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Varför bry sig om vägkanter?



Markanvändning V Skåne



Ängen har en tusenårig historia.
”Äng är åkers moder”.  

Ur ”Ängar”Ekenstam mfl Diagram: Emil V. Nilsson SBT 2020 

Resultat: Ängen magrades ut 
och blev blomrik!

Ängshö>djurfoder>gödsel>åkern. 



Blomma anpassad till äng och magra villkor: 
Liten blåklocka (Sveriges nationalblomma) 

Anpassad till näringsfattig miljö
Konkurrenssvag
Flerårig

Blåklocksbi (oligolekt: klockväxter)

Foto: Krister 
Larsson

Halmstad 2018-06-13

Övriga 
blåklockspecialister:
Storsovarbi
Småsovarbi
Ängssovbi
Klocksolbi
Storblomsterbi
Klockgnagbi
Blåklockesandbi
Ängssandbi
Blåklockshumla



Biologiska mångfalden är hotad. 
Blommande marker försvinner. 
Vägkanterna är en reträttplats för ängens växter/djur.    
En gratis möjlighet! Utnyttjar vi den? 

Foto: Suzanne Schlyter
S Rörum 2019-06-03Midsommartid kommunalcykelbana 

Halland Början av juni statlig väg Skåne

Svar: Nej!



Leta upp gamla banvallar och landsvägar!  
Ofta en fröbank från landskapet vid byggtiden och framåt. 
Här en ginst/ljunghed vid invigningen 1889. 
Nu cykelled (=Banvallsleden)!



Frön kan vila länge. 
Här hårginst från halländsk ljunghedstid vid Banvallsleden.



Vem sköter vägkanten?

• Trafikverket om blåskyltad väg
• Kommunen
• Enskild väg kan skötas av
vägförening, 
samfällighet,
skogsbolag
enskild person… 
Sveriges vägnät utgörs till största  delen av 
Enskilda vägar!















Samverkan mellan aktörerna finns: 
Enskilda vägar kan få bidrag från trafikverket



”Vägkanterna viktig del av många arters habitat” (Trafikverket). 
Vad finns att läsa i deras skrift för enskilda vägar om detta? 

Svar: 
Ingenting!







Olika vägkanter kräver olika slåttertider! 

Tidig slåtter. Hänsyn 
till sikt och säkerhet 

Sen slåtter. Hänsyn 
till flora och fauna



Nyanläggning av vägkant

• 1. Skapa magra 
förhållanden

• 2. Lita på fröbanken i 
första hand

• 3. Samla och så lokala 
frön: bra alternativ till 2.

• 4 Om du köper frön: välj 
med omsorg!
Lokalt/regionalt/nationelltBjörkelund (HNF Halland): 

Banvallsleden. Frön från 
ängen myllas ner. 



Ängshö eller bara frön från slåtterängen  kan läggas på närliggande vägkant!   



Mer än 10 000 foldrar 
har beställts och 
skickats ut!





Sexfläckig bastardsvärmare. Foto: Lars Schale, Halland





https://vgeweb.webex.com/webappng/sites/vgeweb/recording/playback/8bc2848911a44547b6ed85f8ec6c9be7



https://vgeweb.webex.com/webappng/sites/vgeweb/recording/playback/8bc2848911a44547b6ed85f8ec6c9be7

Grillo



Det avslagna sugs upp (Nederländerna).
Till biogas (försök i Sverige)? 



I Killhult, Halland, använder Lars räfsan både på våren 
och efter slåtter på sina 1000m vägkant.



Elden bortför näring! Björkelund 1 april 2019



Vattenkannan ger precision vid bränning



”Min fjärilskuvös” Text och foto:Hans Odelholm, Närke)

• Åt norr skog som 
skyddar mot kalla 
vindar. Åt söder åker 
och äng som släpper in 
sol o värme. 

• nässelfjäril,
• flickfjärilar, 
• tosteblåvinge, 
• aurorafjäril, 

• vinbärsfuks….



Vad kan kommunen göra?



Lonaprojekt



Banvallsleden i Halmstad-ekokommunen-cykelstaden

Klippt för”sikt och säkerhet”strax efter midsommarMidsommartid!



Cykling är en naturupplevelse.
Vägkantsskötsel bör återspegla 
detta!



Artrik vägkant
Trafikverket

Kommunal 
cykelväg



”Till midsommar skall det vara fint”. 
För mångfalden är”fint” (=kortklippt) motsatsen!                                        

(Foto: Suzanne Schlyter)

En Synvända krävs! Vad är fint?



Vägföreningen:”Det skall vara fint till Bolmendagen”.
Möt lysingbiet!

För lysingbiet katastrof när vägkantens 
fibblor klipptes (2020-07-14).



”Fint” till Bolmendagen forts.
Möt väddsandbiet!

Samlar åkerväddens  rosa pollen (oligolekt) till sina larver. 

Inte här längre: borta från vägkanten, där det skulle vara ”fint”. 





Vad kan man göra?
Hur kan man 
påverka?

• Trafikverket:
• Lägg in fynd på artportalen! Särskilt insekter
• Arbeta för tillgång till databasen: ”Miljöwebb Landskap”
• Arbeta för tillgång till kontaktpersoner: Driftsansvariga och 

entreprenörsbas
• Diskutera slåttertider
• Informera inför utbetalningar t vägföreningar

• Kommuner:
• Kräv vägkantsansvarig ( ev Kommun-ekolog/biolog)
• Information/utbildning till alla berörda
• Utveckla pilot-/demonstrationsprojekt. Skötselplaner!
• Artiklar i lokalpress
• Föreningskontakter
• Cykelplaner skall inkludera vägkantsplaner. 
• Politiska beslut/motioner
• *Kommunen bistår vägföreningar med kunnande, maskiner, 

planering/inventering och stöttning.

• Enskilda vägar
• Information: Skicka ut foldrar, ordna möten etc. 
• Se ovan angående kommunen*

• Alla kampanj för alla! SE vägkanten!
Foto: Krister Larsson

ÄngÄngee
Ängen blev åker

Betesmarken blev skog
Vägkanten kortklippt
tidigt.Helt galet!!

Låt oss 
få leva...



Halmstad jan 2019:”Vägkanterna 
och den biologiska 
mångfalden”100 deltagare

1000 km 
vägkanter 

med skötsel 
som gynnar 

biologisk 
mångfald

Mars 2021

Karin Lexén
Naturskydds
föreningen

Info 
Utbildningar

mm i 4år!



Facebookgruppen: Blomrika vägkanter
Folderbeställning: blomrika.vagkanter@gmail.com

På nätet: www.räddabina.nu/vägkanter

•

Tack!/Ebba Werner

mailto:blomrika.vagkanter@gmail.com
http://www.r%C3%A4ddabina.nu/v%C3%A4gkanter
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