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Bakgrund  

Under juni månad 2015 inventerade Trafikverket artrika vägkanter utefter Ölands 
statliga vägar inför den kommande driftupphandlingen år 2016. Det gjordes även 
besök i början av juli på några platser. Högsommaraspekten har dock inte kunnat 
täckas in på annat än några få platser.  

Det har gått ett antal år sedan den förra genomgången 2009 och det fanns därmed ett 
behov att följa upp de artrika vägkanternas status, samt i bästa fall bedöma vilken 
effekt rådande skötsel har haft. Det material Trafikverket grundat hittillsvarande 
skötsel på omfattade också ett antal tips och dokument från Ölands Botaniska 
förening. Till sin struktur har upphandlingen av skötseln av vägkanterna på Öland 
avvikit från den gängse mallen som Trafikverket tillämpar. Att vägkanterna på de 
kalkrika öarna Öland och Gotland avviker en del från övriga delar av Götaland har 
varit känt länge, men trots detta har det saknats ett mer detaljerat 
inventeringsupplägg. 

Den nya inventeringen har gjorts enligt en metodik som kommit att användas på 
många andra ställen i Götaland under senare år. Dock har det hittills saknats 
erfarenhet av riktigt kalkrika områden som Öland och Gotland. Metodiken som 
användes har växt fram under senare år och har använts främst i Region Väst sedan 
2010 (Trafikverket, 2018). Nytt för inventeringen 2015, i förhållande till 2009, är 
också att vi kunnat utnyttja det omfattande material som rapporterats till 
Artportalen. Inför fältarbetet har utdrag ur Artportalen översatts till vägkartorna för 
att kunna följa med ut som tips i fält. 

Andra aspekter på vägkantsskötseln som tagits med i bedömningen i detta material 
är synpunkter på sikten utefter vissa vägar. Större trafikerade vägar har höga krav på 
att sikten upprätthålls för att bibehålla säkerheten längs vägen. Det kan t ex beröra 
cyklister, siktförhållanden vid olika korsningspunkter etc. samt risken för 
viltpåkörningar. Trafikverket mottar en hel del synpunkter kring detta. Samtidigt 
finns synpunkter på att de blomrika vägrenarna är viktiga, bl.a. har larm kommit in 
under de senaste åren att vägskötseln bidrar till att populationen av blåklocksbin 
minskat (Göteborgs-Posten, 2013). Det är tydligt att behoven i vägarnas sidoområden 
innehåller flera motstridiga synpunkter, som Trafikverket måste väga samman. 

Inventeringen utfördes huvudsakligen under vecka 26 sommaren 2015 av Mats 
Lindqvist (ansvarig miljöspecialist och infrastrukturekolog i Region Väst, UHtm), 
Johanna Borlid (naturmiljökonsult/ekolog, Sweco), Maria Pettersson (ekolog, UHtm) 
och John Rolander Borlid (ekolog, UHtm).  

Under sammanställningen av detta material har samråd förekommit mellan 
projektledaren på Trafikverket för driftområde Öland Jan-Olof Berg (Kalmar), Anna 
Wadensjö (miljöspecialist på Trafikverket, Jönköping) och rapportens författare. 
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Tidigare inventeringar 

Ölands vägkanter inventerades under sommaren 2009 av Christina Almqvist, då 
tillfälligt anställd av Vägverket. Hennes genomgång resulterade i två text-PM 
(Vägsträckor/vägavsnitt på Öland med särskilt artrika vägkanter, 38 sid (Almqvist, 
2009a). Samt en textsamling som börjar med Allmän väg 960 Algutsrum – Jordtorp) 
(Almqvist, 2009b). Resultatet har också förts över på en handritad översiktskarta 
(Anna Wadensjö, muntligt). Dessutom finns ett odaterat PM från Ölands Botaniska 
Förening benämnt ”Ovanliga arter på Ölands vägkanter” (Ölands Botaniska 
Förening, 2009). 

Under inventeringsarbetet 2009 pekades ett flertal intressanta sträckor ut som 
bedömdes ha särskilt skyddsvärde. I synnerhet lyftes vägarna över Stora Alvaret fram 
som särskilt värdefulla. Dessa sträckor har sedan dess slåttrats mellan den 15/8 – 
15/9 för att gynna värdefull flora.      

Vissa objekt bedömdes ha så pass unika och känsliga floravärden att de fick särskilda 
skötselkrav. Totalt är det 10 objekt som utsetts som s.k. hänsynsobjekt, en del av 
dessa hyser starkt hotade arter varav några har sitt huvudsakliga eller enda förekomst 
på Öland (Tabell 1). Den extra hänsynen har inneburit en generell åtgärd i form av 
sen slåtter med uppsamling samt förbud mot kantskärning och dikesrensning 
(enstaka hänsynsobjekt undantagna) (Trafikverket, 2010).     

Sammanställningen av vägkantsinventeringen 2009 resulterade i att hela vägar eller 
långa vägsträckor avsattes som artrika vägkanter (se Figur 1) De längsta sträckorna 
uppgår till ca 100 km, vilket gör det svårt att ge en bra beskrivning av vägkantens 
naturvärden. Ju längre en sträcka är, desto mer kan den variera i fråga om 
artförekomst, vegetationstyp och skötselbehov. Beskrivningen av vägkantsobjekten 
blir därmed otydligare, vilket gör det svårare att bedöma vilka miljöanpassningar och 
hänsyn som behöver tas vid olika vägåtgärder.   

Ett utmärkande drag är att stora delar av väg 136 och 925 har markerats som artrik 
vägkant efter 2009 års inventering, trots att de under långa sträckor inte håller den 
kvalitet att de bör kallas artrik vägkant. Potentialen finns troligen men övergödning, 
mogna successioner och privatklippning i byarna, har utarmat floran. 
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Figur 1. Kartan visar utbredningen och lokalisering av artrika vägkanter efter 2009 års inventering. 

Beteckningarna anger de ID:n som objekten har i Trafikverkets interna kartverktyg Miljöwebb Landskap. 
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Växtarter längs allmänna vägar på Öland med 
särskilt skötselansvar 

Här följer en sammanställning på de arter som efter 2009 års vägkantsinventering 
bedömdes som särskilt känsliga och betydelsefulla och därmed fick en mer 
detaljerade skötsel (”hänsynsobjekt”, inte att förväxla med hur begreppet används i 
region Väst, se bilaga 4). Rödlistningskategorier enligt 2015 års lista. 

Storviol (Viola elatior) – Rödlistningskategori Starkt Hotad (EN) 

Storviol är den största i Sverige förekommande violarten, den är fridlyst i hela landet 
och rödlistad som starkt hotad (EN). Arten är också föremål för ett särskilt 
åtgärdsprogram upprättat av Naturvårdsverket (Naturvårdsverket, 2011). Storviol 
finns idag i Sverige endast på Öland och förekommer vid lövskogsbryn och lövdungar 
på alvarmark. Arten har noterats från ca 20 lokaler främst från mellersta Öland. Den 
har försvunnit från äldre tidigare kända lokaler troligen pga. uppodling och 
vägbreddningsåtgärder (Artdatabanken, SLU, 2006). Enligt åtgärdsprogrammet för 
arten är den noterad på ett flertal platser nära väg (Naturvårdsverket, 2011) varav en 
vägkantslokal har lyfts fram särskilt av Ölands botaniska förening. Denna plats blev 
utpekad som ett hänsynsobjekt i det tidigare materialet och fick anpassad skötsel. 
Denna sträcka har även i årets material fått en särskild skötselbeskrivning.  

Ölandskungsljus (Verbascum densiflorum) – Rödlistningskategori 
Starkt Hotad (EN) 

Ölandskungsljus är en tvåårig, upp till 1,5 m hög, tätt filthårig ört med en något 
förgrenad blomställning. Arten är fridlyst i hela landet och rödlistad som starkt hotad 
i den svenska rödlistan. Huvudbeståndet finns i dagsläget på Öland med ca 10 
lokaler. Ölandskungsljus förekommer numera vid torra vägkanter, åkerrenar, grustag 
och kulturpåverkade torrängar (Artdatabanken, SLU, 2007). En viktig vägnära lokal 
för arten är vid Hammarby längs väg 931 (se Figur 9). Under 2015 års 
vägkantsinventering noterades inga plantor av Ölandskungsljus. Detta kan bero på 
att platsen besöktes för tidigt på säsongen för att kunna göra en korrekt 
artbestämning. Vägens sidoområden genom byn var dessutom kraftigt påverkat av 
privatslåtter. Området har tidigare utpekats som en av 10 objekt som kräver särskild 
hänsyn vid vägkantskötseln. Ölandskungsljus är också en av två arter som enligt den 
tidigare skötselanvisningen, alltid ska sparas vid röjning och slåtter.  

Skärblad (Falcaria vulgaris) – Rödlistningskategori Starkt Hotad (EN)  

Skärblad är flockblommig, flerårig ört som blir mellan 30-70 cm hög. Bladen är 
trefingrade eller pardelade och bladflikarna är långa, lansettlika, sågtandade och 
skärformigt böjda. Arten är rödlistad som starkt hotad och är känd från ett 50-tal 
lokaler i södra delarna av Sverige. Flest lokaler för arten finns på Öland med ca 20 
kända växtplatser. Skärblad förekommer främst utmed väg- och åkerrenar och 
föredrar sandig, kalkhaltig mark. Hot mot skärbladsbestånd nära väg innefattar bl.a. 
för tidig vägkantslåtter och åtgärder i samband med väg- och anläggningsarbeten 
(Artdatabanken, SLU, 2007). En lokal för skärblad som särskilt uppmärksammats på 
Öland är nära Ås Vandrarhem vid väg 925. Denna plats har i den tidigare 
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skötselanvisningen visats särskild hänsyn. Under vägkantsinventeringen 2015 
besöktes lokalen men arten kunde inte hittas vid tillfället, dock har den noterats 
under 2014 enligt artportalen. Sträckan där skärblad växer har fått en särskild 
skötselbeskrivning.   

Stor sandlilja (Anthericum liliago) – Rödlistningskategori Starkt Hotad (EN)  

Stor sandlilja är en flerårig ört, svagt tuvad med stora breda, vita blommor. Arten är 
fridlyst i hela landet och upptagen på den svenska rödlistan som starkt hotad (EN). 
Största förekomsten av stor sandlilja finns i Skåne och på Öland (60 respektive 40 
lokaler). Arten växer på sandstäpper med sandiga, grusiga och kalkrika jordar, och på 
Öland förekommer stor sandlilja på alvarmark. Hot mot arten innefattar igenväxning 
eller för hårt bete (Artdatabanken, SLU, 2006). Två viktiga vägnära lokaler för arten 
finns längs väg 939 vid Gösslunda rör. Detta objekt har i den tidigare 
skötselanvisningen varit utpekad som ett hänsynsobjekt med anpassad skötsel. 
Under vägkantsinventeringen 2015 besöktes objektet och båda förekomsterna av stor 
sandlilja konstaterades. För att undvika oavsiktlig bortdikning av arten har en 
särskild skötselbeskrivning för sträckan tagits fram. 

Backsilja (Peucedanum oreoselinum) – Rödlistningskategori  
Starkt Hotad (EN) 

Backsilja är en flerårig flockblommig ört med aromatisk doft, stjälken är trind och 
kan bli uppemot en meter lång. Backsilja är upptagen som starkt hotad (EN) i den 
svenska rödlistan. Artens utbredning begränsas till sydöstra Skåne, östra Blekinge (1 
lokal) och södra Öland. Totalt är arten känd från ett 70-tal lokaler i Sverige varav 15 
förekommer på Öland. Backsilja är ljuskrävande ört och växer i kalkrik stäppartad 
torräng, gärna i sydvända slänter. Arten hotas främst av igenväxning, igenplantering 
och ökad näringsbelastning. På Öland har för tidig vägkantsslåtter lyfts fram som ett 
hot (Artdatabanken, SLU, 2006). Vägkantsförekomsterna på Öland är i huvudsak 
centrerade till området vid Gårdby sandhed vid väg 925. Under 2015 års 
vägkantsinventering noterades arten vid Gårdby sandhed vilket även är en mycket 
värdefull insektslokal, sträckan har klassats som artrik vägkant och en 
skötselbeskrivning har tagits fram.        

 

  



6 
 

Nuvarande skötsel (2009-2016) 

I dagsläget är skötseln av Ölands vägkanter uppdelad i 3 skötselkategorier benämnda 
A, B och C (se Figur 2). Dessa har beskrivits i ett särskilt dokument framtaget 2010, 
baserat på 2009 års inventering (Trafikverket, 2010). Som framgår av 
kommentarerna nedan stämmer inte detta dokument helt överens med det 
kontraktsbundna arbetet, så som det blivit enligt nuvarande skötselföreskrifter.   

 A-områden (totalt 28 mil): Ordinär skötsel för att upprätthålla sikt. 
Syftet med skötselformen är att ”upprätthålla sikt inom vägområdet samt 
undvika snödrev”. Slåtter/röjning för A-områden ska ske enligt SBD 84.151.  

 B-områden (totalt 8 mil): Sen slåtter, bevara värdefull flora. 
Slåtter/röjning enligt SBD 84.151,  förutom åtgärdstiderna. Syftet med 
skötselformen är att ”bevara värdefull flora genom slåtter samt att om möjligt 
utöka växtområdet genom att utföra röjning i samband med eller strax efter 
slåttern”. 

- Slåtter 15/8 – 15/9 

- Röjning 15/8 - 15/10 
 

 C-områden (totalt 15 mil): Säkrare sidoområde med både tidig och sen 
slåtter*. Slåtter/röjning enligt SBD 84.151 förutom åtgärdstiderna och höjd på 
växtlighet efter åtgärd. Syftet med skötselformen är att ” skapa ett säkrare 
sidoområde för cyklister och gångtrafikanter genom tidig slåtter närmast 
vägen”. 

- 0-1,2 m från vägkant/stödremsekant slåtter 1/6 till midsommar. För att 
bevara och gynna de lågväxande arterna eller redan påbörjad växtlighet 
av t.ex. blåeld och cikoria m.fl. bör rotorklipparen inte slå närmare 
markytan än 25-30 cm.  

- Från vägkant/stödremsekant, innerslänt till dikesbotten max 4 m.  
Slåtter 15/8 – 15/9  

- Övrigt vägområde till en bredd av minst 10 m**. Röjning enligt SBD 
84.151.  

* Slåtter kan ske tidigare än angivet i anslutning till gårdar och intensivt brukad 
åkermark där vägkantsfloran domineras av nässlor och hundkex. Kommentar: 
Denna text har varit inaktuell och ej utförts av Trafikverkets entreprenör. Däremot 
finns en omfattande privat slåtter/klippning vid gårdar och andra fastigheter. 

** Det finns mycket lite vägområde på Öland som är bredare än 4 m. I praktiken har 
denna skötsel bedrivits i mycket liten omfattning  
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”Hänsynsobjekt” med särskild skötsel 

Utöver dessa skötselkategorier ingår 10 stycken s.k. hänsynsobjekt med särskild 
skötsel (se Tabell 1). Gemensamt för dessa att de har senarelagd slåtter (efter 15/8) 
samt att upptag av avslaget material ska göras. Dikningsrensning och kantskärning 
får ej ske utom i undantagsfall (Trafikverket, 2010). 

Tabell 1. Förteckning över objekt med särskild anpassad skötsel på Öland. 

Hänsynsobjekt Vägnr Namn 2009 Namn 2015 Naturvärde Mål 

1 136 Norr om 

Byxelkrok 

över Neptuni 

åkrar 

ID-nr. 1, 

Neptuni åkrar, 

BÖDA-TORP 

Rik blomning av 

ffa blåeld, 

väddklint och 

färgkulla samt 

förekomst av 

salepsrot och 

grenigt kungsljus 

(VU) 

Återfå rik blomning av 

blåeld samt bibehålla 

förekomst av salepsrot 

och grenigt kungsljus 

1 136 Hälludden - 

Nabbelund 

Hälludden-

Grankullavik, 

BÖDA 

KRONOPARK 

Rik blomning av 

skogsnycklar och 

andra orkideér 

enligt uppgift. 

Även omfattande 

blomning av 

skogsfibbla och 

flertal 

indikatorarter 

Bibehålla 

orkideeförekomsten i 

samma omfattning, 

motverka igenväxning 

och kvävepåverkan 

2 994 St. Mossen 

över 

Enerums 

alvar 

ID-nr. 2, 

Enerums 

alvar, 

ENERUM 

Omfattande 

blomning av ffa 

salepsrot, i övrigt 

artrikt med gott 

om höskallra, 

brudbröd mm. 

Bibehåll den örtrika 

torr-

friskängsvegetationen 

och den rika 

blomningen av 

salepsrot 

3 990 Böda - 

Byrum - 

Löttorp 

ID-nr 3, 

Skäftekärr, 

BÖDA-

KRONOPARK 

Förekomst av 3 

arter Epipactis 

spp enligt uppgift 

(ej noterade under 

inv. 2015) i övrigt 

skogsfibbla och 

åkerfräken 

Bibehålla 

orkideeförekomsten i 

samma omfattning 

4 967 Förbi 

Ismanstorp 

naturreservat 

ID-nr 6, 

Långlöt-Odens 

flisor, 

Sällsynta arter 

som storviol (EN), 

jordkastanj och 

skogsklocka (NT) 

förekommer vid 

Storviol, jordkastanj 

och skogsklocka ska 

bevaras längs sträckan 

i livskraftiga bestånd. 
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HÖGSRUM-

VEDBY 

objektet enligt 

uppgift, många 

arter noterades 

under inv. 2015 

Motverka igenväxning 

och övergödning 

5 957 Mellan 

Igelmossen 

och förbi 

avtagsväg 

Gråbo 

Bröttorp, 

BRÖTTORP 

Kalkpåverkade 

torra vägkanter, 

mycket örtrik med 

flertal rödlistade 

arter 

Bevara och utveckla 

torrängsfloran 

6 925 Söder om 

Gårdby, 

Södra Sandby, 

SÖDRA 

SANDBY 

Förekomst av den 

starkt hotade 

växten backsilja 

(EN) samt stort 

bestånd av 

pukvete 

Bevara livskraftiga 

bestånd av backsilja 

och pukvete 

7 939 Bårby öster 

och väster 

om 

Gösslunda 

rör 

ID-nr 11 

Bårby-Horva, 

BÅRBY 

(delområde 

Gösslunda rör) 

Lång artrik 

alvarsvägkant 

med bestånd av 

den starkt hotade 

arten stor 

sandlilja (EN)  

Beståndet av stor 

sandlilja ska bevaras 

och utvecklas. 

Vägsträckan ska 

behålla sin karaktär. 

8 925 Öster om Ås 

Vandrarhem 

ID-nr 12 

Ås 

vandrarhem, 

OTTENBY 

Förekomst av 

skärblad  

Lokalen för skärblad 

ska bevaras 

9 931 Söder och 

norr om 

Hammarby 

Hammarby, 

HAMMARBY 

Kärnområde för 

ölandskungsljus  

Beståndet av 

ölandskungsljus ska 

bevaras 

10 925 Tryggestad – 

Svarteberga 

Tryggestad, 

TRYGGESTAD 

Rikblommig 

vägkant med 

vallmo, blåeld och 

cikoria 

Bevara rikblommig 

karaktär 
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Röjning  

Röjning för akut trafiksäkerhetsrisk ska alltid genomföras oavsett övriga 
restriktioner. Om sådan röjning måste göras inom område med restriktioner skall så 
mycket vegetation som möjligt sparas. 

Övrigt 

Utpekade växtarter som alltid ska sparas vid slåtter är ölandskungsljus och ulltistel.  

Kantskärning och dikesrensning 

Se Figur 3 med förklaringar. I skötselanvisningsdokumentet, näst sista sidan 
(Trafikverket, 2010) så symboliserar blå sträckor ”Vägkanter som med rätt skötsel 
kan utvecklas till ”Gotlandsvägkanter” med stora inslag av vallmo, blåeld, cikoria”.  
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Skötsel C - Slåtter 2 ggr/år   

Slåtter 0-1,2 m från vägkant (1/6 – 23-

27/6) OCH slåtter ≤ 4m från vägkant till 

innerslänt 15/8 – 15/9 

Skötsel B – Sen slåtter/röjning 

Slåtter 15/8-15/9 och röjning 15/8-15/10 

Skötsel A – Ordinär skötsel enligt SBD 

84.151 

Figur 2. Översiktskarta över skötselåtgärder på Öland 2009. 
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Översiktskarta – Kantskärning och 
dikesrensning 
 

  

Gröna sträckor – Stor hänsyn 

Områden med värdefull flora. Lämna så 

mycket som möjligt av befintlig 

vegetation. 

Röda sträckor – Extra stor hänsyn 

Vägkanter med orkidéer, grund 

kantskärning ≤ 5 cm djupt. Lämna så 

mycket som möjligt av vegetationen och 

samråd med Lst. 

Blå sträckor – ”Gotlandsvägkanter” 

Vägkanter som med rätt skötsel kan 

utveckla till ”Gotlandsvägkanter” med 

stora inslag av vallmo, blåeld, cikoria. 

Dessa vägkanter bör harvas/fräsas vart 

tredje år för att gynna ett- och tvååriga 

växter. 

Svarta sträckor – Ordinär hänsyn  

Figur 3. Översiktskarta över hänsynstagande vid kantskärning och dikesrensning på Öland 2009. 
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Metod 

Allmänt 

Inför inventeringen 2015 fokuserades främst på det underlag som fanns från 
inventeringen 2009. Materialet från mitten av 1990-talet då Vägverket runt om i 
landet påbörjade de första inventeringerna av artrika vägkanter (Vägverket, 1994) har 
inte studerats närmare. Det framgår dock av underlagen från 2009 att det finns vissa 
skötselanvisningar från 1998. Ölands vägkanter är också kända för ett försöksupplägg 
från 1990-talet där olika skötselåtgärder skulle studeras (Vägverket, 1994) vilket 
redovisas i rapporten.  

I samband med att Trafikverket lanserat MiljöWebb landskap (en databas med 
samlad information om Trafikverkets miljöföreteelser) har de artrika vägkanterna 
lagts in i den databasen löpande med start under 2014. Grunden för detta är den typ 
av inventeringsprotokoll som använts under 2015, men som inte fanns 2009. 
Beskrivningen av 2009 års objekt är därför väldig mager och det är snarare långa 
sträckor som markerats. Den geografiska bilden finns i Figur 2.  

Vid 2015 års vägkantsinventering har vi eftersträvat att avgränsa kortare och mer 
distinkta vägavsnitt, baserat på typ av vegetation, utbredning av sammanhållen 
vegetationstyp, utbredning av sällsynta eller rödlistade arter längs en sträcka eller 
naturliga gränsdragningar (t.ex. fram till vägkorsningar, tomtgränser mm) av 
praktiska skötselskäl. Detta följer den metodik och arbetssätt som finns på de flesta 
andra ställen i Sverige. Ofta är de artrika objekten dessutom markerade med 
särskilda skyltar som markerar start och stopp. 

Förarbete 

Den inventeringsmetod som har använts har utarbetats i Region Väst mellan 2010 – 
2015 (Trafikverket, 2018). Fältinventeringen föregås av inhämtning av artuppgifter 
från Artdatabankens observationsdatabas Artportalen och andra källor. Denna 
information ger en indikation om vilka vägsträckor som är extra värdefulla och 
fungerar därmed som ett stöd för att identifiera artrika vägkanter under fältarbetet. 
De inhämtade uppgifterna överförs i sin tur till papperskartor som följer med ut i fält. 
Beträffande Ölands driftområde (se begreppsförklaring i Bilaga 4) fanns tidigare 
inventeringsmaterial att tillgå vilket kunde användas som stöd under fältarbetet.  

Fältinventering  

Fältarbetet består av att samtliga allmänna vägar inom Ölands driftområde 
inventeras från bil utifrån en särskild metodik som Trafikverket arbetat fram 
(Trafikverket, 2018). Vägarna körs systematiskt över och stopp görs när intressanta 
strukturer uppträder, exempelvis välexponerade slänter i söderläge, sträckor som är 
särskilt blomrika eller vid kontroll av artförekomster via tips eller från Artportalen. 
Om en sträcka bedöms vara intressant görs en översiktlig inventering av floran (även 
dagfjärilar och vildbin dokumenteras) samt så beskrivs intressanta nyckelstrukturer 
som sandig jordmån, mineraljordsblottor och stenmurar etc. En viktig faktor som 
påverkar vägkantens kvalité är omgivande markanvändning. Vägkanter som 
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angränsar till naturbetesmark är som regel intressantare än sträckor intill åkermark, 
pga att de inte är lika påverkade av näringsläckage från åkrar. Notering av arter och 
beskrivning av objektet görs i ett särskilt fältprotokoll, se Bilaga 1 i rapporten Metod 
för översiktlig inventering av artrika vägkantsmiljöer (Trafikverket, 2018).  

En viktig del av fältmomentet är fotografering av objektet och dess naturvärden. Det 
är viktigt att ta många översiktsbilder som visar dikets och slänternas form och 
omfattning samtidigt som vägen är synlig. Nyckelstrukturer som sandblottor, 
stenmurar osv, bör fotograferas samt detaljbilder på eventuella rödlistade, fridlysta 
eller ovanliga arter längs sträckan. Det är viktigt att det framgår på foton eller i 
beskrivningen av den artrika vägsträckan, i vilken del av vägområdet som ovanliga 
arter förekommer. Deras placering längs sträckan är också värdefullt att notera, 
speciellt om det rör sig om enstaka exemplar. Denna information är användbar inför 
kommande diknings-, lednings- eller vägbreddningsåtgärder. Även insekter bör 
fotograferas för att senare kunna artbestämmas.  

En avgränsning av den artrika vägsträckan görs sedan på papperskartor (eller i digital 
form). Normalt sett placeras skyltar sedan ut baserat på avgränsningen för att 
tydliggöra var den anpassade skötseln ska ske.     

Bedömning och klassning 

Enligt den numera nationella metod (Trafikverket, 2018) som sedan länge använts i 
Region Väst (vilket omfattar Västra Götalands län, Värmlands län och Hallands län) 
kan vägkanter som uppvisar förhöjda flora-, fauna- och habitatvärden klassas 
beroende på omfattning av artförekomster, nyckelstrukturer etc. delas in i två 
kategorier ”artrik vägkant” och ”hänsynsobjekt”. Hänsynsobjekt ingår i den lägre 
klassningsgraden och uppfyller inte helt kriterierna för artrik vägkant. Ett 
vägkantsavsnitt kan klassas som hänsynsobjekt där t.ex. naturvärdena utgörs av 
begränsade förekomster av en skyddsvärd art. Det kan även handla om förekomster 
av en skyddsvärd art där andra omgivningsfaktorer än den årliga vägkantsskötseln 
har påverkat artens uppkomst i vägkanten.  

Definitionen av hänsynsobjekt i Region Väst skiljer sig från hur begreppet använts i 
skötselanvisningen av Ölands vägkanter från 2009. I 2009 års skötselanvisning 
används begreppet hänsynsobjekt för att beteckna vägsträckor med särskild 
skyddsvärd flora och specialiserad skötsel. I denna rapport ska begreppet 
hänsynsobjekt tydas enligt den definition som används i Region Väst, se Bilaga 4   

Nationell anpassning av inventeringsmetoden 

I juni 2014 publicerades en standardiserad metod för att beskriva naturvärden på ett 
avgränsat område (Naturvärdesinventering (NVI), 2014). En naturvärdesinventering 
(NVI) utgör ofta underlag till miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), detaljplaner etc. 
En miljökonsekvensbeskrivning ska utarbetas om en verksamhetsutövare vill ha 
tillstånd att anlägga, driva eller ändra en verksamhet som kan innebära en betydande 
miljöpåverkan enligt vissa bestämmelser i miljöbalken. En enhetlig metod för att 
beskriva naturvärden har tidigare saknats.  
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Arbetsmetoden för artrika vägkanter som har tagits fram har därför anpassats till 
denna standardiserade metod (NVI). Denna anpassning har inneburit att 
vägkantsobjektens naturvärden bedöms enligt en fyra-gradig skala där 1 har det 
högsta naturvärdet. Områden värderas utifrån ett antal bedömningsgrunder, som 
förekomst av rödlistade eller naturvårdsarter, rikblommighet och biotopkvalitéer (se 
rapporten Metod för översiktlig inventering av artrika vägkantsmiljöer, Trafikverket 
2018, för mer utförlig beskrivning).   
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Resultat 

Inventeringen 2015 

Under vägkantsinventeringen 2015 avgränsades totalt 80 objekt, varav 63 objekt blev 
klassade som artrik vägkant. Totalt 17 objekt fick den lägre klassningsgraden 
hänsynsobjekt (se Tabell 2 och Figur 5). Antalet artrika vägkantsobjekt har ökat 
jämfört med år 2009, från 23 till 63 objekt 2015, vilket innebär en förändringsökning 
i antal objekt med 174 procent. Dock har den totala andelen kilometer väg som 
tidigare varit utpekad artrik vägkant minskat med 67 procent. Denna förändring av 
antal objekt och väglängd artrik vägkant har att göra med att flera av de längsta 
vägkantsobjekten nu har delats upp i flera mindre objekt. Detta innebär att flera 
vägsträckor inte bedömts nå artrik vägkantsstatus och att den totala artrika 
vägkantslängden därmed har minskat. Inventeringen 2015 visar dock upp ett resultat 
som i högre grad avspeglar verkligheten, eftersom endast värdefulla sträckor 
redovisas och mer ointressanta ”mellansträckor” rensas bort. Dock finns troligen 
vissa luckor i materialet då ingen inventering gjorts under sensommaren.  

Tabell 2. Resultatsammanställning avseende väglängd och andel artrik vägkant respektive 

hänsynsobjekt 2009 och 2015. Jämförelse mellan Öland och Region Väst (Värmland, Västra Götaland 

och Hallands län)  
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Antal - - 23 121 63 764 17 471 

Km väg  529 19499 241 373 144 1521 28 699 

Andel 

väg (%) 

100 % 100 % 46 % 1,9 % 27 % 7,8 % 5 % 3,6 % 

 
I Tabell 2 och Figur 4 framgår att andelen artrik vägmiljö på Öland i jämförelse med 
Region Väst är betydligt högre. Region Väst är den del av Sverige som undersökts 
mest grundligt avseende artrika vägmiljöer och speglar troligen hur stor andel av 
vägnätet som har förhöjda naturvärden i Sverige som helhet. 

  



16 
 

 

Figur 4. Jämförelse av andelen artrika vägmiljöer på Öland och Region Väst mellan 2009 och 2015. 

 
Totalt har 14 skötselbeskrivningar (enligt SBV konto 84.154) upprättats för Ölands 
driftområde (se Tabell 3) Av dessa är 7 omarbetade och förtydligande 
skötselbeskrivningar delvis baserade på de anvisningar som togs fram efter 2009 års 
inventering. Skötselbeskrivningarna är anpassade till vägsträckornas särskilda 
naturvärden. Enstaka skötselbeskrivningar har tagits fram för att belysa vikten av att 
vidmakthålla rådande skötselform (bete).    
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Figur 5. Kartan visar utbredning och lokalisering av artrika vägkanter respektive hänsynsobjekt efter 

2015 år vägkantsinventering. 
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Tabell 3. Förteckning över vägkantsobjekt som har särskilda skötselbeskrivningar på Öland. 

Vägnr Namn Motivering Mål 

136 

 

Neptuni åkrar, 

BÖDA-TORP 

 

Utpekad i gamla 

skötselanvisningen som 

Hänsynsobjekt 1. 

Kontinuerlig 

markstörning för att 

skapa rikblommande 

vägkant. 

136 Idehultets rastplats, 

HOLMETORP 

 

Lokal för hedblomster (VU) och 

backtimjan (NT) 

Införa gynnsamma 

skötsel för hedblomster 

vid växtplats (ca 260 

m2) 

924 

 

Ottenby, OTTENBY  

 

Bibehålla betesskötsel Bibehålla betesskötsel.  

925 Ås vandrarhem, 

OTTENBY 

Utpekad i gamla 

skötselanvisningen som 

Hänsynsobjekt 8.  

Bevara förekomsten av 

skärblad (EN). 

925 Gårdby Sandhed, 

ÖVRA ÅLEBÄCK 

Viktig insektslokal Behålla och utveckla 

rik örtflora. 

939 Gösslunda rör 

 

Kärnområde för stor sandlilja 

(EN). Utpekad i gamla 

skötselanvisningen som 

Hänsynsobjekt 7. 

Utmarkering av 

växtplats för att 

förhindra bortdikning 

av sandliljan. 

943 Möllstorp rondell, 

ALGUTSRUM 

Rikblommande rondell Kontinuerlig 

markstörning för att 

skapa rikblommande 

rondell. 

943 Brovägen rondell, 

BJÖRNHOVDA 

Rikblommande rondell Kontinuerlig 

markstörning för att 

skapa rikblommande 

rondell. 

957 Gråborg, 

BRÖTTORP  

 

Mycket artrik, flertal rödlistade 

arter. Utpekad i gamla 

skötselanvisningen som 

Hänsynsobjekt 5. 

Behålla och utveckla 

rik örtflora. 

967 Långlöt-Odens 

flisor, HÖGSRUM-

VEDBY 

 

Förekomst av storviol (EN) och 

jordkastanj (sällsynt). Utpekad i 

gamla skötselanvisningen som 

Hänsynsobjekt 4. 

Bevara förekomster av 

storviol och jordkastanj 

längs sträckan.  
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976 

 

Kårehamn, 

ARBELUNDA  

 

Bibehålla betesskötsel. Bibehålla betesskötsel.   

990 

 

Byrum, BYRUM 

 

Fin slåttermarksrest med bl.a. 

salepsrot (NT). 

Behålla och utveckla 

objektets karaktär. 

990 Skäftekärr, BÖDA-

KRONOPARK 

 

Viktig orkidélokal. Utpekad i 

gamla skötselanvisningen som 

Hänsynsobjekt 3. 

Bevara lokal för 

Epipactis. 

994 

 

Enerums alvar, 

ENERUM 

 

Vägkant med alvarskaraktär. 

Utpekad i gamla 

skötselanvisningen som 

Hänsynsobjekt 2. 

Bevara och utveckla 

vägkantens karaktär. 
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Identifierade vegetationstyper längs Ölands 
vägkanter 

Totalt urskildes sex olika vegetationstyper längs vägkanterna på Öland under 2015 
års vägkantsinventering. Vägkanter är dock störda miljöer som ofta är en blandning 
av allt möjligt och därmed inte så lätta att klassificera. 

- Alvarsvägkanten (dominans av bl.a. brudbröd) 

- Den rikblommiga åkervägrenskanten (dominans av vallmo, färgkulla 
mm) 

- Kalk-friskängsvägkanten (mycket darrgräs) 

- ”Sandlostängsvägkanten” (torr/sandig gräsmark, dominerad av 
sandlosta) 

- Skogsfibblevägkanten (skuggade skogssträckor med dominans av 
skogsfibbla) 

- Kalkfuktängsvägkanten (fuktigare sträckor med förekomst av bl.a. 
brudsporre)  

 

Omarbetning av rådande skötsel  

Generell skötselbeskrivning: Långa vägsträckor på Öland, i synnerhet de stora 
vägarna 136 och 925 domineras vegetationen av det högväxta, bredbladiga gräset 
knylhavre. Örtförekomsten är betydligt mindre på de sträckor där knylhavre 
förekommer i en större omfattning pga att gräset kväver och tränger ut örtfloran. 
Dessa sträckor är som regel påverkade av näringsläckage från åkrar och trafik vilket 
gör att även annan högvuxen, kvävegynnad vegetation uppträder här. För att 
förbättra siktförhållandena på dessa sträckor, utan att ha en negativ påverkan på den 
ängsartade örtvegetationen, har en generell skötselbeskrivning tagits fram.  

Skötselbeskrivningen innefattar slåtter två gånger per år, en försommarslåtter under 
perioden 25/5 – 21/6 samt en sen slåtter/röjning 1/8 – 15/9 med den skillnaden att 
första slåtterdraget kommer att ske 30-40 cm ovan mark. En sådan skötselmetod har 
enligt skötselanvisningen från 2009 redan funnits på Öland till viss del, här föreslås 
en utökning av den skötselformen (se Figur 32) Denna skötselbeskrivning kommer 
även att tillåta regelbunden skrapning. Tanken är att denna skötsel ska missgynna 
den oönskade, högväxande vegetationen som knylhavre, hundkäx m.fl. utan att 
förstöra för de örter som ska blomma senare på säsongen. 

Ett flertal objekt som har avgränsats som artrik vägkant vid 2015 års 
vägkantsinventering omfattas av denna skötselform, då vi har bedömt att detta är det 
bästa utifrån befintliga naturvärden, trafiksäkerhetsaspekter och vid praktiskt 
genomförande av vägkantsskötseln. Vissa av dessa utpekade artrika vägkanter kan 
vara känsliga för skrapningsåtgärder och därför ska beställarens miljöspecialist 
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kontaktas i god tid innan skrapningsåtgärd utförs vid sträckor avgränsade som artrik 
vägkant.   

Extra anvisningar för dikning kommer att tas bort och fortsättningsvis ska 
dikningsåtgärder ske i samråd med ansvarig miljöspecialist på Trafikverket. 
Dikningsplaner ska vara Trafikverkets miljöspecialist tillhanda 6 månader innan 
åtgärder utförs    

Förändring av slåttertider: På vägarna som korsar alvaret har den rådande 
skötseln i huvudsak fungerat bra, med i huvudsak örtdominans (dock förekommer 
vissa övergödda partier). Dessa vägkanter kommer få ytterligare senarelagd slåtter 
och skötas enligt slåtterkategori 2 i SBV (extra sen slåtter 25/8 – 15/9)      

Skötselbeskrivning: För särskilt värdefulla sträckor har enskilda 
skötselbeskrivningar upprättas. I det tidigare materialet finns s.k. hänsynsobjekt där 
skötseln är mer specificerad men ändå relativt allmänt hållen. Totalt har sju av dessa 
hänsynsobjekt fått en mer detaljerad, objektsspecifik skötselbeskrivning med stöd av 
konto 84.154 i SBV.   

Särskilda objekt: Vissa cirkulationsplatser har fått särskilda skötselbeskrivningar 
efter 2015 års vägkantsinventering. Målet för dessa cirkulationsplatser är att 
upprätthålla en rikblommande torrängsflora vid objekten. Utöver 
cirkulationsplatserna har en rastplats har fått en särskild skötselbeskrivning. Vid den 
aktuella rastplatsen (Idehultets rastplats utmed väg 136) ska slåtter senareläggas. 
Rastplatsen sköts i nuläget som en gräsmatta vilket är ett hot mot de rödlistade 
växtarterna hedblomster (rödlistad i kategori sårbar, VU) och backtimjan (rödlistad i 
kategori nära hotad, NT) som växer vid rastplatsen. Denna felaktiga hantering har 
även uppmärksammats av Ölands botaniska förening vid ett flertal tillfällen.  
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Revidering av vägkantsskötsel baserat på artuppgifter  
Under vägkantsinventeringen lades ingen större fokus på att leta efter insekter. Detta 
berodde dels på att vädret under juni månad 2015 var mycket ogynnsamt ur 
insektssynpunkt, men framförallt berodde det på tidsbrist. Viss ansträngning lades 
istället på att leta efter rödlistade växter m.h.a. kartmaterialet från Artportalen. För 
vissa av dessa arter gjordes återfynd, medan andra inte noterades av olika skäl. 
Uppgifter om viktiga områden för växt- och insektslivet har därför kompletterats i 
efterhand och viss revidering av vägkantsskötseln har gjorts baserat på denna 
information. Totalt fanns en enorm mängd uppgifter om rödlistade arter i 
vägsystemets närhet, vilket var alltför stort att hantera under en veckas översiktlig 
inventering. 

En inventering av gaddstekelfaunan som utfördes på uppdrag av Länsstyrelsen i 
Kalmar län 2012 visade på tre områden som hyser en rik mångfald av gaddsteklar, 
och som överlappar med sträckor som utsetts som artrik vägkant under 
inventeringen 2015 (Stenmark, 2012). Dessa områden är Gårdby sandhed (se Figur 
8), Triberga vid väg 925 samt Skeppersäng vid väg 993.  

Ett annat exempel är längs vägarna 990, 993 och 994 där det gjorts fynd av den 
hotade arten skärrande gräshoppa, rödlistad som Starkt hotad, EN (se Figur 6 och 
Figur 7) I Sverige förekommer arten bara på norra Öland (Artdatabanken, SLU, 
2006) och vägkanter verkar vara en viktig livsmiljö.  
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Figur 6. Karta visar förekomst av skärrande gräshoppa (EN) utmed väg 990 mellan Böda och Byrum. Uppgifterna 

är hämtade från Artportalen och visar noteringar mellan 2000 – 2015 (Artportalen, ArtDatabanken, SLU, 2015). 

Figur 7. Karta visar förekomst av skärrande gräshoppa (EN) utmed väg 993 och 994. Uppgifterna är hämtade från 

Artportalen och visar noteringar mellan 2000 – 2015 (Artportalen, ArtDatabanken, SLU, 2015).  
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Figur 9. Karta visar noteringar av Ölandskungsljus (EN) vid Hammarby utmed väg 931. Arten har sitt 

starkaste fäste på Öland och Hammarby är ett kärnområde. Uppgifterna är hämtade från Artportalen 

och visar noteringar mellan 2000 – 2015 (Artportalen, ArtDatabanken, SLU, 2015) 

Figur 8. Karta visar noteringar av rödlistade insekter vid Gårdy sandhed utmed väg 925. Uppgifterna 

är hämtade från Artportalen och visar noteringar mellan 2000 – 2015 (Artportalen, ArtDatabanken, 

SLU, 2015). 
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Diskussion  

Iakttagelser efter vägkantsinventeringen 2015 

 
Minskad rikblommighet: Vägrenarna är inte så blomrika som de förmodligen 
tidigare varit. Långa vägsträckor uppvisar en sen knylhavresuccession med låg 
örtförekomst och låg individrikedom av örter. Gräs (i synnerhet knylhavre) har brett 
ut sig och tagit över. Vägkanterna ser inte ut som på Gotland där växtligheten inte är 
lika gräsdominerad utan istället ofta är rikblommande av växtarter som exempelvis 
blåeld, kornvallmo och cikoria.  

Uppnår inte kravet: Den sena knylhavresuccessionen i kombination med 
näringsberikning från åkermark och ”privatslåtter” vid byar och intill gårdar gör att 
långa sträckor av de befintliga utpekade artrika sträckorna, längs vägarna 136 och 
925, ej håller artrik vägkantskvalité eller ens klassas som hänsynsobjekt enligt de 
definitioner som används i Region Väst. Stora delar av vägnätet på Öland kan dock 
betraktas som hänsynsobjekt (enligt denna definition) eftersom det finns potential att 
göra vägrenarna mer blomrika med rätt typ av insatser. 

Effekt av markstörning: En väg som ej bedömdes hysa några speciella 
naturvärden i det gamla materialet från 2009, hade nyligen skrapats/störts, och 
uppvisade större rikblommighet än de utpekade ”rikblomsvägkanterna”. En tydlig 
indikation på störningarnas positiva betydelse (se Figur 26).  

Invasiva arter: Enbart sporadiska förekomster av de invasiva arterna jätteslide och 
parkslide noterades längs vägarna under inventeringen. Blomsterlupin växte i 
trädgårdar, men har lyckligtvis ej lyckats sprida sig ut i vägkanterna än. Invasiva 
växtarter bedöms i dagsläget inte utgöra ett hot mot vägkantsfloran.  

  

Figur 10. Notera skillnaden i blomrikedom mellan betesmarken och vägkanten. Troligen är 

betestrycket för högt inom vissa områden vilket medför att blomningen i vägkanten är extra 

betydelsefull för många insekter. 
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Åtgärdsförslag 
 

Intensivare skrapningsåtgärder 
 
En brist som har uppmärksammats under inventeringen, och som bör utföras i en 
större omfattning, är skrapning av vägkanter. Detta bör göras för att få bort gräs och 
kvävegynnad vegetation. Skrapning skapar förutsättning för nyetablering av mer 
konkurrenssvaga örter och aktiverar även den underliggande fröbanken. Detta kan 
leda till riklig blomning av störningsgynnade arter, så som blåeld, vallmo etc. På vissa 
sträckor är det dock befogat att skrapning undantas t.ex. vid sträckor där det 
förekommer arter som är svårspridda eller arter som på annat sätt känsliga mot 
sådana åtgärder. Ytterligare vinster med skrapningsåtgärder är att det skapar 
gynnsamma miljöer för insekter som är beroende av exponerad mineraljord (gäller 
inte vägar konstruerade under senare tid). Här sammanfaller ekologiska och 
väghållningstekniska behov. 

Ett exempel som visar på gynnsam effekt efter skrapning är vid väg 939 där det vid 
besöket noterades att dikning av bankslänt nyligen hade skett (se Figur 11). 
Resultatet av dikningsåtgärden var en påtaglig skillnad i gräsmängd mellan den 
skrapade delen och övrigt vägområde. Störningsgynnade arter som cikoria verkade i 
synnerhet ha gynnats av åtgärden (se Figur 12). Den generella skötselbeskrivningen 
som tagits fram (slåtter 2 ggr/år) kommer även tillåta skrapning, vilket kommer att 
gynna den mer störningsgynnade, lågväxta vegetationen. 

 

Figur 11. Nyligen utförd dikning längs väg 939, foto taget 2015-06-24. Notera den tydliga skillnaden i 

gräsmängd mellan den skrapade delen av bankslänten och resterande vägområde. 
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Figur 12. Foto taget 2015-07-14 längs väg 939. Notera skillnad i blomrikedom på den skrapade delen 

jämfört med de icke påverkade området. Arter som tydligt har gynnats av dikningsåtgärden är cikoria, 

väddklint och gullusern. 
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Underhållsåtgärder 
Det bör övervägas om kalkstenskross kan användas i stödremsor istället för 
stenkrossmaterial inhämtat från fastlandet. Det bör undersökas om det går att få 
dispens från förbudet. 

Röjning av vedväxter är en mycket viktig åtgärd. Vissa objekt kan ha behov av en mer 
riktad röjningsinsats där den vanliga vägkantsröjningen inte räcker till. Medel för 
riktade fysiska miljöåtgärder (se Bilaga 4 för innebörd) ska kunna användas för att 
restaurera olika sträckor.   

Slåttermaskin med uppsamlingsmöjligheter finns tillgänglig på Öland men har varit 
ur bruk under senare år. Det bör undersökas om det finns möjlighet att 
återintroducera denna för vägkantsskötseln. 

Övriga åtgärder 
För att tydliggöra var de utpekade objekten börjar och slutar föreslås att skyltar med 
texten ”Artrik Vägkant” sätts upp. Detta för att förenkla för driftentreprenörerna vid 
skötselarbetet. De sträckor där särskilt skyddsvärda arter förekommer som storviol 
och stor sandlilja, bör särskilda skyltar eller andra markeringar sättas upp för att 
tydligt klargöra var längs sträckan dessa arter växer. Detta för att minimera risken att 
bestånd av känsliga arter av misstag påverkas negativt av underhållsåtgärder. 
 
För att erbjuda boplatser för vildbin kan det vara lämpligt att sätta upp s.k. bihotell, 
stockar med borrade hål i olika dimensioner, som solitärbin kan nyttja som boplats. 
Områden där det finns dokumenterade populationer av vildbin är exempelvis Gårdby 
sandhed och Triberga längs väg 925.  
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Uppföljning 

Det bör införas uppföljningsundersökningar t.ex. uppföljning av skrapningsåtgärder 
längs väg 136 kopplat till återetablering av knylhavre, samt effekter på örtfloran längs 
alvarvägkanter (exempelvis väg 939 eller 940) efter skrapning. Syftet med 
uppföljningen efter skrapning är att följa upp vilka arter som etablerat sig i de 
vägavsnitt som har skrapats, samt vilken långvarig effekt detta har haft på 
gräsmängden. Ytterligare vägkantsinventering under juli månad vore intressant för 
att på så vis ”fånga upp” blomningen under sensommaren. Detta för att få en mer 
detaljerad och rättvis bedömning beträffande vägkanternas naturvärden. Dessa 
uppföljningar kan finansieras av Trafikverket med medel från s.k. riktade 
miljöåtgärder. 

De skötselobjekt som avsatts med hänsyn till en särskild skyddsvärd arts 
skötselbehov (exempelvis objekt 967, Långlöt-Odens flisor, HÖGSRUM-VEDBY), se 
Tabell 3, bör effekten av skötseln följas upp med avseende på hur arten svarat på den 
anpassade skötseln. 

 
Det behöver preciseras mer noggrant var ölandskungsljus växer inom vägområdet på 
Öland. Detta för att undvika felaktig skötselhantering av de sträckor där arten 
förekommer (se Figur 9 för kända fyndplatser). 
 

 
Figur 13. Målet för väg 939 (samt övriga artrika vägkanter på Öland) är en lågvuxen, örtdominerad 

vägkantsflora som på denna bild. Fotot är taget 2015-06-24 vid väg 939.  
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Bilaga 1 – Exempel på vägkantstyper 
karaktäristiska för Öland 
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Cirkulations- och rastplatser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 14. Cirkulationsplats efter brofästet i närheten av Turistinformationen. Rikblommande av framförallt 

blåeld. 

Figur 15. För tidigt utförd slåtter på övre delen av rondellen. 
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Figur 17. Viktigt att hålla efter buskage och övriga vedväxter, väg 136 Ekerums rastplats. 

Figur 16. Ekerums rastplats vid väg 136, mycket örtrikt med flera rödlistade kärlväxtarter. 
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Alvarvägkanten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 18. Foto tagen längs väg 940. Typisk alvarvägkant med dominans av brudbröd. 

Figur 19. Problem som noterats vid dessa vägar är bland annat uppslag av vedväxter som salix och enbuskar 

som riskerar att ta över. 



37 
 

Skogsfibblevägkanten 

  

  

Figur 20. Vägkanter som sträcker sig genom skogspartier domineras av skogsfibbla och orkidéer 

(skogsnycklar). 

Figur 21. "Skogsfibblevägkant" på norra Öland 
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Knylhavrevägkanten 

 

  

Figur 22. Foto tagen från väg 925, norr om Mellby. Påtaglig dominans av knylhavre som kväver övrig 

vegetation. 

Figur 23. Foto från samma vägsträcka som i Figur 20, väg 925, norr om Mellby. 
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Kalkfuktängsvägkanten 

 

 

  

Figur 24. Foto taget från Enerums alvar. Vägkanter med förekomst av orkidéer kan vara känsliga för 

dikningar. 

Figur 25. Foto taget från Enerums alvar på väg 994. Varierad sträcka med torrare och friskare partier. Stort 

bestånd av orkidén salepsrot. 
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Den rikblommande vägkanten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 26. Rik blomning av blåeld längs väg 990. Sträckan verkar nyligen ha dikats vilket har åstadkommit den 

rika blomningen. 

Figur 27. Rikligt med blåeld vid väg 990. 
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Sandlostevägkanten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 28. Sandiga torra vägrenar, karaktäriseras av sandmarksarter som fältsippa. Foto tagen från väg 925 

mellan Gårdby och Norra Möckleby. 

Figur 29. Foto från väg 925 mellan Gårdby och Norra Möckleby. 
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Kalk- och friskängsvägkanten 

  

Figur 30. I de torrare partierna av vägområdet (närmare vägbanan) växer istället arter som brudbröd som 
föredrar torrare jordmån. 

                                                                                              42 

Figur 31. Denna vägkantstyp kännetecknas av bl.a. förekomst av höskallra och brudsporre. 
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Bilaga 2 - SBV (Standardbeskrivning 
för Basunderhåll Väg) 

Hur entreprenören ska sköta de statliga vägarna definieras i ett 
skötselkontrakt, Standardbeskrivning för Basunderhåll Väg (SBV). 
Kontona som styr skötseln av artrika vägkanter är 84.153 och 84.154.  

SBV:n är en nationell handling som ska gälla för alla driftområden i 
Sverige, men som även kan anpassas regionalt efter de förutsättningar 
som gäller i den aktuella regionen. Skillnader kan även finnas för 
respektive driftområde, om driftområdet kräver detta. I tidigare 
upphandlingar har texten som styr skötseln av artrika vägkanter varit 
mycket generell och ibland varit otillräcklig. Detta var fallet för Öland, ett 
för Sverige unikt område med ovanliga naturtyper och många ovanliga 
arter. Driftområdet har därför haft ett unikt sätt att hantera artrika 
vägkanter som varit anpassad till de speciella förhållanden som råder här.  

De senaste åren har dock arbetet med att utveckla och förbättra texterna i 
SBV:n resulterat i att det idag finns ett antal skötselkategorier att välja 
mellan jämfört med tidigare skötselkontrakt. Dessa har utvecklats för att 
ge större möjligheter att kunna gynna utvecklingen av artrika vägkanter. 
Slåtterperioderna i kategorierna är möjliga att justera efter det behov som 
finns i den region eller för det driftområde SBV:n upprättas för.  

Under 84.153 finns idag tre skötselkategorier:  

- Kategori 1: 1/8–15/9 – sen slåtter 

- Kategori 2: 25/8-15-25-30/9 – extra sen slåtter 

- Kategori 3: 1/8 – 15/9 – sen slåtter med skärande redskap samt 
uppsamling av avslaget material. Uppsamling och borttransport av 
material ska ske inom 14 dagar. 

Objekt som kräver särskilda insatser kan även få en egen 
skötselbeskrivning, beskrivet enligt konto 84.154. En skötselbeskrivning 
kan omfatta åtgärder som gynnar specifika arter eller som beskriver 
arbeten som gynnar objektets utveckling i stort, t.ex i form av 
återkommande markstörningar som blottlägger jord eller sand. 
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Bilaga 3 - Förslag till indelning av 
vägnätet i olika skötselkategorier 
enligt Trafikverket SBV + anpassning 

Skötselkategorier 

Viss Frikoppling från objekt och skötseln på vägsträckor 

Ordinarie skötsel enligt SBV 84.151:  

Försommarslåtter mellan 25/5 – 31/7 till en bredd där så är möjligt. 
Ordinarie slåtter av hela vägområdet från den 25/6.  

 

Skötsel av Artrika vägkanter enligt SBV 84.153, endast en 
kategori tillämpas (befintliga kategorier i nationell SBV utgår): 

Kategori 1: Extra sen slåtter 25/8 – 25/9. Hela vägområdet. 

Skötselbeskrivning enligt 84.154: 

Kategori 2: Generell skötselbeskrivning på flera vägar. Tidig 
slåtter mellan 25/5 – 21/6 till en bredd av 1,2 m och 30-40 
cm ovan mark, samt sen slåtter av hela vägområdet mellan 
15/8 – 1/11 

Kategori 3: Generell skötselbeskrivning på flera vägar. Tidig 
slåtter mellan 25/5 – 21/6 till en bredd av 1,2 m och normal 
höjd ovan mark (15 cm), samt sen slåtter av hela vägområdet 
mellan 15/8 – 1/11 

Kategori 4: Specifik skötselbeskrivning för enskilda artrika 
vägkantssträckor.  
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Figur 32. Kartan visar var skötselkategorier föreslås utföras. 

 

  



 

46 
 

  

Figur 33. Vägar med olika föreslagna skötselkategorier på norra Öland. 
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Figur 34. Vägar med olika föreslagna skötselkategorier på mellersta Öland 
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Figur 35. Vägar med olika föreslagna skötselkategorier på södra Öland 
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Bilaga 4 – Ordförklaringar  

Artrik vägkant = En vägsträcka vars sidoområden till övervägande del 
hyser naturvärden på art- och/eller biotopnivå motsvarande klasserna 1-3 
enligt SIS-standarden för naturvärdesinventering (NVI). Det innebär att 
de vägkanter, som efter inventering har visat sig få en NVI-klassning 
inom klass 1, 2 och 3 normalt sett ska betraktas som artrika 
vägkantsmiljöer (AVK). Artrika vägkanter får anpassad skötsel genom 
senarelagd slåtter, detta styrs enligt väghållningsdokumentet SBV. 
 
Hänsynsobjekt = En vägsträcka med vissa, oklara eller potentiella 
naturvärden motsvarande klass 4 enligt SIS-standarden för 
naturvärdesinventering (NVI). Sträckor som får klassen hänsynsobjekt 
(HÄO) får ingen anpassad skötsel. 
 
Driftområde = Ett driftområde är ett av Trafikverket geografiskt 
avgränsat område där vägunderhållet sköts av driftentreprenörer. Ny 
upphandling av drift sker som regel var 5:e år 
 
SBD/SBV = Standardbeskrivning Basunderhåll Drift/ 
Standardbeskrivning Basunderhåll Väg. Är ett styrdokument från 
Trafikverket som föreskriver hur skötseln av statliga vägar ska utföras.   
SBD är en äldre benämning på SBV dokumentet. För utförligare 
beskrivning se Bilaga 2.   
 
Dikesrensning = En vägunderhållsåtgärd som syftar till att underlätta 
avvattning av vägbana och vägkropp genom avskrapning av vegetation i 
vägens sidoområde.  
 
Kantskärning = En vägunderhållningsåtgärd som innebär att 
stödremsan skrapas för att underlätta avvattning av vägbanan. 
 
Miljöwebb Landskap = En databas med samlad information om 
Trafikverkets miljöföreteelser. Innehåller bl.a. geografisk och 
objektsspecifik information om objekten. Databasen innehåller 
företeelser som artrika vägmiljöer, alléer och solitära träd, faunapassager, 
väganknutna kulturmiljöföreteelser etc som Trafikverket har 
förvaltningsansvaret för.  
 
Rödlistad art = En art som riskerar att dö ut från ett område. I Sverige 
finns en nationell rödlista upprättad av ArtDatabanken som revideras 
vart 5:e år. Arter kategoriseras inom ett antal klasser utifrån hur hög 
bedömningsrisken är att de dör ut i Sverige. Följande kategorier finns: 
Akut hotad (CR), Starkt hotad (EN) eller Sårbar (VU), dessa räknas till 
hotade arter. Till rödlistade arter hör, förutom de hotade, också de som 
kategoriserats som, Nära hotad (NT), Nationellt utdöd (RE) och 
Kunskapsbrist (DD). 
 
 



 

50 
 

Naturvårdsart = Naturvårdsarter omfattar arter som indikerar att ett 
område har högt naturvärde och arter som i sig själva är av särskild 
betydelse för biologisk mångfald.  
 
Invasiv art = En invasiv art är en art som introducerats till områden 
utanför sitt ursprungliga utbredningsområde, som sprider sig av egen 
kraft och som skadar ekosystemet som de introducerats till. Trafikverket 
arbetar särskild med de arter som finns med i styrdokumenten TDOK 
2015:0469 (Invasiva arter som ska bekämpas) och hur de ska hanteras i 
statliga vägnätet i TDOK 2015:0323 (Riktlinje landskap). 
 
Vägområde = Ett område som behövs för vägens bestånd, drift eller 
brukande. Förutom själva vägbanan består vägområdet av många andra 
strukturer bl.a. innerslänt, dikesbotten, ytterslänt och/eller bankslänt 

 
Riktade fysiska miljöåtgärder = Är ett nationellt anslag Trafikverket 
har för miljörelaterade investeringar i befintlig infrastruktur (SINVM). 
Anslaget kan t.ex. användas till restaurering av värdefulla vägmiljöer vars 
naturvärden riskerar att försvinna eller nyetablering av alléer etc.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 36. Illustration av vägområdet. Figur lånad från rapporten Trafikverket (2018) 

Metod för översiktlig inventering av artrika vägkantsmiljöer.  
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