorsperiod som ska infalla mellan den 
1 juni och 10 juli. Beroende på variationer i klimatet mellan olika år kan därmed slåtterpe-
rioden skjutas två veckor framåt eller bakåt i tiden. Beslut om när slåttern ska börja görs 
gemensamt av beställaren och entreprenören (med beställare avses Trafikverkets projekt-
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ledare för drift och underhåll i driftområdet). Bedömningen grundar sig på hur långt växt-
ligheten har hunnit, vilket bland annat beror på om det har varit en kall eller varm vår 
(Almgren, 2011). Vägkantsväxternas blomning kommer ofta igång en vecka in i juni (Gar-
dell, 2011).  

Skötselanvisningarna anger att sommarslåttern med fördel kan börja i vägkanter med 
högvuxen, kvävegynnad flora, vilken ofta återfinns intill åkermark. I anvisningarna finns 
kartor där de vägar som bör slås först pekas ut. Man kan dock inte peka ut sträckor som 
alltid kommer att ha denna mer triviala flora, växtligheten varierar från år till år. Därför 
ligger ansvaret hos maskinförarna, som vid slåtter av vägkanterna observerar var floran är 
rikt blommande och sparar dessa sträckor till höstslåttern.  

Höstslåttern ska ske mellan den 25 augusti och den 10 oktober. Man börjar längs samma 
vägar som vid sommarslåttern, det vill säga de vägar som pekas ut på kartan i skötselan-
visningarna.  

 

Figur 6. Vägkantsslåtter med två slåtteraggregat direkt efter varandra, Värmland 2010. Foto: 
Tove Adelsköld.  

Hänsyn 
När slåtterarbetet är färdigt ska det ge ett prydligt och välskött intryck. Slåttern får inte 
skada träd, stenmurar och andra väganordningar. Vid sommarslåttern sparas rikt blom-
mande vägkanter där så är möjligt av trafiksäkerhetsskäl.  

Röjning 

Allmänt 
Under hösten ska buskar och sly röjas i hela vägområdet (figur 5) samt i tidigare röjda ytor 
i vägens sidoområde (Vägverket, 2005; Vägverket, 2006). Skymmande vegetation kring 
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vägskyltar, räcken och stolpar ska tas bort. Efter röjningsåtgärden får vegetationen som 
högst vara femton centimeter. Det röjda materialet lämnas kvar i vägkanten.  

Det aggregat som används 
vid mekanisk röjning är 1,5 
meter brett och har rote-
rande kättingar som slår 
av vegetationen (figur 7). 
Det är samma aggregat 
som används till slåtterar-
betena, men vid röjning 
används en grövre kätting. 
Vid manuell röjning an-
vänds röjsåg och trimmer.  

Tider 
Båda driftområdena är 
indelade i två röjningszo-
ner var och röjning sker 
vartannat år i zon 1 och vartannat år i zon 2 inom respektive driftområde. På två år har 
därmed hela öns vägnät blivit röjt. Några utpekade vägar med större trafikmängd 
(ådt>1500 fordon) röjs dock varje år. Oberoende av röjningszon får vegetationen i vägom-
rådet inte vara högre än en meter enligt skötselanvisningarna. Denna modell med röjning 
vartannat år har använts under de senaste åtta åren.  

Röjningsarbetena sker under september till december och ska enligt skötselanvisningarna 
vara klara den 31 december.  

Hänsyn 
Röjningsåtgärderna ska utföras med försiktighet så att de inte skadar stenmurar, träd, 
milstenar, stängsel och andra väganknutna objekt.  

Vissa vägar kantas av stenmurar och där röjs hela ytan mellan väg och mur. I vissa fall 
röjer man manuellt närmast muren.  

Kring alléträd röjer maskinföraren det som går att komma åt med aggregatet (Gardell, 
2011). Sedan röjs området närmast träden manuellt.  

Kring milstenar inom eller intill vägområdet ska manuell röjning ske två gånger per år 
enligt skötselanvisningarna (i det norra driftområdet tre meter kring stenen, i det södra 
driftområdet två meter).  

Där så är möjligt trafiksäkerhetsmässigt sparas vildaplar och lågväxande rosbuskar vid 
röjningen.  

Kantskärning och dikning 

Allmänt 
Vid kantskärning skrapas det översta lagret jord och vegetation bort intill vägbanan för att 
möjliggöra vattenavrinning från vägbanan. Oftast tas en remsa om cirka 20-40 centimeter 
närmast vägbanans kant (Gardell, 2011; Nybohm, 2011). Skrapningen ska inte gå djupare 
än tio centimeter, finns behov av att gå ännu djupare ska beställaren kontaktas (Vägver-
ket, 2005; Vägverket, 2006).  

Figur 7. Röjningsarbetet utförs med ett aggregat med rote-
rande kättingar. Foto: Mikael Nybohm.  
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Kantskärningen utförs årligen längs en viss andel av de gotländska vägkanterna och varje 
enskild vägkant åtgärdas ungefär vart sjunde år (Gardell, 2011). Vissa vägkanter växer igen 
snabbare och de skrapas därför oftare. Det handlar främst om vägar som sandas mycket 
vintertid; sanden samlas i, och bygger upp remsan utanför vägbanans kant. Djupet om tio 
centimeter är tänkt att följa släntens normala lutning och inte inkludera upphöjningen 
med sand. 

Dikning (eller dikesrensning) är en liknande åtgärd, men då skrapas den översta jorden 
med vegetation bort ur dikets botten eller längs slänterna. En bedömning av vägarnas be-
hov av denna åtgärd görs varje år. Omfattningen styrs av åtgärdens syfte; oftast behövs en 
bättre framkomlighet för vattnet i diket och då rensas endast dikets botten. Ibland skrapar 
man dock hela slänten och då handlar det istället om att underlätta avvattningen av väg-
kroppen.  

Hänsyn 
En försiktig kantskärning i igenväxta områden gynnar artrikedomen, enligt skötselanvis-
ningarna. Åtgärden blottlägger jorden och många frön får en möjlighet att gro. Åren efter 
en kantskärning kan man få en vackert blommande och högvuxen flora.  

En kraftig kantskärning kan ibland påverka 
floran negativt på längre sikt, bland annat 
riskerar man att skada orkidéers rotknölar. 
I skötselanvisningarna finns därför utpe-
kade sträckor som kräver speciell hänsyn. 
Om kantskärning behövs inom en hän-
synssträcka är en grund kantskärning att 
föredra framöver en djup. Därför får kant-
skärningar längs dessa vägar vara maxi-
malt fem centimeter djupa. Ifall kantskär-
ning eller andra åtgärder planeras inom 
någon av dessa hänsynssträckor ska bestäl-
laren kontaktas. Detta krav tillgodoses ge-
nom att entreprenören lägger fram ett för-
slag på vilka skötselåtgärder de anser be-
höver göras under året och beställaren 
godkänner förslaget.  

Fornlämningar får inte skadas av 
kantskärningsåtgärder. Det finns till ex-
empel en väg på norra Gotland som inte får 
kantskäras alls eftersom vägen går genom 
ett fornlämningsområde.  

Övrig skötsel 

Alléer och vägträd 
Alléer och solitära träd förekommer ofta i vägområdet på Gotland. Trafikverket har tidi-
gare ställt krav på lämplighet hos den personal som arbetar med träden, och kommer att 
göra så även vid den nya upphandlingen, genom krav på dokumenterad utbildning och 
kompetens inom beskärningsteknik. Vid alla arbeten i eller kring träden krävs försiktighet.  

Figur 8. Det finns gott om orkidéer i vägkan-
terna på Gotland, här en purpurknipprot vid 
väg 146. Foto: Mats Lindqvist, 2009.  
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Området runt träden röjs och rot- och stamskott på träden tas bort. Den fria höjden upp-
rätthålls genom manuell beskärning och döda och fallfärdiga grenar tas bort. Eventuella 
skador eller sjukdomar på träden rapporteras till beställaren.  

Kulturmiljö 
Stenmurar, milstenar och andra objekt i vägområdet med kulturmiljövärden tas om hand 
och röjs fram. Vägar kantade av stenmurar är vanliga på de södra delarna av Gotland samt 
på Fårö (norra Gotland). I skötselanvisningarna för Norra Gotland anges att hela ytan 
mellan väg och mur ska röjas om muren finns inom fem meter från vägens kant.  

Det finns fyra så kallade kulturvägar i det södra driftområdet, med egna skötselplaner där 
det bland annat ställs krav på manuell röjning kring stenmurarna två gånger per år. Flo-
ran längs dessa vägar är inte prioriterad. Länsstyrelsen på Gotland har även valt att göra 
årsvisa satsningar på vägar med kulturmiljövärden; nyligen till exempel en kort sträcka på 
Fårö i det norra driftområdet (Almgren, 2011).  

Vinterskötsel 
I Sverige sker halkbekämpning vintertid med hjälp av vägsalt och sand. På Gotland an-
vänder man dock enbart sand, man har inte använt saltning som metod på flera decennier 
(Gardell, 2011).  

	    



	  

Rapport 2011:154 Biologisk mångfald i Gotlands vägkanter          15	  

Utveckling och uppföljning 

Allmänt 

Dagens system på Gotland med sommar- och höstslåtter, röjning och kantskärning är 
uppbyggt av både kunskap, teknik och tradition. Det kan vara svårt att skilja ut vilka an-
passningar i skötseln som har gjorts på grund av dokumenterade effekter, rimliga anta-
ganden eller maskinella begränsningar. Man måste även komma ihåg att det hela tiden 
handlar om avvägningar mellan nytta och kostnad.  

Varken anläggning eller underhåll av vägkanter kan ha biologisk mångfald som huvud-
syfte (TRIEKOL, odaterat). Vägkanterna har dock en stor potential att bidra till bevaran-
det av både flora och fauna. Det är viktigt att anpassningar i skötseln görs på de platser 
och de sätt som gör störst nytta. Än finns det många åtgärder och arbetssätt som måste 
utvärderas och undersökas för att kunna optimera skötselarbetet.  

Vid alla typer av undersökningar och försök framöver är det mycket viktigt att en ordentlig 
kontroll av vägkanten görs innan någon behandling tillämpas (Fernandez, 2011). Detta för 
att kunna dra relevanta slutsatser vid utvärderingen. Man måste veta vilka arter man har 
att göra med och hur pass dominanta de är i vägkanten.  

På Gotland, liksom på många andra platser i Sverige, finns ett engagemang och intresse 
för vägkanternas flora som bör tas tillvara. Allmänheten tycker ofta till om vägkantssköt-
seln, antingen slås det för tidigt eller för sent, för mycket eller för lite. Dessa åsikter bör 
inte styra den framtida utformningen av skötselarbetet, men det kan vara viktigt att in-
formera om varför man gör på ett visst sätt för att öka förståelsen för Trafikverkets arbete 
med både trafiksäkerhet och biologisk mångfald. Rastplatser skulle kunna utnyttjas för att 
informera om detta. Man bör även sträva efter ett ökat samarbete med Länsstyrelsen, av-
seende bland annat hotade arter som är beroende av vägkanter som livsmiljö. Det pågår 
idag uppstart av sådana samarbeten i hela landet.  

Riktade åtgärder för insekter 

Vägkanterna hyser mängder av insekter. De tre huvudsakliga maskinförarna på Gotland 
har alla noterat detta (Gardell, 2011; Nybohm, 2011; Stenström, 2011). När de tar hand om 
sin slåtterutrustning på kvällen är aggregatet fullt av insekter som troligtvis har suttit på 
växtligheten och fallit av vid slåttern.  

Bland alla de insekter som lever och trivs i vägkanterna finns det flera hotade eller skydds-
värda arter. Dessa arter bör Trafikverket arbeta för att bevara och gynna som en sorts an-
svarsarter. Framför allt bör man fokusera på flera arter av bin, bland annat svartpälsbi, 
stortapetserarbi och thomsonkägelbi (Kullingsjö, 2011). Andra hotade insekter som kan 
tänkas trivas i vägkanterna är bland annat flera småfjärilar och arter som är knutna till 
växten krissla.  

Det finns dessutom många växtätande insekter som även är värmekrävande och därför 
kan kopplas till vägkantsmiljöer med solbelysta slänter (Andersson, 2012). Bland annat 
rör det sig om halvvingar (till exempel stritar och skinnbaggar), fjärilar, vars larver är väx-
tätare, och skalbaggar (främst arter från familjerna bladbaggar och vivlar).  

Idag görs inga skötselåtgärder specifikt för insektslivet på Gotland. Tillgången till blom-
mornas nektar och pollen är redan idag relativt god i de flesta vägkanter. Däremot skulle 
tillgången till lämpliga bomiljöer för framför allt bin och steklar kunna skapas aktivt i 
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större skala (Kullingsjö, 2011). Även många arter av jordlöpare är mycket känsliga för 
igenväxning och skulle gynnas av sådana åtgärder (Andersson, 2012).  

Blottor i sandiga jordar skapas inte medvetet idag. Vid slåtterarbetet händer det dock att 
aggregatet kommer åt slänten och skrapar fram jorden här och var. Kantskärning och dik-
ning bidrar med större ytor med blottade jordar.  

Systematiska inventeringar av olika insektsarters förekomst i vägkanter bör utföras fram-
över. Med ett bättre kunskapsunderlag kan åtgärder och resurser satsas där de gör störst 
nytta. Man bör även studera och jämföra olika möjliga tillvägagångssätt för att aktivt 
skapa fler bomiljöer för insekter i vägkanterna.  

Generellt arbete med biologisk mångfald 

Utöver alla hittills nämnda anpassningar av vägkanternas skötsel bör man alltid sträva 
efter att gynna den biologiska mångfalden vid alla typer av åtgärder i vägområdet.  

Genom att öka de ekologiska kunskaperna hos de som arbetar med olika typer av vägåt-
gärder skulle små anpassningar till naturens fördel kunna göras, utan att det behöver 
kosta någonting extra. Eftersom det i allmänhet är svårt att hitta resurser till större natur-
vårdsinsatser skulle dessa vardagliga anpassningar vara mycket värdefulla. Det som krävs 
är en medvetenhet om olika vägkanters potential och vad som gör skillnad för den biolo-
giska mångfalden.  

Varje vägkant kan vara värdefull för någon särskild art eller den generella artrikedomen. 
Olika platser ger olika möjligheter. I vägkanter med sandiga jordar kan man med fördel 
blotta sanden på mindre ytor när man ändå är på platsen på grund av någon annan typ av 
åtgärd. Om nyanlagda, sydvända slänter inte besås med gräsfröblandning kan den lokala 
floran få en chans att etablera sig.  

Utbredningen av invasiva växter i vägkanterna på Gotland är inte känd idag. Inom Trafik-
verkets Region Väst har man inlett ett arbete med att kartlägga förekomster av arterna 
vresros, jättebjörnloka, blomsterlupin samt parkslide och jätteslide. Dessa arter förekom-
mer ofta i vägområdet, sprider sig mycket snabbt och tränger därmed undan den in-
hemska floran. För att kunna bedriva ett aktivt arbete med att bekämpa dessa arter måste 
man känna till mer om både utbredning och fungerande bekämpningsmetoder.  

Slåtter 

Slåtter för trafiksäkerheten 
Trafiksäkerhetsslåttern bör man inte förändra; trafiksäkerheten är huvudsyftet med sköt-
selåtgärderna i vägkanten och de sträckor som måste slås tidigt på året bör fortsätta att 
slås tidigt. Till exempel kan en högvuxen vegetation intill vägen, om den inte slås på för-
sommaren, bli uppåt 60-70 centimeter hög (Nybohm, 2011). Vid ett kraftigt regn kan väx-
terna lägga sig ut över vägbanan, vilket tvingar oskyddade trafikanter närmre bilarna och 
skapar osäkra trafikförhållanden.  

Det är inte alltid som trafiksäkerhetsslåttern under sommaren i praktiken hinns med inom 
den fyraveckorsperiod som anges i skötselanvisningarna. I södra driftområdet kan den 
vissa år bli upp mot fem veckor lång (Gardell, 2011). I det norra driftområdet brukar peri-
oden oftast vara fem till sex veckor trots att man kör i skift, bland annat eftersom det är 
trångt på vägarna (Stenström, 2011).  

Både sommar- och höstslåttern börjar idag alltid längs de vägar som pekats ut i skötselan-
visningarna. Inom dessa områden är det sedan upp till maskinföraren att planera kör-
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ningen på ett tidseffektivt sätt. De utpekade vägarna där slåttern startar ligger främst i 
jordbrukslandskapet där floran generellt är mer trivial. Även längs många myrar är vege-
tationen högvuxen och trivial (Gardell, 2011). Om floran något år skulle vara rikblommig, 
och trafiksäkerheten tillåter det, sparas växtligheten till höstslåttern. Det skiftar oftast lite 
år från år var det är rikare blomning (Stenström, 2011).  

Övrig sommar- och höstslåtter 
Dagens slåttersystem på Gotland kan behöva ses över och diskuteras för att kunna opti-
mera skötseln, både tekniskt, kostnadsmässigt och inte minst biologiskt.  

Utan att tumma på trafiksäkerhetsslåttern kan man till exempel fundera över om inte fler 
platser skulle kunna slås tidigt på året. För många år sedan slåttrade man fler vägkanter 
under sommaren än man gör idag (Almgren, 2011). Eventuellt med rikare blomning som 
resultat (Stenström, 2011). Sedan förändrades slåttern till dagens system med enbart tra-
fiksäkerhetsslåtter på sommaren och resterande vägkanter på hösten. Syftet med föränd-
ringen var att anpassa skötseln till de rikt blommande vägkanterna, så att växterna skulle 
hinna sätta frö innan slåttern. Någon ordentlig utredning av om denna anpassning ger en 
märkbar nytta har inte genomförts.  

Av tekniska skäl skulle det vara fördelaktigt om en större andel av vägkanterna slåttrades 
under försommaren; den växtlighet som skonas vid sommarslåttern blir nämligen tung 
och seg att slåttra på hösten (Gardell, 2011; Nybohm, 2011; Stenström, 2011). Den frodiga 
vegetationen av främst gräs hinner växa sig mycket tjock och hög och blir svårare att slå 
av. Om hela vägområdet slåttrades på försommaren skulle därför höstslåttern bli mycket 
enklare. Man skulle även hålla nere sly varje år och därmed minska behovet av röjning.  

En dynamisk slåtterregim skulle kunna vara ett alternativ till dagens skötselrekommen-
dationer. Det är nämligen inte helt säkert att en sen slåtter varje år är att rekommendera 
för den flora man vill skydda, en variation mellan olika år skulle kunna vara fördelaktigt 
på flera sätt. Detta är dock ännu ett relativt outforskat område och bör utredas vidare.  

Ett exempel på ett dynamiskt system skulle kunna vara att driftområdet delas in i två om-
råden, likt röjningszonerna, och vartannat år slåttras sedan hela vägområdet under som-
maren, medan man påföljande år håller sig till trafiksäkerhetsslåtter under sommaren och 
resterande vägkanter under hösten. Det går även att tänka sig slåtterregimer med exem-
pelvis treårscykler.  

Gotlands vägkantsskötsel baseras till stor del på maskinförarnas erfarenhet, flera av dem 
har arbetat med öns vägkanter i tio till tjugo år. Mycket av skötselarbetet bygger på att 
förarna är aktiva under slåttern och observerar blomning och förändringar i floran (figur 
9). Det är idag tre maskiner som körs på Gotland och ungefär tre till sex maskinförare. 
Kompetenskrav ställs på förarna vid nya upphandlingar, men systemet är ändå sårbart på 
så vis att den samlade erfarenheten och kunskapen hos dagens förare inte nödvändigtvis 
går att behålla till nästa kontraktsperiod om en annan entreprenör vinner upphandlingen.  

Det är fortfarande svårt att veta vilka av de anpassningar som sägs vara till nytta för artri-
kedomen som faktiskt har en dokumenterad effekt. Det är först när man kan börja skilja ut 
vilka anpassningar i skötseln som görs för den biologiska mångfaldens skull och vilka som 
görs för att det är mest praktiskt, minst kostsamt eller liknande, som man kan börja ut-
forma ett nytt slåttersystem utifrån, budget och ambitionsnivå.  
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Figur 9. Två gotländska vägkanter som har slåttrats under sommaren för att förbättra sikten i 
innerkurvan. Till vänster en vägkant längs väg 149 där hänsyn har tagits till den rika blomning-
en i stödremsan, närmast vägen. Till höger en vägkant vid Grodde där innerkurvan har slåttrats 
medan blomningen i ytterkurvan har sparats. Foton: Mats Lindqvist, 2009.  

Slåtteraggregat 
Under sommarslåttern bör slåtteraggregatet enligt skötselanvisningarna inte gå närmare 
markytan än 20-25 cm. Detta är omöjligt och till och med otillåtet att genomföra om man 
inte använder skärande aggregat (Gardell, 2011; Nybohm, 2011). Aggregatet som används 
idag slår av vegetationen med en roterande kätting och den vegetation som lämnas efter 
slåttern är i praktiken snarare cirka fem centimeter hög. Av säkerhets- och arbetsmiljöskäl 
får man inte lyfta aggregatet högre från marken än man gör idag.  

Rekommendationen skrevs då man fortfarande använde aggregat med knivar istället för 
kättingar och det var möjligt att hålla aggregatet på högre höjd över marken. Skärande 
aggregat slutade man med på Gotland för tre-fyra år sedan (Stenström, 2011). De funge-
rade dåligt och gick ofta sönder, vilket ledde till höga kostnader. De slående aggregat som 
används idag, istället för de skärande, fungerar dock inte tillfredsställande i den tjocka 
vegetationen (Nybohm, 2011).  

Anledningen till den rekommenderade slåtterhöjden är enligt skötselanvisningen att man 
önskar bevara och gynna lågväxande arter och redan påbörjad växtlighet av lite mer yviga 
vägkantsarter som till exempel blåeld, gulreseda och cikoria. Om anpassningen verkligen 
leder till att målet uppfylls är oklart.  

Den korta växtligheten som blir kvar efter sommarslåttern idag får nytt utrymme att växa 
och blomningen i dessa vägkanter förskjuts framåt i tiden (Gardell, 2011; Lindqvist, 2011). 
En senare och förlängd blomning i vissa vägkanter bör vara positivt för många insekter 
som under längre tid får tillgång till pollen och nektar.  

Slåtterhöjdens påverkan på vegetationen i vägkanten kan behöva studeras framöver för att 
utreda vilken effekt den har. Kanske behöver höjden varieras mellan olika platser bero-
ende på vilka arter som dominerar (Lindqvist, 2011). Anpassar sig vissa arter till en för-
ändrad slåtterhöjd?  

Uppsamling 
Vid samtal om skötsel av vägkanter för att gynna biologisk mångfald pratas det ofta om 
uppsamling av det slagna materialet. Uppsamlingen skulle föra bort biomassa, och där-
med näring, från vägkanten och på så vis få vägkanten att efterlikna ängs- och betesmar-
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ker där vegetationen blir hö eller äts upp direkt av djur. Näringsfattiga miljöer är generellt 
sett mer artrika än näringsrika miljöer där näringsgynnade, konkurrenskraftiga växter 
dominerar floran.  

Vägkanten är dock en miljö som kontinuerligt tillförs näringsämnen från trafiken. Frågan 
kvarstår om uppsamlingens förmodade effekt på artrikedomen kan väga upp de ökade 
kostnaderna vid skötselarbetet (TRIEKOL, 2011). Det har gjorts en studie av olika upp-
samlingsmetoder som visar att det är möjligt att utföra slåtter med uppsamling till ungefär 
samma kostnader som slåtter utan uppsamling, men att det tillkommer kostnader för 
transport och behandling av växtmaterialet (Vägverket, 1999b).  

Slåtteraggregaten som används idag trasar sönder vegetationen och på så vis är det me-
ningen att den avslagna vegetationen inte ska lägga sig som ett täcke över vägkanten. Är 
växtligheten mycket frodig innan slåttern blir det ändå ett betydande lager som lämnas 
ovanpå vägkanten.  

De biologiska vinsterna med uppsamling av slaget material bör utredas vidare innan sköt-
selmetoderna ändras. Det kan tänkas att andra förändringar i skötseln påverkar artrike-
domen mer än vad en eventuell uppsamling skulle göra. En möjlig väg att gå är dessutom 
att typen av vägkant motiverar valet av skötselmetod och därmed att uppsamling endast 
tillämpas på de platser där det förväntas ge en betydande effekt.  

Röjning 

Sista datum 
Röjningsarbetet ska enligt skötselanvisningarna vara färdigt senast sista december varje 
år. Detta slutdatum har förändrats på senare år, tidigare har den första april använts 
(Gardell, 2011). Denna förändring har gjorts för att kunna styra entreprenörens arbete så 
att röjningsarbetena verkligen hinns färdigt innan den eventuella snön kommer (Almgren, 
2011). 

Med ett tidigare datum är det svårare att hinna klart arbetena inom utsatt tid (Gardell, 
2011; Stenström, 2011). Om röjningsarbetet utförs tidigt under hösten hinner dessutom 
sly och buskar växa ytterligare innan vintervilan. En av maskinförarna på Gotland upple-
ver att man faktiskt har fått ett ökat uppslag av sly de senaste åren, eventuellt på grund av 
det ändrade sista datumet för röjningsarbetena (Stenström, 2011).  

Rent praktiskt skulle det vara lättare att utföra en större del av röjningsarbetet under den 
kallaste tiden på året (Gardell, 2011; Stenström, 2011). Om grenar och sly är frusna knäcks 
de lätt av, till skillnad från milda höstar då veden är vattenfylld och seg. Röjningsarbetet 
går därför mycket lättare när det är kallare väder. Vissa vintrar är nästintill snöfria på Got-
land och röjningsarbetena skulle dessa år kunna pågå långt efter årsskiftet med ett senare 
slutdatum.  

Det är dock svårt att veta hur vintern blir och frågan om ett förändrat slutdatum kanske 
främst är en kontraktsfråga.  

Intensitet och alternativa metoder 
Enligt skötselanvisningarna får vegetationen i vägområdet inte vara högre än en meter, 
oberoende av röjningszon. De flesta växter hinner inte bli så höga på två år, men sly av ask 
och ibland även viden kan dock vara ett problem i detta avseende (Gardell, 2011; Nybohm, 
2011; Stenström, 2011). De blir ofta mer än en meter höga på ett år och vägområdet röjs 
bara vartannat år. I det slåttrade området (tre meter brett) hålls sly nere genom den årliga 
slåttern. Det är utanför slåtterzonen som problemet uppstår.  
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På många platser skulle intensivare röjning kunna lösa problemet, där det är som värst 
kan man övergå till årlig röjning istället för vartannat år. På särskilda problemsträckor 
skulle man även kunna tillämpa upprepad röjning under samma sommar (två gånger 
inom sex veckor) (Lindqvist, 2011). En annan möjlig åtgärd kan vara att tillåta att en 
större andel av röjningsarbetena utförs under den kallare tiden på året, se ovan. Man 
skulle dock troligtvis inte kunna lösa hela frågan på dessa sätt och alternativa metoder 
måste därför prövas och utvärderas.  

Besprutning är inte tillåtet för att bekämpa sly i vägkanter, däremot att gräva eller rycka 
upp hela buskar med rötterna. Det senare är en metod som har prövats bland annat vid 
restaurering av igenväxande artrika vägkanter (Lindqvist, 2011). Med rätt utrustning fun-
gerar metoden relativt bra, och kostnaden bör vara jämförbar med flertalet återkommande 
röjningar som blir alternativet. Denna åtgärd skulle dock inte vara tillämpbar längs vägnä-
tet i stort utan passar främst längs avgränsade, prioriterade sträckor.  

Biologisk mångfald 
Vildapel och lågväxande rosbuskar sparas i vägområdet så långt det är möjligt av trafiksä-
kerhetsmässiga skäl. Enligt skötselanvisningarna ska detta göras av estetiska skäl, men det 
bör även vara positivt för den biologiska mångfalden. Blomningen är viktig för många in-
sekter, vilket i sin tur drar till sig fåglar. Mängden aplar och rosor i vägkanterna är för-
modligen inte så stor, men kan ändå vara av betydelse för det lokala insekts- och fågellivet.  

Sälgen är en mycket viktig art för insektslivet, bland annat eftersom den blommar riktigt 
tidigt på våren, innan många andra växter har börjat blomma (Jordbruksverket, 2009). 
Den har betydelse för många insektsarter, framför allt humlor, bin och fjärilar. Sälg borde 
kunna sparas där trafiksäkerheten tillåter det, på samma sätt som vildapel och rosor.  

Kantskärning och dikning 

Effekter på flora och fauna 
Tidigare var dikningarna och kantskärningarna på Gotland mer omfattande och hela slän-
ter kunde skrapas, trots att det inte alltid fanns något tekniskt behov av så kraftiga åtgär-
der (Gardell, 2011; Nybohm, 2011; Stenström, 2011). Idag kantskärs vanligtvis en smal 
remsa närmast vägbanan och dikning sker utifrån behov.  

Olika effekter av kantskärning på 
vägkantens flora och fauna är ännu 
inte helt utredda och bör studeras 
noggrannare framöver. Skötselan-
visningarna menar att en försiktig 
kantskärning i igenväxta områden 
gynnar artrikedomen; åtgärden 
blottlägger jorden och många frön 
får en möjlighet att gro (Vägverket, 
2005; Vägverket, 2006). Åren efter 
en kantskärning kan man därmed 
få en vackert blommande och hög-
vuxen flora. På vissa håll kan dik-
ning längs grusvägar troligtvis vara 
en förutsättning för riklig blom-
ning och förnyelse av floran i väg-
kanten (figur 10) (Lindqvist, 2011).  

Figur 10. En vägkant som dikats nyligen, troligtvis 
föregående år, och som nu uppvisar en stor blomrike-
dom med bland annat prästkrage, stor blåklocka, 
getväppling och väddklint (Varnhem, öster om Skara). 
Foto: Mats Lindqvist, 2006. 
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I den första vägkantsinventeringen på Gotland undersöktes successionen efter kantskär-
ning (Birgersson & Selin, 1996). Man fann att artrikedomen inom något igenväxta områ-
den kan gynnas av kantskärning, medan man inom andra områden (torra och näringsfat-
tiga) snarare kan få en högrest och vacker flora men en minskad artrikedom. Som exempel 
på det senare studerades ytor där blåelden blivit totalt dominant.  

Det pågår idag ett forskningsprojekt kring olika metoder att öka artrikedomen i vägkan-
terna där kantskärning är en av de undersökta behandlingarna (Uppsala Universitet, 
2011). Att skrapa bort det översta jordlagret visade sig ge ett utmärkt utgångsläge för eta-
bleringen av nya arter, men om vägkanten är för näringsrik växer den snart igen (Fernan-
dez, 2011).  

Öns maskinförare har observerat något varierande kantskärningseffekter (Gardell, 2011; 
Nybohm, 2011; Stenström, 2011). Dagens försiktiga kantskärning i åkerlandskapet ger 
antingen ingen större skillnad i vägkantsflora under de kommande åren eller en något 
förändrad flora de första åren. I somliga vägkanter blir blomningen något rikare de första 
åren efter åtgärden, men gräsen etablerar sig sedan snabbt. Generellt i de gotländska väg-
kanterna är de blommande arterna koncentrerade till en rand närmast vägen, vegetation-
en längre ut i slänterna består främst av gräs. Detta skulle kunna hänga ihop med kant-
skärningen. Tidigare års mer omfattande skrapning av slänterna gav nämligen en markant 
förändring i floran under de följande åren och inom en större yta.  

På grund av dagens kantskärning blir vägkanterna bredare och bredare och det gör dem 
svårare att slåttra (Stenström, 2011). En möjlig utveckling av skötselarbetet skulle därför 
kunna vara att utföra kantskärningen med hjälp av en grävskopa istället för med den vink-
lade skopa som man använder idag. Detta har gjorts tidigare och skulle innebära att man 
kan skära en längre bit av slänten ner mot diket. Förhoppningsvis skulle den högvuxna 
och rikblommiga floran därmed förskjutas nedåt slänten och inte bara finnas närmast 
vägbanan. Kantskärning av en större yta än en smal remsa närmast vägen bör prövas som 
ett försök längs ett par sträckor för att kunna utvärdera eventuella effekter under de 
kommande åren.  

Hänsynssträckor 
Det går bra att anpassa kantskärningens djup till fem centimeter längs de utpekade hän-
synssträckorna (Stenström, 2011). Man har dock inte utfört någon återinventering av 
sträckorna sedan de pekades ut och effekten av tagen hänsyn har inte undersökts (Alm-
gren, 2011). Sträckorna bör undersökas vid lämplig tid på året för att kunna uppdatera och 
aktualisera skötselbeskrivningarna. Effekten av hänsyn vid kantskärningen bör utvärde-
ras.  

Massor med massor 
De massor som bildas vid kantskärning och dikning måste tas om hand på något vis. De 
får inte dumpas var som helst och ska i möjligaste mån återanvändas inom vägområdet, 
till exempel för att jämna ut branta slänter. Entreprenören ansvarar för massorna och ska 
se till att förflyttningen inte påverkar vattenskyddsområden, fornminnen och liknande. 
Om jorden inte återanvänds inom vägområdet kan den ges till markägare som av olika 
anledningar har behov av utfyllnadsmassor.  

Den översta, avskrapade jorden är full av frön från de växter som funnits i och kring väg-
kanten. Vid eventuell återanvändning av jorden för att till exempel täcka nyanlagda väg-
kanter bör man sträva efter att prioritera jord från särskilt artrika vägkanter.  
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Övrig skötsel 

Vinterskötsel 
Vägsalt har förmodligen olika påverkan på olika arter i vägkanten. Växter som normalt 
förekommer längs havsstränder kan på fastlandet ofta ses längs vägar som saltas, precis 
invid asfaltskanten där saltkänsliga arter inte klarar sig (Adelsköld, 2010). Eftersom inga 
vägkanter på Gotland halkbekämpas med salt idag finns det inget att utreda, men om en 
förändring av vinterskötselmetoderna planeras framöver bör man ta med vägkanternas 
värden i diskussionerna. Speciellt artrika sträckor och vägkanter med hotade arter som är 
känsliga för saltpåverkan kanske kan undantas.  

Riktade åtgärder för hotade åkerogräs 
Många åkerogräs från äldre tiders jordbrukslandskap är idag hotade. De gynnas av stör-
ningar i jorden och dyker ibland upp i vägkanter efter vissa vägkantsåtgärder men för-
svinner igen när vägkanten växer igen. Dessa arter skulle kunna sås in i lämpliga vägkan-
ter eller vid rastplatser, men då måste platserna sedan skötas aktivt för att man ska kunna 
behålla arterna (Kullingsjö, 2011).   
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Sammanfattning 
Gotlands vägkanter utgör idag en viktig resurs och livsmiljö för många arter och har pot-
ential att kunna utveckla ännu högre värden i framtiden om skötselarbetet utvecklas och 
anpassas utifrån tillgänglig kunskap.  

Tidigare har enbart växter studerats, men det finns många andra organismer som är bero-
ende av vägkanterna som livsmiljö. Bland annat finns det många insektsarter som bor i 
varma, sandiga slänter eller behöver blommornas pollen och nektar. Framöver behöver 
vägkantsskötseln anpassas även till dessa arter.  

Det är viktigt att man studerar effekter av olika skötselåtgärder för att vinna mer kunskap 
om hur vägkanternas ekologi fungerar. Utifrån denna kunskap bör sedan skötselarbetet 
anpassas. Det kan handla om att förändra dagens metoder och strategier, utrustningsval, 
tidpunkter på året för olika åtgärder, att satsa resurserna på de anpassningar som ger 
störst nytta och att öka medvetenheten om vägkanternas värden och hur samtliga åtgärder 
i vägområdet kan anpassas med små medel för att gynna den biologiska mångfalden.  

I rapporten föreslås ett flertal områden som bör utvecklas eller undersökas mer framöver, 
bland annat:  

• Effekter av olika slåttermetoder och tider på året behöver undersökas.  

• Effekter av uppsamling av slaget material behöver undersökas.  

• Sommarens trafiksäkerhetsslåtter bör inte minskas i omfattning, men den övriga slåt-
tern under sommar och höst kan behöva diskuteras och anpassas utifrån de tekniska 
möjligheterna samt den kunskap man har idag och får framöver om slåtterns olika ef-
fekter på ekologin.  

• Hur stor roll som maskinförarnas kunskap och erfarenhet spelar vid olika typer av 
vägkantsskötsel bör undersökas framöver.  

• Slybekämpningsförsök inom särskilt utvalda sträckor där man rycker eller gräver upp 
buskarna. Försöket bör innefatta en undersökning av vägkantens status före åtgärden 
samt uppföljning under de kommande åren. Effekterna sammanfattas och om det 
fungerar bra kan metoden börja användas inom prioriterade sträckor.  

• Kantskärningens och dikningens effekter på flora och fauna behöver undersökas.  

• Metoder och omfattning av kantskärning och dikning behöver diskuteras och anpas-
sas utifrån de tekniska möjligheterna och åtgärdernas ekologiska effekter.  

• Inventeringar av olika insektsarter knutna till vägkanter behövs för att få mer kun-
skap om vilka vägkanter de utnyttjar.  

• Bomiljöer för utpekade, hotade insektsarter bör skapas på lämpliga platser, till exem-
pel blottad jord i sandiga, solbelysta slänter.  

• Vägkanternas flora behöver studeras igen eftersom det var ett tag sedan inventeringen 
gjordes och kunskap om hur artsammansättningen förändras över tid är mycket vär-
defull. Förslagsvis kan någon form av uppföljning av 1996 års inventering utföras. 
Dessutom behöver de sträckor som kräver hänsyn vid kantskärning uppdateras.  

• Uppföljningar kan vara lämpliga att genomföra i samband med driftupphandlingar, 
då även skötselanvisningarna kan uppdateras.  

• Utbredningen av invasiva arter i de gotländska vägkanterna behöver undersökas.   
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