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SAMMANFATTNING 
Under namnet ”Mål och mått för natur- och kulturmiljövärden” har Vägverket, tillsammans 
med övriga transportverk, utvecklat en metod för att få en godtagbar kvalitetsnivå av 
transportsystemet ur natur- och kulturmiljösynpunkt. Vägverket arbetar även med att utveckla 
mål och mått-metoden för vägens gestaltningsvärden. 
 
Av de drift- och underhållsåtgärder som idag genomförs kan många inverka positivt eller 
negativt på natur-, kulturmiljö- och gestaltningsvärden hos eller i anslutning till vägarna. 
Syftet med detta projekt är att kvalitetssäkra drift- och underhållsåtgärder med avseende på 
dessa värden hos och i anslutning till vägarna inom driftområde Helsingborg. 
 
Målet är att de mål, mått och kriterier som formuleras för driftområde Helsingborg ska vara 
relaterade och uppföljningsbara till nationella miljömål samt transportpolitiska mål.  
 
Med utgångspunkt från en beskrivning av driftområdets natur-, kulturmiljö- och gestaltnings-
värden, dagens drift och underhållsåtgärder samt berörda miljömål, har flera driftområdesmål 
(skötselkrav) tagits fram. De framtagna målen fungerar delvis som funktionskrav i 
upphandlingen av drift och underhåll, delvis som underlag för det fortsatta arbetet med att 
integrera dessa värden i drift och underhållsverksamheten. 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
Under namnet ”Mål och mått för natur- och kulturmiljövärden” har Vägverket tillsammans med 
övriga transportverk utvecklat en metod för att säkerställa en godtagbar kvalitetsnivå av natur 
och kulturmiljövärden i anslutning till transportsystemet. Metoden ska tillämpas för att uppnå 
de miljökvalitetsmål och transportpolitiska mål som rör natur- och kulturmiljövärden.  
 
Vägverket Region Skåne har under hösten 2004 och januari 2005 testat metoden på drift- och 
underhållsverksamheten av befintligt vägnät i driftområde Österlen. 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med projektet är att använda metoden ”Mål och mått för natur- och kulturmiljövärden” 
för att kvalitetssäkra drift- och underhållsåtgärder av det allmänna vägnätet med avseende på 
natur-, kulturmiljö- och gestaltningsvärden inom driftområde Helsingborg.  
 
Målet med projektet är att fastställa en ambitionsnivå för natur-, kulturmiljö-, och 
gestaltningskvalitet genom att formulera s.k. driftområdesmål samt att få med funktionskrav 
för dessa värden inom driftområdet bland upphandlingskraven. 
 
Projektet har genomförts av Erika Landén, tillfälligt anställd på Vägverket Region Skåne (VSK). 
 
Från VSK har följande personer bistått med stöd och hjälp i projektet: 
Linda Strömberg, kulturgeograf och handledare, t.o.m. 2005-07-30  
Karin Gullberg, landskapsarkitekt 
Malin Andersson, driftledare Helsingborgs do 
Gunnar Öhrn, driftledare Helsingborgs do 
Lars Nilosjö, driftledare Bjäre-Åsbo do 

1.3 Driftområde Helsingborg 
Driftområde Helsingborg är beläget i nordvästra Skåne och omfattar hela Helsingborgs och 
Höganäs kommuner samt delar av Landskronas, Svalövs, Bjuvs och Ängelholms kommuner. Det 
allmänna vägnätet omfattar ca 93 mil belagd väg samt ca 1 mil grusväg. 
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2. MÅL OCH MÅTT FÖR NATUR- OCH 
KULTURMILJÖVÄRDEN 
Riksdagen har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål som ska kunna uppnås inom en 
generation och som ska vara vägledande för arbetet mot ett ekologiskt hållbart samhälle. 
Berörda verk och myndigheter har fått i uppdrag att vidareutveckla miljömålen i 
uppföljningsbara delmål (se bilaga 7). 
 
”Mål och mått för natur- och kulturmiljövärden” kallas den metod som transportverken 
utvecklat för att säkerställa att miljökvalitetsmålen och de transportpolitiska målen om natur- 
och kulturmiljövärden ska kunna uppnås. Uppdraget drivs av Vägverket i samarbete med de 
övriga transportverken. Metodens övergripande mål är att: 

 
 
Vägnätet ska lokaliseras, utformas, skötas och underhållas så att landskapet med dess 
natur- och kulturmiljökvalitéer kan upplevas, utvecklas och brukas. 

 
 
Metoden syftar till att få fram ett bättre beslutsunderlag för natur- och kulturmiljöfrågor i 
vägprocessen samt stärka och tydliggöra natur- och kulturmiljövärdena, så att de blir 
avvägningsbara mot andra faktorer som t ex trafiksäkerhetsaspekter, vid bedömningen av olika 
projekt och åtgärder. 
 
I metoden strävas det efter att få fram en helhetssyn på landskapet utifrån natur- och 
kulturmiljön med fokus på ekologiska funktioner och kulturhistoriska samband samt 
möjligheterna att bevara, utveckla och stärka dessa. 
 
I metoden finns det nationella mål och kriterier som utgör den grundläggande kvalitetsnivån 
och som ligger till grund för formulering av driftområdesmål. Genom att ta fram konkreta, 
mät- och uppföljningsbara mål och kriterier för landskapets viktiga natur- och 
kulturmiljövärden ska metoden vara ett stöd i det dagliga arbetet på alla nivåer. Samtidigt gör 
metoden det möjligt för regeringen att följa upp transportverkens ansvar med avseende på 
natur- och kulturmiljövärden.  
 
Vägverkets strävan är också att mål och mått-metoden ska användas för att kvalitetssäkra de 
gestaltningsvärden som finns i anslutning till vägnätet. I detta projekt har därför natur-, 
kultur- och gestaltningsvärden beaktats tillsammans då dessa värden till stor del hänger ihop 
och är beroende av varandra.  
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3. MILJÖPLAN 2006-2010 
Plan för miljöåtgärder i Vägverket, Region Skåne 2006 – 2010 visar den långsiktiga 
inriktningen för VSK: s miljöarbete. I planen presenteras mål för miljöarbetet samt en 
handlingsplan för hur målen ska kunna uppnås. Planen har fem arbetsområden1 och här 
redogörs i korthet de mål och åtgärder som behandlar ”Natur och Kultur” då dessa i 
förlängningen kan komma att beröra driftverksamheten. 
 
• Återskapade våtmarker i form av dagvattendammar ska utformas så att de kan utnyttjas 

av utsatta arter. Åtgärd för detta är anpassning av 5 dammar. Dammarna kan utgöra en 
tillgång för häckande och övervintrande fåglar samt amfibiedjur.  

 
• Vägars barriäreffekter för djur ska minska. Mätmetoder ska utvecklas. Åtgärder för detta 

är anläggning av planskilda faunapassager för klövvilt, viltstyrningsåtgärder, kartläggning 
av konfliktpunkter för små däggdjur, byggnadstekninska åtgärder för amfibier samt att 
undanröja vandringshinder i vattendrag. 

 
• Natur- och kulturmiljövärden i vägområdet och dess närhet ska bevaras och förstärkas. 

Åtgärder är för ökad artrikedom längs vägar: bränning av vägimpediment, skötselplaner för 
pågående vägkantsprojekt, generella skötselrutiner för vägkanter, försök med att ta bort 
slåttermaterial på utvalda platser och uppsättning av fågelholkar. För bevara och förstärka 
natur- och kulturmiljövärden ska också milstolpar renoveras, ett samarbetsprojekt med 
Länsstyrelsen om alléer ska genomföras och nya alléer ska planteras och beskäras. 

 
• Samarbete ska ske med naturvårdande myndigheter, ideella organisationer mm. Åtgärder 

är att genomföra ett antal projekt med myndigheter, ideella organisationer och högskolor. 
 
• Vid varje rastplats ska om 10 år omgivande tätorters och landskaps karaktär och 

kulturella värden vara framhållna genom utformning och information. Åtgärd är att 
inventera samtliga rastplatser i Skåne, identifiera karaktären på omgivande landskap och 
kulturella värden vid rastplatserna och att upprätta och genomföra skötselplaner. 

 
 
 

 
 
 
 

                                                 
1 Dessa är Växthusgaser eller klimatpåverkan, Luftkvalitet, Buller, Vatten och Natur och Kultur 
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4. LANDSKAPSTYPER I HELSINGBORGS DRIFTOMRÅDE 
Landskapsanalysen syfte är att lyfta fram de natur-, kultur- och gestaltningsvärden som finns 
inom Helsingborgs driftområde för att (om så behövs) kunna anpassa skötselåtgärderna bättre 
efter den landskapstyp de utförs i. För att lyfta fram de landskapskaraktärer som kan urskiljas 
inom Helsingborgs driftområde har en indelning gjorts efter landskapstyper. I kapitlet beskrivs 
både värden som är generella för hela området och värden som endast gäller mer begränsade 
delar av området. 
I Helsingborgs driftområde har följande landskapstyper urskiljts: 

 
• Kuststräckan i Kullabygden  
• Öresundskusten 
• Slättbygden:  

Ängelholmsslätten, 
Helsingborgsryggen & 
Landskronaslätten 

• Rååns dalgång 
• Mellanbygden 
• Söderåsen 
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4.1 Kuststräckan i Kullabygden 
 
Landskaps- och vägmiljökaraktärer 
• Småskaligt jordbrukslandskap med betade strandängar, stenrösen och solitärträd i 

markerna. 
• Turistpräglade samhällen med tät bebyggelse. 
• Kullabergs markanta silhuett åt nordväst. 
• Övergång från småkuperad terräng i väster till flackt landskap i öster. 
• Slingrande väg omväxlande med vida havsutblickar mot Öresund eller Skälderviken, slutna 

lövskogspartier och öppet åkerlandskap. 
 
Kullaberg är en smal urbergshorst med branta klippor som går ut som en spets i Öresund och 
Skälderviken. Horsten ligger inom den tektoniska zon kallad Tornqvistzonen som löper i 
nordvästlig-sydöstlig riktning genom Skåne. Kullaberg som till större delen är bevuxen med 
skog har ett mycket rikt och omväxlande växtliv och en dramatisk kuststräcka med branta 
klippor och stup. Berget har i sig en mycket egen karaktär men då denna inte upplevs från 
vägarna ifråga fyller det mer en funktion för utblickarna i kustområdet Kullabygden2. I Mölle 
syns bergets klippväggar resa sig ur havet medan den relativt låga horsten från vägarna i 
omgivningen annars mer upplevs som ett skogsbeklätt landmärke åt nordväst. Berget som 
huvudsakligen består av gnejs sänker sig successivt mot öst och strax norr om Jonstorp 
övergår berggrunden till sandsten och lerskiffer. En lågt liggande, flack sandkust tar vid. 
Jordarna, som har sämre avkastningsförmåga än de längre in i landet, består av postglacial 
sand som i väster övergår till morän inåt landet.  
 
Det kustnära jordbruket längs Skälderviken har en relativt småbruten karaktär. Stora delar av 
markerna är avsatta som naturreservat i form av betade strandängar och kusthedar med 
ålderdomlig prägel, t ex genom inslag av solitärträd och stenrösen i markerna. Naturreservaten 
visar en kontinuitet från tiden innan skiftena då Kulla fälad, som var ett stort 
sammanhängande betesområde av flera byars gemensamma utmarker, karaktäriserade 
landskapet3. Vägarna kantas också av ett stort inslag lövskogsdungar som ger en variation av 
öppenhet och slutenhet i landskapet. De mindre skogspartierna består till stora delar av 
blandskogar innehållande bok, ek, asp, björk och al, i flera fall resultaten av spontan 
igenväxning av de tidigare betesmarkerna. Längre österut på de sandiga jordarna mot 
Ängelholm till har markerna bitvis planterats med tallskog.  
 

     
 
 
 

                                                 
2 Kullabygden motsvaras ungefär av Höganäs kommun.  
3 Kulla fälad innefattades av socknarna Brunnby, Väsby, Jonstorp, Farhult inom Höganäs kommun och Allerum, 
Välinge, Kattarp och Fleninge inom Helsingborgs kommun. 

Utsikt över Öresund utanför rastplats 
Mölle-Hässle. Landskapet präglas av liv 
och rörelse under sommarhalvåret. 

Betesmarker med en ålderdomlig 
karaktär längs väg 1451. 
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Jordbrukslandskapet kring det medeltida godset Krapperup söder om Mölle har en mer 
storskalig prägel. Ett betydande inslag i vägmiljön utgör de alléer som löper intill godset på 
väg 111 och vid infarten till Mölle på väg 1451. Godset är omgärdat av ädellövskog och vägen 
intill anläggningen kantas av en stenmur och vid ingången kraftiga gråstenslängor. En väl 
synlig milsten berikar den historiska vägmiljön ytterligare. 

 

 
Infartsallé av oxel leder vägen intill Mölle. Kullaberg  

syns i bakgrunden. 
 
Längs kusten ligger ett flertal kustsamhällen som uppkommit under olika i skeden i historien. 
Medeltida ursprung har fisklägena Mölle, Arildsläge, Jonstorp och Farhult medan de mer 
marginella etableringarna Skäret, Svanshall och Rekekroken uppkommit under 1800-talet då 
befolkningstrycket var högt och fiskerinäringen och skeppsfarten genomgick en expansion. 
Idag saknar fisket betydelse för försörjningen men turismnäringen är desto viktigare för 
bygden. Längor i korsvirke och tegel hör till det traditionella byggnadsskicket, under senare tid 
har bebyggelsen kompletterats med framförallt småhusbostäder och fritidshus. Bebyggelsen 
ligger tätt och ger ett välunderhållet intryck. Upplevelsen av kustsamhällenas hamnmiljöer är 
begränsade från den kustparallella vägen men i Arild, som är ett av de fiskelägen som har bäst 
bevarad karaktär med bl. a. trånga gator och fiskelängor, gör vägen en avstickare ner i 
samhället. Den mest turistpräglade orten inom området är Mölle som etablerades som 
turistmål redan under 1800-talet vilket bl. a. satt sina spår i miljön genom en typisk 
badortsarkitektur med hotell och restauranger från denna tid. Exempel på en väl bevarad 
bondby är Norra Häljaröd där gårdarna ligger utsträckta längs vägen med torp i byns utkanter.  
 
Vägen som följer kuststräckan är väl anpassad till landskapet med en kurvig linjeföring. Bitvis 
går vägen längre in i landet men bitvis har den kustnära sträckning, och där landskapet är 
öppet ges vida utblickar mot havet och Bjärehalvön på motsatt sida om Skälderviken. Området 
är till stora delar av riksintresse för friluftsliv, natur-, och kulturmiljö samt bitvis skyddat av 
naturreservat och Natura 2000. Kullaberg är ett av Skånes mest besökta turistmål och vägarna 
längs kusten är särskilt under sommarhalvåret vältrafikerade av såväl bil- som motorcykel- 
och cykeltrafik. Under turistsäsongen är det mycket människor som rör sig i landskapet vilket 
utgör ett märkbart inslag i miljön även ur trafikantperspektiv. 

4.2 Öresundskusten 
 
Landskaps och vägmiljökaraktärer 
• Kraftigt exploaterad kuststräcka. 
• Småkuperat storskaligt åkerlandskap mellan tätorterna. 
• Anlagda planteringar kantar vägen och rondeller i och utanför tätorterna. 
• Havsnära väg med värdefulla utblickar över Öresund och Danmark. 
• Storslagen vy över ås och backlandskap vid Glumslövs och Hilleshögs dalar. 
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Mölla längs väg 111.    Milsten i Glumslöv.                  Hilleshögs Dalar med vy över Öresund.
 

     

Öresundskusten är i högre grad än Kullaberg och Skäldervikskusten präglad av de senaste 
decenniernas kraftiga exploatering av bostadsbebyggelse. Väg 111 – som är en hårt trafikerad 
väg – passerar genom Nyhamnsläge-Höganäs-Lerberget-Viken, förbi Domsten, Hittarp och 
Helsingborgs utkanter. Söder om Helsingborg tar den mindre vägen 1350 vid, den passerar 
förbi Rydebäck genom Glumslöv och förbi Landskrona i norr. Berggrunden från Höganäs ner 
till Rydebäck består av lerskiffer och sandsten, söder om Rydebäck övergår den till kalksten. 
Jordarna består mellan Höganäs och Helsingborg av postglacial sand och morän av växlande 
lerhalt inåt landet, söder om Helsingborg av lera, sand och morän.  
 
Landskapet präglas mellan tätorterna av ett relativt storskaligt jordbruk i en lätt böljande 
terräng. Infartsvägar mot utskiftade gårdar, ofta omgivna av lövskogsdungar, går ut från den 
kustparallella vägen. Större partier av lövskog finns norr om Helsingborg vid Kulla 
Gunnarstorps naturreservat och en bit längre norrut från detta, vid Domsten-Vikens
kusthedsreservat. Mindre lövskogspartier och solitärträd ligger spridda i landskapet inåt 
landet. Kuststräckan söder om Helsingborg har en mer öppen karaktär. Topografin längs 
kuststräckan är sluttande och vägen löper till stora delar i höjdläge med åkermark i sluttningen 
mellan väg och hav. Där inte havet skyms av vegetation ges vida utblickar över Öresund med 
Danmark som landmärke på motsatt sida.  
 
De gamla fiskelägena längs kusten har genomgått förändringar i olika hög grad. Viken kan 
nämnas som ett av de mer välbevarade fiskelägena, medan Höganäs under 1700-talet fick en 
prägel som brukssamhälle då brytning av stenkol under industriella former tog vid. Idag är 
staden ett modernt industrisamhälle. Helsingborg har exploaterats av omfattande industri, 
bostadshus och väganläggningar vilket ger det dominerande intrycket från väg 111 som 
passerar Helsingborgs utkanter. Hamnmiljöerna i tätorterna är inte synliga från vägen, 
vattenkontakten skyms av tät bebyggelse. De senaste decenniernas bostäder präglar området 
längs vägen genom de flesta tätorterna även om inslag av äldre byggnadsskick förekommer. 
Vägarnas sidoområden och rondeller pryds av anlagda planteringar. Väg 1350 från Helsingborg 
och söderut passerar förbi backlandskapet vid Glumslöv och Hilleshögs dalar. Backlandskapet 
ingår i ett höjdområde sammansatt av Rååns dalgång och Rönneberga backar som formats av 
inlandsisens smältvatten. Det kraftigt kuperade landskapet och ger från vägens höjdläge en 
mycket tilltalande landskapsbild med havet i bakgrunden. Området är skyddat som 
naturreservat och har ett stort värde för friluftslivet.  
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4.3 Slättbygden 
– Ängelholmsslätten, Helsingborgsryggen & Landskronaslätten 
 
Landskaps- och vägmiljökaraktärer 
• Storskaligt och flackt jordbrukslandskap med stora åkerfält. 
• Finmaskigt vägnät som binder samman byar och större orter. 
• Utflyttade gårdar omgivna av skogsdungar. Raka gårdsinfarter ofta kantade av alléer ut 

från huvudvägarna. 
• Vida utblickar över landskapet, landmärken framträder tydligt och skapar karaktärsfulla 

silhuetter. 
• Inslag av moderna element som vindkraftverk och kraftledningar. 
• Tätt mellan gårdar, byar, samhällen och städer. 
 

    
 
 
 
 
Slättbygden utgör större delen av driftområdet. Landskapet på slätten har påverkats starkt av 
1800- och 1900-talets utveckling mot ett effektivt och storskaligt jordbruk vilket i hög grad 
präglar slättens karaktär. Först och främst har skiftesreformerna under 1800-talet som ledde 
till att gårdarna spriddes ut i landskapet och att åkermarkerna slogs samman till stora enheter 
indelade i raka linjer påverkat. I samband med skiftena skapades ett rätvinkligt vägnät som 
följde ägo- eller brukningsgränser i landskapet. De ursprungliga byvägarna rätades ut eller 
lades om helt. Många orter växte till som industrisamhällen under 1800-talet. De industrier 
som etablerades i området under 1800-talet var först och främst baserade på socker- och 
mejeriprodukter kring Ängelholm, tegeltillverkning längs Öresundskusten och kolbrytning i 
Billesholm, Bjuv och Nyvång. Exempel på en väl synlig lämning i det flacka landskapet är 
slagghögen vid kolgruvan i Nyvång. Ett stort antal stationssamhällen växte fram under 1800-
talets slut med ett relativt finmaskigt järnvägsnät i området. I många fall var det tidigare 
bondbyar som kom att ändra läge och genomgå en kraftig tillväxt. Vägar anpassades till de nya 
samhällena. Under efterkrigstiden har rationalisering och specialisering inom jordbruket 
fortsatt vilket på slätten bland annat resulterat i att djurhållningen och vallodling försvunnit 
till förmån för grödor som vete, korn, raps och sockerbetor. Efterkrigstiden har också inneburit 
en mycket omfattande utbyggnad av infrastrukturen vilket är en mycket väl synlig utveckling i 
området, exempelvis vid E6: ans och E4: ans knutpunkt, Kropps trafikplats som är en 
treplanskorsning öster om Helsingborg. Slättbygden har ett mycket finmaskigt vägnät som 
binder samman byar, samhällen och städer på olika nivåer.  
 
De naturgivna förutsättningarna; topografi, berggrund och jordmåner skiljer sig dock något åt i 
området och en urskiljning av slättbygdstyper med hänsyn till landformer följer därför. 
 
Ängelholmsslätten är mycket flack och öppen med stora åkerytor. Slätten utgörs av ett stort 
sandområde som bildats till följd av inlandsisens avsmältning. Området innanför Skälderviken 
var en havs- eller insjövik innan landhöjningen kom igång, därav de sand- och lerlager som 
täcker moränen. Åt väster ligger Kullaslätten som har ett större inslag av lövskog och som höjer 

Alléer får liksom vindkraftverk en mycket framträdande roll i det öppna, något 
ensartade landskapet. Intrycken ändras med färgskalan som växlar under året. 
Blommande vägkanter ger ett mervärde åt vägmiljön. 
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sig i en något mer kuperad terräng åt Kullaberg. Vägnätet här är mer kurvigt och småskaligt 
och de moderna inslagen i landskapet färre. 

 
 

 

 
Helsingborgsryggen har ett böljande åkerlandskap 
med stort inslag av lövskogdungar. Ryggen sträcker 
sig från Viken bort mot Svalöv och består av 
jurassiska bergarter. Som högst når den ca 100 
m.ö.h. Jordbruket i området har ett högre inslag av 
skogsdungar och en mer skiftande topografi än de i 
norr och söder. Området är rikt på alléer. 
 
 
Landskronaslätten hör till södra Skånes slättbygder 
som består av ett svagt böljande slättlandskap med 
de mest högavkastande jordarna i landet. Berg-
grunden består av en kalksten från tertiär och jordar 
av moränfinlera. Vid Landskrona går en morängräns 
där området tillsammans med Lundaslätten och 
Söderslätt utgörs av krita och Östersjöbergarter. 
Kring Landskrona finns ett stort inslag av alléer, bl. 
a. driftområdets enda pilallé. Vägnätet är mycket 
finmaskigt och byarna ligger tätt. Gårdarna består 
vanligen av låga mangårdsbyggnader i tegel eller 
vitkalkade korsvirkeshus. Landskapet är öppet med 
inslag av trädridåer i åkermark och kring gårdar. 
Detta är den mest urbant präglade delen av området. 
                                                                                                         

 

 
 

E6: an upp till länsgränsen ingår också i Helsing-
borgs driftområde och karaktärerna i dess 
omgivande landskap beskrivs här i sin korthet. 
Vägrummet utgör i sig ett mycket dominerande 
inslag som flerfilig motorväg med höga hastig-
heter. Vägen passerar förbi den mycket flacka 
öppna Ängelholmsslätten och vidare norr om 
Ängelholm där den skogsbeklädda urbergshorsten 
Hallandsås utgör ett påfallande landmärke. 
Jordbruket innan åsen tar vid skiljer sig något från 
Ängelholmsslättens genom inslag av betande djur 
och flertalet buskridåer längs åkerfälten. 
Karaktären av småskalighet med en rikedom av 
gärden, dungar, träd och buskridåer präglar 
Bjärehalvön som ligger på E6: ans vänstra hand. 
Uppe på åsen är vägrummet slutet av skog av 
blandad art, lövskog av företrädande bok och 
barrskog. Vägen går delvis i skärningar i berget. I 
norrsluttningen ner från Hallandsås öppnar sig en 
storslagen vy ut över Laholmsslätten. 

Det öppna landskapet ger vida 
utblickar. 
Överst: Helsingborgsryggen  
I mitten: Landskronaslätten 
Nederst: Ängelholmsslätten 



Dalgången skär ner i det öppna                   
odlingslandskapet. 

4.4 Rååns dalgång 
 
Landskaps- och vägmiljökaraktärer 
• Dalgången är väl markerad i landskapet. 
• Landskapsbilden är omväxlande med odlingsmark, lövskogspartier, betesmarker och 

våtmarker. 
• Flera bronsåldershögar ligger på åsryggarna väl synliga från vägen. 
• Rikt inslag av alléer, lövskogsdungar och solitärträd. 
• Byar och stationssamhällen har lokaliserats till dalgången som utgjort en viktig 

kommunikationsled genom historien. 
 
Rååns dalgång sträcker sig i nordväst-sydostlig 
riktning från mynningen vid Rå genom Tågarp 
och vidare in i Svalövs kommun. Ån omges av en 
djupt nedskuren dalgång som bildats som ett 
resultat av avflödet från en issjö vilket gjort att 
dalgången blivit kraftigt markerad i terrängen 
trots att den inte transporterar så mycket vatten. 
Ån är till stor del omgiven av vegetation. 
Sluttningarna längs ån, som är belägen i 
fullåkersbygd, består omväxlande av odlingsfält, 
betad mark, våtmarkspartier och lövskogsdungar 
eller solitärträd. Landskapet som omger dal-
gången präglas av slättbygdens karaktär; 
utflyttade gårdar, rätvinkligt vägsystem med 
alléer och trädrader vid vägar och ägogränser. 
Åns höga naturvärden finns mot åmynningen till, 
längre uppströms är naturen mer påverkad av t 

ex fördjupning och uträtning. Naturreservatsbildning och Natura 2000 finns vid Vallåkra och 
från Gantofta till åmynningen. Dalgången i sin helhet är av riksintresse för natur- och 
kulturmiljö.  
 
Dalgången har en lång bosättningskontinuitet tack vare möjligheter till jakt, fiske, transport 
och högproduktiva betes- och slåtterängar som gett goda levnadsbetingelser. 
Fornlämningsbeståndet kring dalgången är omfattande, ett särskilt påtagligt inslag utgör de 
bronsåldershögar som står ensamma eller i grupp vid åsryggarnas krön. Dessa är särskilt 
framträdande vid Glumslöv och Rönneberga. Järnvägen mellan Helsingborg och Billeberga som 
löper i dalgången stod klar 1865. Det ledde till att bl. a. Gantofta, Vallåkra, Ottarp och Tågarp 
växte till som mindre stationssamhällen. Tågarps prägel av sekelskiftestiden är ännu tydlig 
genom den bebyggelse, huvudsakligen uppförd i tegel, som kantar vägen (110) som går 
tvärsöver dalen. Dalgångens betydelse som kommunikationsled var kännetecknande för 
Vallåkra4 och Tågarp även under 1600-1700-tal då det i båda byarna fanns skjutsstationer och 
gästgivaregårdar. Råån utgör gränsen mellan Rönnebergs och Luggude härader, ett förhållande 
som gör sig påmint på rastplatsen i Tågarp där en gränssten står placerad.  
 
Vägarna vid Rååns dalgång är moderna rätlinjiga vägar som går antingen tvärs över dalgången 
eller i begränsade sträckor längs med dess sluttningar eller på åsens höjdrygg. 
Vattenkontakten med ån är mycket begränsad, dels då vattendraget är relativt litet och dels för 
att det skyms av vegetation. Det är dalgångens topografi som kännetecknar landskapet, och 
den upplevs olika beroende på var man befinner sig. I dalgången är landskapet väl avgränsat 
med en mångfald av vegetationstyper och andra inslag som ger ett småskaligt intryck, från 
höjdläge upplevs de stora dragen i landskapet bättre.  

                                                 
4 Vallåkra uppkom som stationssamhälle, tidigare bestod Vallåkra av de två byarna Norra och Södra Vallåkra. 
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4.5 Mellanbygden 
Landskaps- och vägmiljökaraktärer 
• Godsen präglar landskapet med inslag som alléer, ekhagar och parker. 
• Lövskogsområden omgärdar åkermarkerna. 
• Stenmurar, busk- och trädrader markerar gränser mellan odlingsfälten. 
• Spridd bebyggelse och ensamgårdar kantar vägarna mellan mindre samhällen och byar. 
• Ett slingrande vägnät som följer det småkuperade landskapet, ofta i gränsläge mellan skog 

och åker. 
• Söderåsens skogsbeklädda höjdrygg utgör landmärke åt norr.  
 
Mellanbygden är belägen mellan Söderåsen i nordväst och fullåkersbygden i söder. Den utgör 
en övergångszon mellan skog och åkermark, urberg och sedimentär berggrund. Historiskt 
brukar dessa trakter i Skåne beskrivas som risbygd; ett mellanting av slätt- och skogsbygd där 
djurhållning utgjort produktionsinriktning och markerna huvudsakligen bestått av ängar och 
betesmarker. Naturgeografiskt tillhör området en zon kallad ”Skånes sediment- och horstland” 
som kännetecknas av en stark uppodling med spridda skogsområden och betesmarker. 
Berggrunden består främst av sandsten och lerskiffer, jordarna domineras av en lerig skiffer- 
urbergsmorän som är rik på block och större stenar (nordostmorän). Området ligger relativt 
högt i terrängen och präglas av mjukt avrundade kullar. Skogarna består framförallt av 
lövskogar med bok och ek, ökande i areal ju längre upp mot åsen man kommer.  
 
Byar och ensamgårdar har i första hand tillkommit under den medeltida kolonisationsvågen på 
1200-talet men även under 1500-1600-talen. De flesta gårdar ligger idag kvar på sina 
ursprungliga lägen, spridda från varandra längs med vägarna. Husen ligger ofta omgivna av 
grönska och byggnadsskicket varierar mellan trä och sten. Även nyare bebyggelse har spritt sig 
längs med vägarna. Karaktäristiska lägen för storgodsens domäner är just övergångszonen 
mellan skog och slätt. Så finns det också ett flertal gods inom detta område; dessa är Boserup, 
Gedsholm, Duveke, Möllarp, Axelvold och Knutstorp. Ädellövsbestånd som ligger intill godsen 
idag består ofta av före detta trädgårdar eller parker som fått växa igen. Dessa har idag ett 
högt värde för de växt- och djurarter som är beroende av gamla träd för sin överlevnad.
Under 1700-talet började godsen att i parker och längs med landsvägar anlägga alltmer alléer. I 
samband med att alléerna anlades var det vanligt att vägsystemet lades om till räta linjer. Det 
främsta skälet bakom utvecklingen var adelns strävan att manifestera sin makt i landskapet, 
vägarna var viktiga i sammanhanget. Idag finns vägarna ofta bevarade i sin ursprungliga 
sträckning. Alléerna började ofta vid strategiska punkter som godsets gräns, byns gräns eller 
en viktig byggnad inom godsets domän som t ex kyrkan eller kvarnen. Detta har vi exempel på 
längs väg 1210 där en 4,5 km lång allé binder samman slottet Duveke och kyrkan i Halmstad. 
Allén som huvudsakligen består av oxel passerar genom ett slottslandskap med ömsom öppna 
åkerlappar och ömsom dungar och skogspartier. Allén är väl exponerad i landskapet och har 
stort värde för estetiken och slottsmiljön. 

T.v.: Tågarps bebyggelse i 
dalgångens sluttning. Allé 
markerar dalgångens 
höjdrygg. 
 
T.h.: Gränsstenen mellan 
Luggude och Rönnebergs 
härader på rastplats 
Tågarp. Rastplatsen är 
belägen intill ån och 
kännetecknas av en 
vildvuxen vegetation.  
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Längs väg 1225 finns en annan 3,3 km lång blandallé som leder från Axelvolds slott intill 
samhället. Ett annat karaktäristiskt inslag i godsmiljöerna är förekomsten av ek. Detta 
illustreras väl vid Knutstorps gods intill väg 109 med ett påfallande inslag av ekar, dels i en 
betad ekhage norr om godset och dels som spridda solitärträd i åkermark längs vägen.  
 
Mellanbygden kännetecknas m a o av en stor variation i byggnadsskick, i markanvändning och 
i förekomst av skog och åker. Mot åsen har jordbruket en mer småskalig karaktär medan de 
godsdominerade markerna mot slättlandet kännetecknas av storskaliga ägostrukturer och 
rationellt utnyttjande. Godsmiljöerna har satt en prägel på många av vägarna i området. 
Vägnätet är också av blandat uttryck och ålder, räta skiftesvägar förekommer, liksom vägar 
med en mer ålderdomlig struktur. Vägarna har en harmonierande linjeföring gentemot det 
småkuperade landskapet. Ofta löper de i skiljelinjen mellan skog och öppen mark. I det öppna 
landskapet framträder Söderåsen tydligt i silhuetten mot norr. 
 

                                                               

 
T.v.: Solitära ekar vid 
väg 109 väster om 
Knutstorp. 
 
T.h.: Allékantad väg norr 
om Duveke. I vänster 
vägkant skymtar en 
milsten. 

T.v.: Vägen anpassar sig efter 
landskapet. 
 
T.h.: Stenmurar är ett vanligt 
inslag i åkermarkerna.  
Söderåsens lövskogsbeklädda 
sluttningar syns i 
bakgrunden. 
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4.6 Söderåsen 
 
Landskaps- och vägmiljökaraktärer 
• Lövskogar ger en sluten vägmiljö. 
• Enstaka ensamgårdar, hus och torp ligger spridda längs vägen. 
• Smala slingrande vägar följer landskapet. 
• Ett småskaligt beteslandskap öppnar upp luckor inramade av skogsmark.   
• Stort inslag av stenmurar längs vägen, mellan åkerytorna och i skogsmarken. 
 

 

 

 

 

 
 

 
Söderåsen är en i landskapet väl markerad, ca 200 meter hög 
urbergshorst som sträcker sig nord-västlig riktning. Liksom 
Kullaberg är den belägen i Tornqvistzonen. Söderåsen 
upptar en relativt liten del inom driftområdet, de vägar som 
berörs är 1212, 1228 och 1230 som går norrut från väg 109. 
Nationalparken Söderåsen ligger till viss del inom området 
men inte lokaliserat intill någon av de aktuella vägarna. 
Åsen består till större delen av gnejs och gnejsgranit med 
inslag av bl. a. diabas som ger en jordmån med rikare 
kalkgynnad växtlighet. Syd- och västsluttningarna på berget 
har en rikare mer kalkhaltig morän som avsatts från 
sydväst. I åsens sluttningar växer stora arealer ädellövskog 
bestående främst av hedbokskog med inslag av ekskog. 
Lövskogarna domineras av arterna ask, avenbok, björk och 
al. Lövskogarna dominerar men det finns även inslag av 
barrskog i området. Växt- och djurlivet är mycket rikt på bl. 
a. svampar, mossor, lavar, insekter, vattendjur, fåglar, 
kärlväxter och fladdermöss tack vare att här finns ett stort 
antal livsmiljöer.  
 
Människans historia på berget sträcker sig tillbaks till 
järnålder. Odlingsrösen, torp och torpruiner i dagens 
landskap visar spår från tidigare generationers jordbruk. 
Längs vägen och i åker- och betesmarkerna finns ett stort 
inslag av stenmurar. Även längs vägarna omslutna av skog 
går att skymta system av murar som visar var ägogränser 
och beteshägn varit lokaliserade. Det småskaliga jordbruket 
öppnar emellanåt upp luckor i det slutna landskapet. En stor 
del av markerna består av betesmarker och djuren utgör ett 
karaktärsgivande drag åt bygden. Bebyggelsen består av 
spridda ensamgårdar, hus och torp i regel av trä som är det 
typiska byggnadsmaterialet för trakten. Husen är vanligen 
lokaliserade till skogsgläntor eller längs ut med vägen. De 
tre lågtrafikerade vägarna hör till områdets glesast belägna 
och mest småskaliga; smala, slingrande och väl följande 
topografin. Enkelheten och stillheten i landskapet ger små 
detaljer en mer framträdande roll. 
 
 
 

   

Rent bokskogsbestånd 
längs väg 1230. 

Smyckad gårdsinfart 
längs väg 1228. 

Moss- och lavbevuxen bro 
av enkel konstruktion. 
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5. SKÖTSELOBJEKT 

Vägar påverkar natur- och kulturmiljö på en rad olika sätt, positivt såväl som negativt. 
Samtidigt som vägar kan förstöra djurs livsmiljöer och möjligheter att röra sig i landskapet, för 
de med sig nya värdefulla livsmiljöer som exempelvis alléer och vägkanter. Då skötseln av 
vägnätet riktar in sig på de olika objekt som finns knutna till vägmiljöerna i driftområdet 
såsom milstenar, alléer mm. beskrivs dessa närmre i detta stycke.  
 
VSK har under 1990-talet gjort ett flertal inventeringar för att öka kunskaperna om de natur-, 
kultur- och gestaltningsvärden som finns längs vägarna. Det gäller alléer, kulturvägar, 
kulturbroar och artrika vägkanter. Inom andra delar, som för t ex dagvattendammar och 
trafikplatser, saknas ännu inventering, beskrivning och eventuella skötselplaner. VSK kommer 
att fortsätta arbeta med dessa frågor framöver och utöka kunskaperna om vilka värden som 
finns och vilka åtgärder som behövs för att dessa underhålls på ett bra sätt. 

5.1 Alléer och solitärträd 
Alléer 
Alléerna utgör ett karaktäristiskt inslag längs vägarna i det skånska gods- och slättlandskapet. 
De representerar stora natur- och kulturvärden samtidigt som de tillför stora skönhetsvärden 
åt landskapet. Alléerna har planterats av en rad olika skäl under historiens lopp; som 
infartsalléer till städer och gårdar, för att ge lä och skugga åt dem som reste på vägarna, för att 
kompensera bristen på virke som uppstod när allt mer mark odlades upp, för att ge vinterfoder 
till djuren genom hamling eller för att förhindra jord- och sandflykt. Godsen som var först ut 
med att plantera alléer gjorde detta bland annat för att manifestera sin makt och för att 
markera och binda samman viktiga punkter i godslandskapet. Alléträden är idag viktiga 
livsmiljöer för många växter och djur, framförallt eftersom äldre lövträd idag blivit en 
bristvara i landskapet. 
   

  
 
 
 

 
VSK gjorde 1995/96 en inventering av alléerna i Skåne och gjorde där en klassning av alléerna 
utifrån skönhets- och kulturhistoriskt värde (klass A-D, där A är högst) samt i tre klasser utifrån 
biologiskt värde.5 Detta resulterade i en Allévårdsplan som nu ligger till underlag för Vägverkets 

                                                 
5 Definitionen på en allé är, enligt biotopsskyddslagen: Lövträd planterade i en enkel eller dubbel rad som består av 
minst fem träd längs en väg eller i ett i övrigt öppet landskap. Träden ska till övervägande del utgöras av vuxna 
träd”. Allévårdsplanen arbetar från denna definition, där träden ska stå med ett inbördes avstånd av högst 100 m. 

I Helsingborgs do finns många värdefulla alléer i anknytning till godsmiljöer. T.v.: allé mellan 
Vipeslottet och Sireköpinge gård. T.h.: allé intill Bälteberga slott. 
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allévårdsarbete utmed de allmänna vägarna. Planering och prioritering av ny- och 
återplantering sker av Allévårdsgruppen i Skåne som består av representanter från VSK och 
Länsstyrelsen i Skåne län. Ett samarbete har även upprättats med Regionmuseet i Kristianstad. 
        
I Helsingborg do finns 50 alléer upptagna i Allévårdsplanen6. Ett flertal av dessa är värderade 
till alléklass A, 12 av dem har anknytning till slotts och godsmiljöerna och många har en 
kontinuitet sedan Skånska Rekognosceringskartan från 1812-20. Allévårdsgruppen har även 
pekat ut särskilda insatsområden att fokusera på; områden där ett flertal olika värden 
sammanfaller. Axelvold-Duveke-Sireköpinge i Helsingborgs driftområde är ett av dessa. Det 
finns ett stort antal infartsalléer till samhällena i området; Risekatslösa (kyrkan), Tågarp, 
Kattarp (kyrkan), Vallåkra, Hjortshög, Mörarp, Allerum, Ingelsträde, Jonstorp, Mölle, Väsby, 
Vadesjö by och Axelvolds by (mellan slottet och byn).  
 
Alléer som ligger längs grusvägar är extra värdefulla ur natursynpunkt eftersom de har mycket 
bra förutsättningar för att utveckla en artrik lav- och mossflora på sina trädstammar tack vare 
det näringsrika stoft och damm som impregnerar stammarna. Det finns endast två alléer på 
grusvägar i området. 
 

Helsingborg

 

 

 

Bjuv

Ängelholm

 

Åstorp

Landskrona

 
Höganäs

Ekeby

Viken

Ödåkra

Svalöv

Hittarp

Billesholm

Hyllinge

Kågeröd

Jonstorp

Mölle

Rydebäck

Röstång

 

Glumslöv

Tågarp

Domsten

´0 10 205

kilometer

Alléer i do Helsingborg
Alléer klass A
Alléer med kontinuitet 1812-2005
Alléer i anslutning till gods/herrgårdsmiljö
Alléer med höga biologiska värden
Alléer på grusvägar

 
 

Alléer med olika värden inom Helsingborgs driftområde. 
 
 
Solitärträd 
Solitärträd längs vägarna kan liksom alléträden hysa stora värden för natur och kulturmiljö, 
särskilt gamla och grova träd som idag är en bristvara. Solitärträden kan också vara karaktärs-
danande för vägen och därmed ha höga gestaltningsvärden. Kunskap om förekomsten och 
skötselbehovet av värdefulla solitär längs det allmänna vägnätet saknas idag. 
 

                                                 
6 I bilaga 4 finns förteckning över alléerna i driftområdet. 
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5.2 Stengärden 
Stengärden är viktiga karaktäristiska och gestaltande element längs vägarna i driftområdets 
skogs- och mellanbygder. Ursprungligen har stengärdena uppförts för att markera gränser eller 
för att hägna in djur. De flesta stenmurar som finns bevarade idag är uppförda under 1700-
1800-talen. Många tillkom efter skiftesreformerna för att markera de nya fastighetsgränserna i 
odlingsmark såväl som skogsmark. Det finns många djur och växter som trivs i den livsmiljö 
som skapas i muren. Det beror bl. a. på det mikroklimat som bildas i muren och att stenarna 
när de blivit varma kan lagra värme under mycket lång tid. T ex trivs växelvarma djur som 
reptiler bra i murarna. Naturvärden gynnas av att stenmurarna hålls fria från vegetation så att 
de exponeras för solen, liksom det kulturhistoriska och gestaltningsmässiga värdet då 
framhålls bättre.  
 

  
Stengärdena är karaktärsgivande inslag för vägen i såväl skogsbygd (t.h.) som godsmiljö (t.v.). 
Stenmuren som omger Krapperups gods framträder väl tack vare god skötsel. 
 
Många gärden idag förstörs på grund av utebliven skötsel som leder till att växtlighet tränger 
in mellan stenarna. Flera stengärden längs vägen ligger idag skymda bakom buskridåer 
eftersom de faller utanför det vägområde som VSK ansvarar för. Det är viktigt att sköta de 
gärden som fortfarande är välbevarade om möjlighet finns, eftersom de som skadats kräver 
omfattande åtgärder för att återställas.  
 

  
Stengärdet strax innanför denna allé - som sträcker sig mellan Duveke gods och kyrkan i 
Halmstad längs väg 1210 - är svårt att upptäcka bakom buskridån. Området är intressant 
ur kulturmiljösynpunkt och vägens gestaltningsvärden skulle höjas betydligt om gärdet 
röjdes fram. 
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5.3 Kulturbroar 
Vägverket förvaltar ett stort antal broar som utgör allmän väg över vattendrag. De olika 
broarna och brokonstruktionerna utgör en viktig struktur i landskapet och har stora värden för 
kulturmiljö, arkitektur och brobyggnadshistoria.  
 
År 1998 gjorde VSK en inventering och klassning av broarna på det allmänna vägnätet i Skåne. 
Inventeringen mynnade ut i skriften ”Skånska broar – Kulturhistoriskt värdefulla broar längs 
det allmänna vägnätet”. Skriften beskriver de värdefulla broarna och anger riktlinjer för 
skötsel och restaurering av dessa. Broarna är indelade i 3 olika klasser. Beskrivning och 
riktlinjer för skötsel finns för broarna med den högsta klassen men några sådana finns ej inom 
driftområdet.7 Här finns ändå ett flertal bromiljöer som är värdefulla för kulturmiljön och som 
har stor betydelse för vägens gestaltning. Längs Rååns dalgång finns t ex flera broar som 
genom röjningsinsatser kunde ges en mer framträdande roll och därmed också markera 
vattendragets närvaro i dalgången.  
 

   
Valvbro från 1800-tal vid Vallåkra station,         Broar med navföljare av träplank är sällsynta,    
väg 1248.                                                                  här på Söderåsen, väg 1230.     
 

I driftområdet finns en gammal fackverksbro från 1908 som tagits ur trafik, vid Vegeholm - 
över Vege å - på väg 1785. Skötsel av broar som tagits ur trafik ingår inte i drift- och 
underhållsverksamheten men ligger under Vägverkets ansvarsområde. Inför framtiden bör man 
fundera över alternativa användningsområden för dessa broar. De kan t ex ingå som del av en 
rastplats, fungera som pausplats eller parkeringsyta beroende på vägens funktion. Ett annan 
alternativ funktion är att synliggöra broarna genom effektljussättning och därigenom skapa 
landmärken utmed vägen som bidrar till att uppmärksamma vägens kulturvärden.  
 
 

 
 
 
 
Fackverksbron över Vege å vid Vege-
holm är i originalskick. Det är den 
enda kvarvarande bron av sitt slag 
- fackverk med parabelbåge - i 
Skåne. Bron representerar det 
tidiga 1900-talets ingenjörskonst.  
 

 

                                                 
7 I bilaga 6 finns förteckning över samtliga kulturbroar i driftområdet.  



 

 22

5.4 Milstolpar 
Det har tidigare inte funnits några skötselkrav riktade mot milstolpar eller kunskap om vilka 
som ligger inom vägområdet och därmed bör omfattas av skötsel. Inom Mål och Mått-arbetet 
har dessa därför dokumenterats och eventuella behov av att synliggöra och förbättra miljöerna 
kring stolparna identifierats. Förteckning och eventuella åtgärdsbehov finns i bilaga 5. 
 
Historia 
Milstolparna har sitt ursprung i det gästgiveri- och 
skjutsväsende som växte fram i och med gästgivareordningen 
1649. Den innebar att de som reste i kronans tjänst enligt en 
fastställd taxa måste betala gästgiverier för kost, logi och 
transport. Gästgiverierna skulle uppföras på varannan mil 
längs landsvägarna och skjutstvånget sträckte sig fram till 
nästa skjutshåll. Milstolparna sattes ut på varje mil och 
fungerade som taxametrar för adelsmännen som senare skulle 
redovisa reseräkningarna och få ut ersättning av kronan. I 
1734 års gästgivareförordning kom den slutgiltiga stadgan för 
milstolparna som sa att stolpar eller stora stenar skulle sättas 
upp vid varje mil och mindre sådana vid varje halv- och 
fjärdedels mil.  
 
Till en början var det bara landsvägarna som omfattades av 
förordningen, men allteftersom gästgiverisystemet byggdes ut 
och vägnätet förbättrades och utökades kom också mindre 
vägar som härads- och sockenvägar att ingå. Genom 
förordningen skapades ett enhetligt milsystem över landet 
vilket inte funnits tidigare då landskapen haft olika angivelser 
för en mils längd. Den nya riksmilen var 18 000 alnar, 10 689 
meter (en gammalsvensk mil). Skyldigheten att uppföra och underhålla milstolpar avskaffades 
1891. Järnvägens alltmer betydande roll för transporter, införandet av metersystemet som 
skulle innebära att milstenarna skulle omplaceras, och en alltmer utbredd uppfattning om att 
avståndsangivelserna måste gå att redovisa på ett mer rationellt och billigt sätt gjorde att 
systemet slutligen avskaffades. 
 

Milstolparna består vanligen av två 
delar; en tavla eller stolpe som står på 
något slags fundament. De stolpar som 
är uppförda på halv- eller fjärdedelsmil 
är generellt mindre påkostade än 
helmilsstolparna i storlek, inskription 
och dekor. Vanligen anges avståndet till 
närmaste helmilsstolpe eller i 
undantagsfall avståndet till eller från en 
viss ort. Under 1800-talet då de allra 
flesta milstolpar kommit att beteckna en 
fjärdedels mil förenklade man 
utformningen genom att avskaffa hel- 
och halvmilsstolpar. Längre uppåt landet   
  gjordes milstolpar även av trä och järn 
  beroende på vilket material som fanns 

att tillgå. (I Skåne har sten varit det 
förhärskande materialet och därmed har 
milstolparna vanligtvis kommit att kallas 

milstenar). De flesta milstolparna i Skåne härstammar från 1700-talet, det århundrade då man 
började med att placera stenarna i rösen.  
        

I det öppna åkerlandskapet 
är milstolparna väl synliga 
för trafikanten, här längs 
väg 1208. 

Helmilsstolpe med utförlig inskription och större 
tavla än halv- och fjärdedelsstolparna. Väg 1198.
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Milstolparna är idag mycket värdefulla trafikhistoriska dokument som ger ett mervärde och ett 
tidsdjup till trafikanter längs vägarna. I det öppna åkerlandskapet som präglar stora delar av 
driftområdet har de dessutom ett mycket välexponerat läge som motiverar att de vårdas och 
sköts. En del milstolpar har blivit flyttade från sina ursprungliga platser och många har 
försvunnit genom åtgärder som t ex vägbreddning och uträtning. När milstolparna lämnas 
utan skötsel händer det att träd eller buskars rötter tränger igenom fundamenten. En hög 
växtlighet kring milstolparna är negativt också eftersom den skuggiga och mer fuktiga miljön 
gör att de lättare angrips av lavväxt som både förfular och bryter ner stenen. 
 
Milstolpar i Helsingborgs driftområde 
I Helsingborgs driftområde finns 36 inventerade milstolpar, av dessa ligger 25 inom det 
väghållningsområde som VSK ansvarar för (inom eller nära vägområdet), utspridda på 23 
lokaler. Milstolparna utformades olika i Malmöhus och Kristianstad län, samt olika i de olika 
häraderna. Om en stolpe byttes ut kan ersättningsstolpen ha getts en ny form. Det finns därför 
milstolpar med olika utseende i driftområdet. I stora delar av driftområdet förekommer 
milstolpar kallade ”sockertoppar” utplacerade under 1800-talet. Det är koniska stolpar av 
granit, ibland ståendes på små, kubiska fundament. I driftområdet återfinns dessa idag på 
flera platser som ”grindstolpar” vid infartsvägar till hus eller gårdar. I den sydöstra delen av 
driftområdet förekommer stolpar med platt stentavla och fundament uppbyggda av staplade 
stenar. 
 

   
 
T.v.: Milstenar av typen sockertoppar markerar en infart längs väg 1379. De båda stolparna 
har troligen inte stått tillsammans från början. 
T.h.: Här ett exempel på hur utebliven skötsel förstör stolpens konstruktion, längs väg 1218. 
 
Sedan 1942 är milstenarna är klassade som fasta fornlämningar och därmed skyddade enligt 
kulturminneslagen. Det innebär att de är förbjudet att rubba, ta bort, täcka över eller genom 
bebyggelse, plantering eller annat sätt skada eller förändra stenen. För att utföra någon av 
dessa åtgärder eller för att skydda eller vårda milstenen krävs tillstånd från Länsstyrelsen.  
 
Vägvisarstenar och väghållningsstenar är liksom milstolpar skyddade fornlämningar, men det 
är okänt om det finns några sådana inom driftområdets vägar. Vägvisarstenarna finns i 
vägkorsningar och är ofta gjorda i granit och huggna med fyrkantig genomskärning. 
Väghållningsstenarna visar avgränsningarna för en gårds väghållningsplikt och kan se mycket 
olika ut; allt från små klumpstenar till välhuggna kalkstenar.  
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 De röda symbolerna visar de milstolpar som ligger i anslutning till det statliga vägnätet 
 i Helsingborgs do. 

 

5.5 Djurs livsbetingelser 
Vägar påverkar många djurs livsmiljöer och vandringsvägar i negativ riktning. Det är därför 
viktigt att anpassa vägnätet för att minimera dess skador på djurlivet. Skötsel och underhåll 
för att säkerställa funktionen av de åtgärder man vidtar är en minst lika viktig del. De som 
arbetar med drift- och underhåll bör ha kunskap om funktionen hos anordningarna och vara 
uppmärksamma på förändringar som visar på brister i dessa. 
 
Vägtrummor 
Vägtrummornas funktion är viktig att upprätthålla för att inte orsaka problem för djurlivet. 
Problemen uppstår när vattenförhållandena ändras kraftigt, för Skånes del rör det sig i första 
hand om när torrperioder inträffar, då fisk och insekter ofta flyr uppströms. Om trumman är 
felplacerad – så att vattennivån sjunker under trummans öppning – hindras deras väg vilket 
kan leda till en betydande utarmning av de berörda djuren. Följderna blir bl.a. att fisk stängs 
ute från sina lekområden, hindras att söka mat eller får problem att återkolonisera områden 
som de tvingats fly ifrån. Det är inte bara djuren i vattnet som drabbas utan även hela den 
näringskedja som de är en del av.  
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VSK har en plan där vägtrummorna inom ett visst antal vattendrag per år kontrolleras och 
åtgärdas om där finns behov. Urvalet av vattendrag görs av Länsstyrelsen men samtliga drag 
ska kontrolleras enligt planen. Hittills har inga felaktigt placerade vattentrummor observerats. 
 
Viltstråk, viltstängsel och viltslussar 
Viltstråk, viltstängsel och viltslussar är de åtgärder som används inom driftområdet för att 
förebygga viltolyckor. Längs viltstråk är slåtterbredden ökad för att ge bättre sikt. Viltstråken 
markeras genom varningsskyltar vilket är en av de vanligaste åtgärderna för att minska 
trafikdödligheten bland djur. Det finns dock undersökningar som visat att effekten av 
varningsmärken är marginell medan tillfällig skyltning mer ofta leder till sänkt hastighet. De 
rekommendationer som finns för varningsskyltar är därför att regelbundet ompröva behovet av 
varningsmärken och ta bort skyltarna när risken för olyckor minskar. Viltskyltarna i 
Helsingborgs do utplacerades för många år sedan och det finns ett behov av att ompröva vilka 
sträckor som är mest befogade att varna längs. Rekommendationerna för hur siktröjning vid 
viltstråk bör utföras för att ge bäst effekt är att eftersträva en gles, gallrad, stammad skog, 
dvs. man tar bort buskarna mellan träden och kvistarna på stammarna. I Norge arbetar man 
med att röja bort all vegetation i vägens närområde för att undvika olyckor med hjortvilt 
eftersom de inte tycker om att uppehålla sig på öppna ytor utan gömslen och mat. Då korsar de 
snabbt vägen utan att snirkla runt och leta.             
 

Viltstängsel är ett effektivt medel för att hindra viltet att 
komma ut på vägbanan. Det finns 5 sträckor med viltstängsel 
i driftområdet, längs E4: an, E6: an, väg 111 och 112. För att 
stängslen ska vidmakthålla god funktion är det viktigt att de 
är sträckta, tättslutande mot marken och fria från vegetation 
som kan växa in i nätet. Viltslussar är öppningar i 
viltstängslen där djuren kan passera över vägen. De bör vara 
lokaliserade till platser där många djur försöker ta sig över 
vägen, där det finns möjlighet att varna trafikanterna och 
där sikten är god. För att ytterligare skärpa säkerheten kan 
man belysa viltslussarna då det är mörkt ute. Längs E6: an 
har man på försök uppfört ett viltutsläpp, en grind där djur 
som kommit innanför viltstängslet kan ta sig ut (men inte in). 
Viltutsläppet är konstruerat enligt en modell från Alaska. 

 

5.6 Dagvattendammar 
Dagvattendammar är till för att fånga upp det dagvatten som ansamlas genom avrinning från 
vägarna och för att samla upp föroreningar vid eventuella olyckor. Dammarna är värdefulla 
biotoper för växter och djur och fungerar som spridningsvägar för olika organismer och växter. 
I VSK: s miljöplan ingår att upprusta dagvattendammar så att de ska kunna nyttjas av utsatta 
arter och därmed främja den biologiska mångfalden. Utformning och artsammansättning av 
vegetationen kring dammen har betydelse för vilka arter man vill gynna, men även för att det 
skapar ett mervärde för vägens gestaltning. Dessa värden – inte minst med hänsyn till platsens 
egna förutsättningar - bör ses över i anläggningsskedet eller upprustningsskedet, och 
skötselplaner bör då upprättas där t ex rutiner som slåtter och röjning anpassats för att främja 
och utveckla dessa värden. Karta över vattendammar finns i bilaga 1. 

5.7 Trafikplatser & cirkulationsplatser 
Trafikplatser och cirkulationsplatser är viktiga publika platser där trafikanterna ska ta till sig 
mycket information. Det är därför viktigt att de är visuellt tydliga och att de sköts enligt ett 
gestaltningsprograms intentioner.  
 
 
 
 

Viltutsläpp längs E6: an. 
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Trafikplatser 
De flesta trafikplatser sköts idag efter de generella rutinerna för slåtter och röjning, vilket är 
en stor brist eftersom det i trafikplatser skapas ytor som inte är jämförbara med vägrenen. 
Trafikplatserna utgör platsbildningar (rum) som i sin tur är identitetsskapande punkter utmed 
vägsträckan. Skötseln bör därför omfatta hela ytan och utnyttja de möjligheter som finns för 
att skapa en vegetation som harmonierar med platsens identitet och det omgivande landskapet, 
som eventuellt kan gynna den biologiska mångfalden eller som bidrar till att skapa en 
variation längs vägsträckor som riskerar upplevas som enahanda. Vid många trafikplatser har 
det funnits intentioner för grönytorna vid anläggningsskedet men då skötselplaner saknas blir 
följden att de sköts enligt de generella rutinerna vilket inte främjar den vegetation som var 
tänkt. Det är viktigt att kräva skötselplaner för trafikplatser i anläggningsskedet, och för de 
redan befintliga trafikplatserna bör en komplettering av förenklade skötselplaner utföras. 
 

 

 
 
Cirkulationsplatser 
Skötseln av cirkulationsplatser ska inbegripa rondellyta, refuger samt övriga sidoområden som 
ramar in de anslutande vägarna. Bristen i dagens hantering av cirkulationsplatser är att man 
endast fokuserar på mittytan.  

5.8 Vägutrustning 
Valet av räcken, belysning och övrig vägmöblering har en avgörande betydelse för hur 
trafikanten upplever vägmiljön. Det är därför viktigt att medvetna val görs som anpassas till 
platsen uttryck och värden för att nå en bra helhetslösning. Brister uppstår t ex när olika 
ljusfärger blandas och olika armaturer och typer av stolpar används. Intill alléer, tätortsnära 
miljöer eller i områden som är intressanta ur kulturhistorisk synpunkt är valet av räckestyp 
viktigt för att på bästa sätt lyfta fram dessa platsers värden. En kontinuitet i räckesval på 
längre sekvenser bör alltid eftersträvas. 
 

Mellanytor i trafikplatser utnyttjas ibland för uppläggning av jordmassor, utan tanke 
på vilken gestaltning av platsen man vill uppnå. Den spontana etableringen av växter 
ger ett oskött intryck. Trafikplats Nyvång längs E4: an. 
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Längs väg 106 söder om Kågeröd har ett träräcke satts upp som trafiksäkerhetsåtgärd utmed 
en allé. Valet av form och material gör att räcket platsar väl in i vägmiljön. 

5.9 Skyddade områden intill väg 
Vägar i eller intill skyddade områden ska enligt de nationella målen skötas i enlighet med 
dessa områdens skötselplan och inte skötas på sådant sätt att de negativt påverkar de 
kvaliteter som ligger till grund för utpekandet. För Natura 2000-områden intill väg finns 
restriktioner angående vattenuttag för grusvägsunderhåll. En policy för eventuella ingrepp 
eller åtgärder i Natura 2000-områden håller på att upprättas tillsammans med Länsstyrelsen i 
Skåne. I övrigt sköts dessa områden som vägnätet i övrigt. De naturreservat samt N 2000-
områden som ligger i anslutning till driftområdets vägar finns redovisade i bilaga 3a och b. 
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6. DRIFTOMRÅDESMÅL 

Arbetet med Mål och Mått-metoden syftar ytterst till att sätta upp driftområdesmål. 
Driftområdesmålen formuleras utifrån befintliga drift- och underhållsåtgärder, beskrivning av 
landskap och aktuella natur-, kulturmiljö och gestaltningsvärden samt de nationella målen för 
driftverksamheten (se bilaga 7). Driftområdesmålens uppgift är att formulera de krav som ska 
ställas för att de nationella målen ska kunna uppnås inom driftverksamheten i området, utan 
avvägning gentemot andra intressen. Driftområdesmålen fungerar delvis som funktionskrav i 
upphandlingen av drift- och underhåll och delvis som underlag för det fortsatta arbetet med 
att integrera dessa värden i drift- och underhållsverksamheten. De krav som ställs i samband 
med upphandling av drift- och underhållsåtgärder redovisas i en Funktions och Standard-
beskrivning (fsb).  
 
De driftområdesmål som krävs för kvalitetssäkring av aktuella värdena i Helsingborg do 
redovisas i detta avsnitt, med indelning i: 
 
• Tidigare gällande skötselkrav: funktionskrav som tidigare funnits med i fsb. 
• Kompletterande/alternativt förändrade skötselkrav: redovisar vilka nya funktionskrav 

som kommit med i fsb. 
• Framtida skötsel: dessa krav anger vilken nivå vi strävar efter på sikt. Många av dessa krav 

eller åtgärder är riktade mot beställaren i form av inventeringar, tilläggsbeställningar eller 
investeringar. 

 
 

Röjning och slåtter 
Röjning och slåtter är den skötselåtgärd som mest påverkar natur-, kultur och 
gestaltningsvärdena. Slåtter och röjning i vägområdet har en avgörande betydelse för vägens 
gestaltningsuttryck, för hur värdefulla kulturobjekt synliggörs och för vilka biologiska värden 
man vill främja. 
 
Skötselkrav för röjning och slåtter regleras i konto 85.18 och röjning för siktbredd i konto 85.13 
i fsb. Här anges de generella slåtter- och röjningsrutinerna, om särskilda krav finns för vissa 
vägsträckor eller objekt som gäller natur/kultur/gestaltning anges detta i berört avsnitt. 
 
Tidigare gällande skötselkrav: 
• Röjning och slåtter ska utföras på ett estetiskt tilltalande sätt vid nedanstående 

tidpunkter: 
 

                   Tidpunkt 
Standardklass Antal röjningar Omg 1 Omg 2 
A1, A2, A3 Sidoröjes 2 ggr/år 14/6 – 15/7 1/9 – 15/10 
Motorväg mittskiljeremsa     - 1     - ײ ggr/år 1/8 – 1/9  
A4, B, GC     - 1     - ײ ggr/år 1/7 – 15/8  

 
Sidoröjning ska utföras med minst 2,4 m bredd (där så är möjligt). I sidoröjningen ingår  
dessutom att ta bort vegetation (högre än 30 cm) kring vägmärken, kantstolpar och 
vägräcken etc. Efter sidoröjning får vegetation högst vara 10 cm. 

 
• Siktbredd: Vegetation inom vägområde får ej överstiga 1,5 m höjd, inom 5 m från 

vägkant, vid tidpunkt: Årligen till den 15/10. Då åtgärd utförs ska även vegetation med 
lägre höjd tas bort inom närområde för erhållande av enhetligt utseende. Efter åtgärd ska 
vegetation vara högst 30 cm. 

  
• Årligen under november t.o.m. mars ska en femtedel av området röjas. Ytorna som skall 

åtgärdas är mellan körbana och släntkrön alternativt släntfot, på en del ställen är den 
yttre begränsningen ett stengärde eller ett stängsel då skall även vegetation på 
stengärdet och i stängslet åtgärdas, dessutom ingår ytor i trafikplatser, remsor mellan p-
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platser och väg där vägrätt finns, dock maximalt 10 meter. Markägare skall informeras 
och vid tveksamheter kontaktas beställaren. Röjningen innebär att all vegetation med 
höjd över 1 meter med undantag av slån, hagtorn, haris, en, alléer, planteringar och träd 
med diameter överstigande 30 cm skall röjas med rena snittytor och röjt material tas 
bort. Efter åtgärd ska vegetationen vara högst 10 cm.  

 
• För nedanstående vägar gäller speciella krav vid sidoröjning. Detta görs för att hålla en 

hög standard och befrämja platser med speciella arter.  
 

Vägnr Plats Omfattning/krav 
E4 S infarten till Helsingborg Se ”Skötselplan för Helsingborgs södra infart" 
107 Vid Bjuv Ett ca 100 m långt parti där gräs tas bort efter röjning. 

(Partiet består av en försöksyta som besåtts med 
ängsfrön)  

 
 
Förändrade skötselkrav: 
Skötsel utförs som ovan med undantag för följande förändringar: 
• Slåtter utförs enligt: 
 

Vägsträckor 3 Tidpunkt och slåtterbredd 
 Omg 1 Omg 2 
Klass 1 – 5 och GC1, 2 1/6 – 15/7 1/9 – 15/10 
 2,4 m 1,2 m 

Efter slåtter/röjning får vegetation högst vara 15 cm.  
  
• Årligen under november t.o.m. mars ska en sjättedel av området röjas.  
 
Framtida skötsel: 
• Sidoröjning (omg. 2) utförs till en bredd av 2,4 m. 
• Samla upp slåttervegetation i vägkanterna. 
• Följ upp effekterna av att utföra röjning av vägområdet, till 10 m bredd, vart 6: e år. 

Jämför t ex med Österlen och Linderöds do där åtgärden sker vartannat år till 7 m bredd. 
• Följ upp resultaten av försöksytan med insådda ängsfrön vid Bjuv. 

 
 
Alléer och solitärträd 
Skötselkrav för alléer regleras i konto 85.19 i fsb.  
 
Tidigare gällande skötselkrav: 
• Röjning i alléer och hamling av pilar ska vara avslutat senast 15 mars.  
• En fri höjd om 5,00 meter över vägen ska upprätthållas. Det medför en grenfri höjd om 5 - 

6 meter på trädet. 
• Döda grenar och grenar som riskerar att falla ner på vägen skall avlägsnas. 
• Vid beskärning av träd skall det göras på fackmannamässigt vis. Grenar - döda som 

levande - kapas så nära stammen som möjligt men utanför den s.k. grenkragen. 
• Hamling av s.k. stubbapilar utförs en gång under kontraktstiden. 
• Sjuka och döda träd skall avlägsnas efter samråd med beställaren. Om allé befaras vara 

drabbad av almsjuka skall beställaren informeras. 
 
Kompletterande skötselkrav:  
Skötsel utförs som ovan men kompletteras med följande: 
• I alléer slåttras hela vägområdet två gånger årligen i samband med ordinarie slåtter. I 

slåtter ingår att ta bort vegetation (högre än 30 cm) kring alléträd. 
• Stamskott och rotskott på alléträd ska tas bort årligen, runt hela trädet, senast 15 mars.  
• Beskärning för fri höjd ska göras endast på den sida som är vänd mot vägen. 
• Hamling av stubbapilar utförs år 2 och 5 under kontraktstiden. 
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• Vid drift- och underhållsåtgärder i alléer ska stor försiktighet iakttagas så att träden inte 
skadas. 

 
 
Framtida skötsel: 
• Den grenfria höjden på trädet uppgår till 4,5 m. 
• I slåtter ingår att ta bort vegetation (högre än 30 cm) kring solitärträd.  
• Om äldre solitära lövträd eller alléträd utgör en trafikfara ska räcke sättas upp kring 

dem. Åtgärden utförs i samråd med beställarens arkitekt. 
• Identifiera och skydda grova och gamla solitärträd inom vägområdet som har ett värde 

för natur-, kultur- eller gestaltning. 
• Om äldre solitära lövträd måste fällas ska de ersättas efter diskussion i allégruppen.   
 
 
Stengärden  
Skötsel av stengärden sker i samband med röjning enligt konto 85.13 i fsb. 
 
Tidigare gällande skötselkrav: 
• Röjning vid stengärden sker så att det blir rena snittytor. Efter röjning får vegetation 

vara högst 10 cm. Stengärdena ska skötas och nedfallna stenar ska återplaceras. 
 
Förändrade skötselkrav: 
Skötsel utförs som ovan med undantag för att röjningsplanen ändrats till vart 6: e år, se 
avsnitt 6.1. 
 
Framtida skötsel: 
• Inventering ska göras för att peka ut alla välbevarade stengärden som ligger i eller i 

direkt kontakt med vägområdet. Av VSK: s kulturmiljöansvarig görs ett urval av 
stengärden där hela vägområdet fram till stengärdet slåttras i samband med ordinarie 
slåtter.  

 

 
Kulturbroar 
Skötselkrav för broar regleras under kap. 84 i fsb samt i skriften Brounderhåll 2002.  
 
Tidigare gällande skötselkrav: 
• Konstruktionsdelars ytor ovan mark och vatten ska vara rena från växtlighet till minst 95 

% av respektive yta per konstruktionsdel. 
• Brons närmaste omgivning ska vara fri från växtlighet högre än 1,0 m över markytan 

inom ett avstånd av 2,0 m från slänt, kon och stöd. 
• Slänter och koner ska vara fria från växtlighet högre än 1 m över markytan. Slänter och 

koner av sten och sten/plattsatta slänter och koner ska vara fria från växtlighet till minst 
95 %. 

• Räcket på en stenvalvbro kan av kulturhistoriska skäl tillåtas avvika från de generella 
kraven.  

 
Kompletterande skötselkrav:  
Skötsel utförs som ovan men kompletteras med följande: 
• Vid byte av räcken på kulturhistoriskt värdefulla broar enligt förteckning (bilaga 6) sker 

detta i samråd med VSK: s arkitekt/kulturmiljökompetens. Nya räcken ska anpassas till 
brons utseende och ålder.  

 
Framtida skötsel:  
• Se över skötselbehovet och framtida användningsområden och räcken hos de broar som 

är tagna ur trafik (1 st i driftområdet).  
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Milstolpar 
Skötselkrav för kulturvägar regleras i konto 85.20 i fsb. Tidigare har ingen skötsel av 
milstolpar utförts. 
 
Kompletterande skötselkrav:  
• Röjning/slåtter ska ske 2 gånger årligen i samband med ordinarie slåtter av området, 2 

m, kring milstolpar som är placerade inom eller nära vägområdet, så att dessa synliggörs 
och kulturvärdet bibehålls. Skador på milstolpe med tillhörande fundament ska utan 
dröjsmål anmälas till beställaren. Stor försiktighet ska iakttagas i samband med skötsel 
kring milstolpar. 

• Beställaren ansvarar för att genom flytt synliggöra de milstolpar som står olämpligt 
placerade enligt förteckning (se bilaga 5). I andra hand kommer att synliggöra stolpar 
som står i miljöer som upplevs röriga av andra orsaker, som skymmande reflexstolpar, 
grenverk som skymmer stolpen ovanifrån, träd som står tätt intill mm (se separat 
rapport om driftområdets milstolpar). Punktinsatser likt detta ska genomföras 
kontinuerligt.  

            
Framtida skötsel: 
• Mindre restaureringsåtgärder för att synliggöra milstolparna kan behöva utföras. T ex 

rengöring eller ifyllnad av inskription. 
• En gestaltningsåtgärd för att uppmärksamma historiskt intressanta sträckor där 

milstolparna utgör ett viktigt inslag är att effektljussätta dem.   
 

 
Djurs livsbetingelser 
Skötselkrav för vägtrummor regleras i konto 82.14, viltstråk i konto 85.18, viltstängsel i konto 
87.12, grusväg i konto 83 i fsb. 
 
Tidigare gällande skötselkrav: 
• Trummor som kan vara vandringshinder för fisk ska inventeras under augusti-september 

enligt protokoll. Inventeringen ska utföras på vägnät enligt röjningsplanen. 
• Vid viltstråk utförs sidoröjning med en bredd av minst 3,5 m där så är möjligt. 
• Nät i viltstängsel ska vara helt och infästningar intakta samt kanttråd sträckt. Nät ska 

vara fritt från vegetation högre än 1,5 m som växer in i nät. 
• Vid uttag av vatten för grusvägsunderhåll följs VSK: s policy: 

- Vattenflödet är tillräckligt om det under tiden för vattenuttaget inte syns på flödet i 
vattendraget att man tar ur vatten. 

- Vid låga flöden samlas all fisk och andra vattenlevande djur i kvarvarande djuphålor – 
ofta under broar: ur dessa får då aldrig tas vatten! 

- Från särskilt skyddsvärda vattendrag – Natura 2000, naturreservat etc. – bör generellt 
inga vattenuttag ske.  

 
Kompletterande/förändrade skötselkrav:  
Skötsel utförs som ovan men kompletteras med följande: 
• Viltslussar ska vara stängda och deras funktion vidmakthållas. 
• Färister ska vid behov rensas så att funktionen vidmakthålles. 
• Vid val av viltstängsel rådgörs med VSK: s arkitektkompetens. 
 
Framtida skötsel: 
• Ompröva behovet av skyltning vid viltstråk. 
• Se över alternativ utformning av siktröjning längs sträckor med mycket vilt. 
• I slänter mellan vägtrummor och väg ska ingen buskvegetation finnas. 
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Dagvattendammar 
I dagsläget finns inga eller bristfälliga skötselplaner för dagvattendammar. 
 
Framtida skötsel: 
• Dagvattendammar inventeras och skötselplaner som tar hänsyn till natur- och 

gestaltningsvärden upprättas.  
• Vid nyanläggning av dagvattendammar ska skötselplaner upprättas i samband med 

detta.  
• Skötselplanerna ska införlivas i funktions- och standardbeskrivningen. 
 

 
Trafikplatser och cirkulationsplatser 
Skötselkrav för trafikplatser och cirkulationsplatser regleras under slåtter och röjning i konto 
85.18 i fsb.  
 
Tidigare gällande skötselkrav: 
Gräsytor i cirkulationsplatser med tillhörande ytor mellan anslutande vägar ska hållas kort, 
max 15 cm. 

 
Framtida skötsel: 
Trafikplatser och cirkulationsplatser sköts enligt skötselplaner som tar hänsyn till vilka 
naturvärden på platsen som ska gynnas och hur grönytorna ska skötas och utvecklas för att 
uppnå gestaltningsplanens intentioner. Förslagsvis kan man inom driftområdet starta med 
trafikplatser längs E6: an. 

Vid nyanläggning av trafikplatser och cirkulationsplatser ska gestaltningsprogram med 
skötselplaner upprättas i samband med detta. Förslagsvis kan man starta med 
cirkulationsplatser längs väg 111 och/eller 110. 

Skötselplanerna ska införlivas i funktions- och standardbeskrivningen. 

 

 
Vägutrustning 
Skötselkrav för vägräcken regleras i konto 85.11 i fsb. Belysning ligger utanför driftkontraktet. 

 
Tidigare gällande skötselkrav: 
Vid skador som fordrar åtgärd på räcke där kultur- eller miljöskäl kan antas föreligga 
kontaktas beställaren före åtgärd. 

 
Kompletterande skötselkrav: 
Riktat till beställaren: vid ärenden som gäller räcke där kultur- eller miljöskäl antas föreligga 
ska samråd ske med VSK: s arkitektkompetens. 
 
Framtida skötsel: 
• Ljuskälla, armatur och stolpe ska anpassas till befintlig utrustning eller rådgörs i 

samband med beställaren. En god estetisk helhetslösning ska eftersträvas. 
 
 
Skyddade områden  
Policyn för åtgärder i Natura 2000-områden är ännu inte klar men följande bestämmelser bör 
gälla fram tills dess: 
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• Ingrepp eller åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-
område kräver tillstånd från Länsstyrelsen. Kontakt ska tas med driftsledaren för vidare 
utredning om åtgärden kan påverka de intressen som Natura 2000 avser att skydda. 

 
Enligt miljöbalken är det förbjudet att utan tillstånd eller anmälan lägga upp fast avfall om det 
kan leda till att mark, vattenområden eller grundvatten kan förorenas. VSK har därför 
utarbetat en dikespolicy. 
 
• Hantering av dikesmassor sker enligt VSK: s dikespolicy. Dikesmassorna ska placeras så 

att de får minsta inverkan på natur- och kulturmiljön. Biotopskyddade områden får inte 
störas av dikesmassupplag. 

 
 
 
Karaktärsområden 
I Helsingborgs driftområde finns varken kulturvägar eller artrika vägkanter med speciella 
skötselkrav. För att ändå lyfta fram områdets värden föreslås därför att man arbetar vidare 
med utgångspunkt i de karaktärsområden som finns i driftområdet. Antingen genom att 
förstärka dessa och lyfta fram karaktärsgivande objekt eller genom att etablera värden i 
landskapet som saknas. 
 
Framtida skötsel: 
• Det är viktigt att motverka förbuskning av sidoområdet så att inte karaktärsgivande 

objekt som t ex stengärden, trädsolitärer, alléer och milstolpar omges av slyväxt, eller att 
värdefulla utblickar över landskapet växer igen. Beställaren ansvarar för att, där så är 
möjligt, initiera att punktvisa röjningsinsatser utförs om inte de generella åtgärderna 
räcker för att motverka detta. 

• Arbeta med insådd av gräs- och blomsterfrö för att öka biologisk mångfald, skapa 
variation och färgprakt som ökar upplevelsevärdet på vägnätet. Trista delsträckor utmed 
de mest publika vägarna samt utpekade turistvägar bör prioriteras. 
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BILAGA 1: VATTEN 
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BILAGA 2: UTPEKADE KULTURMILJÖOMRÅDEN 
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BILAGA 3a: UTPEKADE NATURMILJÖOMRÅDEN 
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BILAGA 3b: NATURRESERVAT & NATURA 2000 INTILL VÄG 

 
VÄG 1426: Skälderviken/Farhult 

Naturreservat

Natura 2000

´
0 0,5 10,25

kilometer  
 
VÄG 1451: Bölsåkra-Tranekärr 

´

Naturreservat

Natura 2000

´

0 1 20,5
kilometer

 
 
VÄG 1451: Kullaberg Östra & Västra 

´
Naturreservat

Natura 2000

´

0 1 20,5

kilometer  

Området består av urbergshorsten 
Kullaberg som innehåller en 
mångfald av värdefulla naturtyper. 
Angränsande mot vägen är till 
största delen uppodlad mark där 
berget övergår i slättlandskap. Det 
är viktigt att bibehålla det öppna 
landskapet för landskapsbildens 
skull. 
 
Mellan Höganäs och Mölle finns en 
allé med mycket högt värde  
för landskapet och som verkar som 
entré/vägledning in till Mölle. 

Området utgörs av ett halvöppet 
landskap i sluttning mot havet i 
norr. Här finns en variation av 
naturtyper, mot vägen till främst 
dungar av busk- och 
trädvegetation och mindre 
skogsbestånd. Områdets värden 
finns i naturvariationen, 
utblickarna över havet och 
attraktionen för friluftslivet. 
Igenväxning av träd, buskar och 
konkurrenskrafitga ohävdsarter 
bör motverkas. 

Området består av ett marint 
våtmarksområde av stor betydelse 
för fågellivet. Den del som 
angränsar till vägen ligger längre 
inåt land och utgörs av en 
skjutbana belägen på hedmark 
med strandäng. Igenväxning och 
förbuskning av området är ett hot 
mot fåglarna på grund av att deras 
häckningslokaler försvinner. 
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0 0,5 10,25

kilometer ´

Naturreservat

´

 
VÄG 111: Domsten-Viken kusthedsreservat & Kulla Gunnarstorps naturreservat 

´
Naturreservat

Natura 2000

´

0 0,5 10,25

kilometer

 
 
E6, 1370 & 1362: Rååns dalgång 

0 0,5 10,25

kilometer

Naturreservat

Natura 2000

´

 
 
 
VÄG 1357, 1350, E6: Glumslövs naturvårdsområde & Hilleshög dalars natur-
reservat  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Området består av 
dalgången som uteroderats 
av inlandsisen. Förutom 
vattendraget som hyser ett 
rikt fisk- och insektsliv finns 
värdefulla ädla lövträd i 
anslutning till ån. 
Rekommendationer för 
omgivningen är att bevara 
artrikedomen hos träden, 
bevara buskskikten, undvika 
granföryngring. För 
vattendraget gäller bl a att 
hålla vandringsvägarna fria. 

 
Området består av ett böljande backlandskap 
med utsikt ut över Öresund. Områdets värden är 
knutna till: 
• Tilltalande, unik landskapsbild   
• Botanik: Värdefull flora och fauna vid 

kusten, längre inåt landet finns 
naturbetesmarker med ett rikt fågelliv.  

• Friluftsliv och rekreation 
 
Det finns två alléer inom området: mellan 
Glumslöv och Ålabodarna, och mellan Säbyholm 
och Nedre Glumslöv. Båda har ett högt värde för 
landskapsbilden i området.  

 

Kusthedsreservatet är skyddat 
på grund av de värdefulla 
sanddynerna längs kusten. 
Innan för de öppna sanddynerna 
finns vegetationsbevuxna dyner 
som binder sanden, t ex 
tallbestånd. Slyvegetation och 
igenväxningsvegetation ska 
hållas borta för att gynna 
naturvärdena på platsen. 
 
Vägområdet vid Kulla 
Gunnarstorps naturreservat 
består av värdefulla ädellövs-
skogar som växt upp på tidigare 
inägomark. 
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VÄG 1399: Svedberga Kulle 

0 0,5 10,25

kilometer ´

Naturreservat

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Naturreservatet (sydöst om Mjöhult) utgörs av 
Svedberga kulle som reser sig ca 50 m ovanför 
det kringliggande flacka jordbrukslandskapet. 
Kullen är bevuxen av framför allt bok- och 
ekskog. Områdets värden är knutna till: 
• Geologi: speglar inlandsisens 

avsmältningsförlopp i trakten 
• Natur: värdefull ädellövskog 
• Friluftsliv: välbesökt 

närrekreationsområde 
 
Läng väg 1399, intill reservatet, ligger en allé. 
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BILAGA 4: FÖRTECKNING ÖVER ALLÉER 

 
Sträcka ID Vägnr Alléklass Biotopklass Längd  Antal träd Trädslag 
 
Bjuvs kommun 

       

Boserup-Charlottenborg 1:3 1239, 1174 A Mellan 800 m 363 Hästkastanj, oxel, björk och ask 

Erikslund-Gedsholm-Ekeby 1:4 1173, 1239 A Mellan 2900 m 172 Oxel, hästkastanj, bok, alm, ask, parklind och skogslind 

St. Hyllinge-Brogården 1:6 1385 B Låg 1000 m 39 Oxel 

Charlottenborg-Billesholm 1:7 1239 B Låg 2000 m 58 Alm, oxel, parklind, hästkastanj och ek 

Ekebro-St Hyllinge 1:8 1404 C Låg 500 m 19 Oxel 

St Mörshög-Bjuv 1:9 1243 D Låg 200 m 20 Ask och parklind 

 
Helsingborgs kommun 

       

Bälteberga-Ö Vallåkra 6:1 1166 A Hög 1700 m 205 Ek, ask, hästkastanj och alm 

Västraby-Bjäred 6:2 1383 A Mellan 1000 m 82 Alm, ask och oxel 

Kropp-Västraby,  
Västraby-Dahlem 

6:3 1383, 1384 A Mellan 2400 m 307 Alm, avenbok, oxel, ask, björk, hästkastanj, ek, lönn och lind 

Tågarp-Arrarp 6:4 1163 B Låg 1800 m 98 Oxel 

Vigård-Kvistofta 6:5 1163 B Mellan 700 m 43 Alm, ask och oxel 

Ekeberga-Hjortshög 6:6 1370 B Hög 500 m 54 Alm 

Västraby-Bjäred 6:7 1383 B Låg 900 m 36 Oxel 

Kattarps k:a-Kattarp-Rögle 6:8 1407 B Låg 2400 m 38 Oxel 

Rögle-Välinge 6:9 1407 B Låg 2300 m 35 Oxel 

Vallåkra Jvstn-N Vallåkra 6:10 1248 C Mellan 500 m 66 Alm, oxel, hästkastanj och poppel 

Rökille-Stockahus 6:11 1380 C Mellan 400 m 35 Alm, al, lönn och ek 

Fleninge-Hasslarp 6:12 1401 C Låg 200 m 22 Parklind 

Videröra-Loarp 6:13 1223 D Låg 600 m 11 Lönn, ask, alm och oxel 

N Vallåkra-Ormastorp 6:14 1171 D Låg 150 m 6 Vitpil 

Rosenlund-Mörarp 6:15 1370 D Låg 100 m 7 Oxel och lönn 

Stockahus-Kropp 6:16 1380 D Låg 50 m 7 Oxel och lönn 

Rydsfält-Tursköp 6:17 1399 D Låg 50 m 7 Klibbal och ask 

Allerum-Döshult 6:18 1397 D Låg 150 m 8 Parklind 
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Höganäs kommun 

       

Viken-Gödstorp-Äsperöd 8:1 1411 A Låg 7000 m 83 Oxel och parklind 

Hulta-Gunnestorp-Tunneberga 8:2 1386 A Låg 4100 m 37 Oxel 

Rydsbo-Tõppeshus-Ingelstrõde 8:3 1418 A Låg 3600 m 48 Oxel 

Höganäs-Mölle 8:4 111 A Låg 1600 m 59 Oxel 

Ingelsträde-Bräcke-Väsby 8:5 1418 B Låg 2300 m 22 Oxel 

Väsby-Hustofta 8:6 1422 C Låg 300 m 8 Oxel 

Kullenbergstorp-Smedstorp 8:7 1436 C Mellan 250 m 11 Alm 

Gunnarstorp-St Snörröd 8:8 1433 D Låg 100 m 8 Klibbal 

Gödstorp-Ingelsträde 8:9 1419 D Låg 80 m 9 Poppel 

 
Landskrona kommun 

       

Säby-Vadensjö k: a 14:1 1154 B Låg 1400 m 36 Vitpil och alm 

Säbyholm-Nedra Glumslöv 14:2 1350 C Mellan 250 m 13 Alm 

Glumslöv-Ålabodarna 14:3 1357 C Mellan 300 m 19 Lönn och alm 

Tullstorp-Säby 14:4 1156 C Mellan 700 m 26 Alm 

Hilleshög-Vigård 14:5 1248 C Låg 200 m 8 Alm 

Landskrona N-Hilleshög 14:8 1248 D Låg 60 m 7 Alm 

Säbyholm-Nedra Glumslöv 14:9 1350 D Mellan 250 m 10 Alm 

 
Svalövs kommun 

       

Brödåkra-Halmstads k:a-Rapparp 24:1 1210 A Låg 4900 m 350 Oxel, skogslönn, ek, bok, körsbär, äppelträd och ask 

Duveke-Axelvold-Knutstorp 24:2 1225 A Mellan 3300 m 258 Skogslönn, ek, ask, bok, björk, klibbal och oxel 

Vipeslottet-Sireköpinge gård 24:3 1210, 1217 A Hög 3000 m 417 Oxel, alm, ask, klibbal, poppel och skogslönn 

Rönnarp-Norraby 24:4 1221 A Låg 1500 m 306 Parklind 

Teckomatorp-Kågeröd 24:6 106 B Låg 800 m 37 Oxel och ek 

Norraby-Loarp 24:7 1222 B Låg 1500 m 233 Skogslind och parklind 

Tirup-Tarstad 24:8 1211 D Mellan 50 m 7 Alm 

Knutstorp-Hallahus-Klåveröd 24:10 1228 D Låg 100 m 8 Skogslönn 

 
Ängelholms kommun 

       

Välingetorp-Vegeholm 31:6 1407 D Låg 400 m 40 Ek, bok och asp 
Ekebro-Strövelstorp 31:7 107 D Låg 100 m 10 Lind 
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BILAGA 5: FÖRTECKNING ÖVER MILSTOLPAR 

 
 
 
 
 

Vägnr ID FID 1 Sträcka Kommentar 

Helsingborgs 
kommun     
1387 6:1 14059 Vid infart till Ödåkra Behöver resas upp 

1379 6:2 19549 
250 m Ö infart 1390, 2 st vid 
infart  

1248 6:3 13985 ca 500 m SÖ avfart 1361 Restaurera fundament, hög prio 

Höganäs kommun     

111 8:2 15077 
200 m N avfart 1446, 
Krapperup Gods  

1436 8:1 15141 
1,1 km S väg 1444, 2 st vid 
infart till gård  

Landskrona kommun     

1350 14:1 14016 
Mellan avfarterna 1359/1357, 
i Glumslöv  

1350 14:2 13963 2 km S avfart 1356  
1248 14:3 13970 1 km N korsning 1156/1350  
1248 14:4 14025 200 m S korsning 1248/1163 Nytt fundament, låg prio 

Svalövs kommun     
1219 24:3 13997 1 km N Duveke, avfart 1225  

1210 24:4 13990 
1, 6 km S Duveke, avfart 
1225  

1218 24:5 14214 300 m S väg 109 Restaurera fundament, hög prio 
109 24:6 14231 350 m N avfart 1219  
109 24:7 14238 550 m från utfart väg 108  

1208 24:8 14175 550 m från utfart väg 108 
Ingen skötsel. Kräver 
restaurering och flytt, hög prio 

1208 24:9 14180 900 m Ö korsning 1218/1215  
1208 24:10 14164 Vägskäl 1204/1208  
1198 24:11 35910 130 m från utfart väg 106  

Åstorps kommun      
107 30:3 14073 600 m N avfart1762 Behöver resas upp 

Ängelholms kommun     
107 31:17 15220 650 m S rondell 107/1785  
107 31:18 17331 700 m SÖ korsning E6  
107 31:19 14085 1,7 km S korsning 1796/107  
1758 31:20 15156 1,7 km S Strövelstorp  
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BILAGA 6: FÖRTECKNING ÖVER KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA BROAR 

 

Bro Vägnr ID Klass Brotyp Byggnadsår 

Tjutebro 1169 M 135 1 Plattrambro 1935

Vittskövle 1214 M 1132 1 Valvbro 1938

Välinge 1768 M 145 1 Plattrambro 1939

Felestad 1200 M 121 2 Balkbro 1930

Jonstorp 1426 M 151 2 Valvbro 1879

Kågeröd 1210 M 137 2 Plattrambro 1935

Vallåkra 1248 M 150 2 Valvbro 1800-tal

Vallåkra 1170 M 1131 2 Valvbro 1800-tal

Vegeå vid Vegeholm 1785 (M 1002) K Fackverksbro 1908
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BILAGA 7: ÖVERGRIPANDE MÅL 

 
7a: Nationella miljömål 
Riksdagen har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål. Av dessa har nedanstående mål och 
delmål bedömts beröra drift- och underhållsåtgärder av vägnätet i driftområde Helsingborg. 
 
• Levande sjöar och vattendrag 
Sjöar och vattendrag skall vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer skall 
bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt 
landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion skall bevaras samtidigt som 
förutsättningarna för friluftsliv värnas. 
 
• Myllrande våtmarker 
Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet skall bibehållas och 
värdefulla våtmarker bevaras för framtiden. 

 
• Levande skogar 
Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion skall skyddas samtidigt som den 
biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas. 
 
• Ett rikt odlingslandskap 
Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedels-
produktion skall skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena 
bevaras och stärks. 

 
• God bebyggd miljö 
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 
medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden skall tas tillvara och 
utvecklas.  
Byggnader och anläggningar skall lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så 
att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. 
 
• Giftfri miljö 
Miljön skall vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och 
som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. 
 
• Hav i balans samt levande kust och skärgård 
Kust och skärgård skall ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- 
och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat utnyttjande av hav, kust och skärgård skall 
bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden skall skyddas mot 
ingrepp och andra störningar. 
 
• Ett rikt växt- och djurliv  
Alla arter som naturligt förekommer i Sverige ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga 
bestånd med bibehållen genetisk variation. Den biologiska mångfalden bevaras genom att 
arternas livsmiljöer och ekosystems funktioner och processer värnas. Naturen med dess 
växter, djur och övriga organismer är en väsentlig del av människans livsmiljö och en grund 
för vår hälsa och välfärd. 
 
 
 
 



 

 46

 
 
7b:Transportpolitiska mål 
 
Vägverkets arbete ska bedrivas utifrån de transportpolitiska målen från 1998. Det 
övergripande målet ska vara: 
 
”att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportför-
sörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet” 

  
 
Följande fem delmål anger ambitionsnivån på lång sikt: 
 
• Tillgängligt transportsystem 
Transportsystemet ska utformas så att medborgarnas och näringslivets grundläggande 
transportbehov kan tillgodoses. 
 
• Hög transportkvalitet 
Transportsystemets utformning och funktion ska medge en hög transportkvalitet för 
näringslivet. 
 
• Säker trafik 
Det långsiktiga målet för trafiksäkerheten ska vara att ingen ska dödas eller skadas allvarligt 
till följd av trafikolyckor. Transportsystemets utformning och funktion ska anpassas till de 
krav som följer av detta. 
 
• God miljö 
Transportsystemet utformning och funktion ska anpassas till krav på en god livsmiljö för alla, 
där natur och miljö skyddas för skador. En effektiv hushållning med mark, vatten, energi och 
andra naturresurser ska främjas. 
 
• Positiv regional utveckling 
Transportsystemet ska främja en positiv regional utveckling genom att dels utjämna 
skillnader i möjligheterna för olika delar av landet att utvecklas, dels motverka nackdelar av 
långa transportavstånd    
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7c: Nationella mål med kvalitetskriterier 
 
Vägverket har tillsammans med övriga transportverk brutit ner de nationella miljömålen och 
de transportpolitiska målen till nationella mål med kvalitetskriterier som anpassats till 
driftverksamheten. 

 
1) Den byggda miljöns struktur, skala och historiska dimension ska kunna upplevas.  

 
› Vägen och vägrummet sköts med hänsyn till bebyggelsens struktur, skala och 
funktioner. 
›Vägen och vägrummet sköts så att kvaliteterna hos karaktärsskapande kulturhistoriska 
objekt och byggnader kan upplevas. 
› I tätorter sköts vägen och vägrummet så att det kulturhistoriska värdet i tidstypiska 
stadsplaner bibehålls eller stärks. 
 

2) Djurs livsbetingelser ska bibehållas och ha möjlighet att utvecklas. 
 
› Planteringar, miljöer och andra anordningar som anlagts för att fylla berörda djurs 
behov av livsbetingelser sköts så att de fyller denna funktion. 
                

3) Djur ska ha möjlighet att säkert passera vägar så att de kan röra sig i landskapet 
utifrån naturgivna förutsättningar. 
 
› Vägtrummor hindrar inte fiskars och andra vattenlevande djurs möjligheter att vandra i 
vattendraget. 
› Faunapassager, vägtrummor och andra åtgärder som vidtagits för att underlätta 
passager för djur sköts så att de fyller sin funktion. 
 

4) Rastplatser ska bidra till förståelse och upplevelse av natur- och kulturmiljövärden i 
omgivande landskap. 

 
› Rastplatser i anslutning till områden med utpekade natur- och kulturmiljövärden sköts 
i enlighet med områdets skötselplan. 
› På rastplatser i anslutning till områden med utpekade natur- och kulturmiljövärden får 
besökare information om områdets värden. 

 
5) Alléer och vägträd ska vara ett väsentligt inslag utmed de statliga vägarna. 
 

› I vägmiljöer finns gamla och grova vägträd och alléer som erbjuder goda livsmiljöer för 
växter och djur. 
› Alléer sköts så att deras biologiska, estetiska och kulturhistoriska kvaliteter bibehålls. 
 

6) De hydrologiska förutsättningarna i värdefulla våtmarker ska vara oförändrade. 
 
› De hydrologiska förutsättningarna är oförändrade i våtmarker som: 

· har en viktig funktion och betydelse för växters och djurs möjligheter att leva 
vidare och sprida sig i landskapet 

· har en viktig funktion för rastande fåglar 

· finns i landskap där det råder brist på våtmarker 

· hyser kulturvärden 

· ingår i myrskyddsplanen 

· är betydelsefulla för landskapets karaktär och upplevelsen av det 
 

 
7) Vägar, vägmiljöer och broar med kulturhistoriska värden sköts och underhålls så att 

dessa värden bibehålls eller stärks. 
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› Skötseln bidrar till upplevelsen av väg- och bromiljöerna. 
 

8) Befintliga vägar ska inte negativt påverka kvaliteter som ligger till grund för 
utpekandet av: nationalparker, naturreservat, kulturreservat, natura 2000-områden, 
världsarvsområden, ramsarområden, beslutade biotopskydds- och nyckelbiotops-
områden. 
 
› Vägen och dess sidoområden är anpassade och sköts i enlighet med områdets 
skötselplan. 
 

9) Vägen och dess sidoområde ska utformas, skötas och underhållas så att: 
• natur- och kulturmiljökvaliteter och deras funktioner och samband bibehålls   
  eller förbättras 
• förutsättningar skapas för nya natur- och kulturmiljökvaliteter att utvecklas 
• upplevelsen av omgivande natur- och kulturmiljökvaliteter upprätthålls 

 
› Vägkantsvegetationen är anpassad till omgivningens förutsättningar. 
› I odlingslandskap erbjuder vägars sidoområden goda förutsättningar för ängsväxter och 
andra för trakten värdefulla växter. 
› Vägens sidoområden utnyttjas där så är möjligt för att binda samman miljöer och 
biotoper eller skapa förutsättningar för viktiga biotoper. 
› Skötseln skapar förutsättningarna för att värdena bibehålls i vägområden som är: 

· slåtterängsmiljöer i levande äldre odlingslandskap  

· ljunghed i områden med betade och regelbundet brända ljunghedar 

· rikkärrmiljöer 

· miljöer med förekomst av akut eller starkt hotade arter eller sådana som är 
indikatorer för viktiga naturkvaliteter  

› Väganknutna kulturobjekt sköts så att deras värden behålls och är synliga från vägen. 
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