
Artrika vägkanter

Förvaltning –
kartläggning, skötsel och 

utveckling
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Samhällets miljömål
• Sveriges 16 miljökvalitetsmål t.ex. ”Ett rikt växt-

och djurliv”

• Landskapskonventionen

• Bevarandet av biologisk mångfald är högt 

prioriterat av EU, topp två på miljösidan (vid 

sidan av klimat).

• ”Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt”

• Riktlinje Landskap (TDOK 2015:0323). 

Trafikverkets riktlinjer för det ”gröna” arbetet. 

Antagna mars 2016, 3.0 den 15 mars 2019.
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Mål för natur- och kulturmiljö 

Den avgörande påverkan transportinfrastrukturen 

har på naturen och den biologiska mångfalden

åtgärdas med följande anpassningar: 

1. Säkra passagemöjligheter för djur

2. Minska bullerstörning från trafik i viktiga 

naturmiljöer

3. Sköta, utveckla och tillföra artrika 

infrastrukturmiljöer 

4. Alléer – sköta och utveckla, öka

5. Bekämpa och motverka främmande invasiva

arter. 

6. Kulturobjekt och -vägar, Trafikverkets 

Kulturmiljöstrategi

Skötseln bidrar till att miljömålen uppfylls – t.ex. ett 

rikt växt och djurliv med höga naturvärden, 

bevarande av biologisk mångfald

Våra miljömål
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Artrika vägkanter – från då till nu…..
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Inventeringsmetodik
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Inventeringsmetodik
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Artrika vägkanter
- Skötsel på kategoriserade sträckor

- Skötsel av specifika objekt

- Möjlighet till riktade miljöåtgärder (tex 

ytskrapningar)

Kategori 2: 25/8-31/10 – extra sen röjning/slåtter

Kategori 4: 25/5-21/6 – tidig röjning/slåtter 30 cm 

ovan mark endast 0-1,6 m från vägkant, samt sen 

röjning/slåtter (0-10 m från vägkant) 15/8-31/10

Kategori 5: 25/5-21/6 – tidig röjning/slåtter, samt sen 

röjning/slåtter 15/8–31/10.

Grön= specifika 

skötselbeskrivningar
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Slåtter/röjning av objektet skall ske mellan den 1/9-30/9.

 I hela vägområdet ska årlig slåtter och röjning utföras inom angiven 

tidsperiod. Direkt efter åtgärd får växtligheten vara högst 10 cm. 

 Under kontraktstidens andra år, under perioden 15/10 – 15/3 ska 

vägkanten markstöras genom en lätt harvning (till 5 cm djup). Detta 

skall göras för den östra sidan vägen. Innan åtgärden utförs ska 

beställarens miljöspecialist kontaktas i god tid innan arbetets 

genomförande.

 Innan harvningsåtgärd ska växtplatserna för orkidén salepsrot markeras 

ut av beställarens miljöspecialist längs sträckan (se figur 4,5 och 6), 

detta görs under blomningsperioden (från 20/6 till ca 31/7). Sträckan ska 

undersökas i sin helhet efter förekomster av salepsrot. Inom en radie av 

5 meter från salepsrotens växtplats får harvning inte ske.

Neptuni åkrar grenigt kungsljus, hylsnejlika, blåeld  och blåeld och salepsrot
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Neptuni åkrar… salepsrot
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Eva Ditlevsen

eva.ditlevsen@trafikverket.se

010-123 00 71 

Tack!


