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Rapport - Skötselplan för artrika vägkanter i Jämtlands län

Förord
Jämtlands län har den största andelen artrika vägkanter i Sverige, 47 % av länets vägnät
klassas som artrikt. Vägverket Region Mitt beslutade därför år 2000 att ta fram en skötselplan
för Jämtland för att säkerställa den framtida artrikedomen och finna metoder för rationell
skötsel och underhåll av vägkanterna.
Vägverkets drift- och underhållsverksamhet av vägtransportsystemet skall anpassas så att
natur- och kulturmiljö skyddas mot skador. Detta förutsätter att skötseln av vägarna, förutom
ekonomiska och tekniska överväganden, även utgår från ett aktivt hänsynstagande till naturoch kulturmiljövärden.
I rapporten redovisas tydliga, generella riktlinjer för slåttertidpunkter och markstörande
arbeten. Rapporten är en del av skötselplanen för Jämtland som dessutom består av en
accessdatabas och kartor för respektive driftområde. Skötselplanen ska vara ett hjälpmedel
och stöd för såväl beställare som utförare av drift- och underhållsåtgärder.
Skötselplanen har utvecklats av en projektgrupp bestående av Bertil Nenzén (projektledare,
Vägverket Region Mitt, Östersund), Ove Eriksson (Vägavdelningen Borlänge), Anders
Sjölund (Avdelningen för Miljö och Naturresurser, Borlänge) och Gunnar Lagerkvist
(Vägverket Konsult, Jönköping) som hösten 2000 ersattes av Patrik Risberg (Vägverket
Konsult, Jönköping). Arbetet med att färdigställa skötselplanen och revidera denna rapport
har gjorts av Frida Karlsson, Helen Lundgren och Patrik Risberg (Vägverket Konsult
Jönköping).
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Inledning
Föreliggande rapport utgör en del av skötselplanen för artrika vägkanter i Jämtlands län.
Arbetet utgår från inventeringen av artrika vägkanter som genomfördes i länet under 1995 och
1996. Rapporten ger först en bakgrund till de skötselåtgärder, värden och problem som finns
kopplade till vägkantsskötseln i regionen. Därefter anges strategier för olika drift- och
underhållsåtgärder ligger till grund för skötselplanen. Avsikten är att skötselplanen ska kunna
fungera som ett verktyg för såväl beställare som utförare av drift- och underhållsåtgärder.
Arbetet med att utveckla detta dokument har skett i en projektgrupp bestående av Bertil
Nenzén (projektledare, Vägverket Region Mitt, Östersund), Ove Eriksson (Vägavdelningen
Borlänge), Anders Sjölund (Avdelningen för Miljö och Naturresurser, Borlänge) och Gunnar
Lagerkvist (Vägverket Konsult, Jönköping).
Den slutliga inriktningen och ambitionsnivåerna i dokumentet har diskuterats och beslutats i
en referensgrupp som utöver projektgruppen har bestått av Ove Carlsson (Vägverket Region
Mitt, Härnösand), Bo Sjödin (Vägverket Region Mitt, Härnösand) och Bo Söderlind
(Vägverket Region Mitt, Härnösand).
Målet med arbetet är att utarbeta praktiska anvisningar för hur drift- och underhållsåtgärder
ska genomföras på det allmänna vägnätet i Jämtlands län för att vägkanternas naturvärden ska
kunna bibehållas och utvecklas.

Nuvarande förhållanden
Det allmänna vägnätet i Jämtlands län omfattar totalt 608 mil väg. Av dessa utgörs 240 mil av
grusvägar. Länet är en del av Vägverket Region Mitt och är uppdelat 6 driftområden.
Artrika vägkanter i Jämtlands län
Inventeringen av artrika vägkanter i Region Mitt genomfördes under 1995 och 1996. Vid
inventeringen registrerades artrika vägkanter i Z-län vid 384 sträckor med en total längd av
274 mil väg. De artrika sträckorna utgör ca 45 % av det allmänna vägnätet i Jämtlands län.
De utpekade sträckorna har delats in i två klasser. Klass 1 med höga bevarandevärden och
klass 2 som har bedömts vara utvecklingsbara på lite sikt. Drygt 80 % av de utpekade
sträckorna har angivits vara av klass 1.
De artrika vägkanterna i Jämtlands län finns beskrivna i 2 pärmar (1). Varje sträcka beskrivs
på ett 1-2 sidigt faktablad som redovisar läget för den aktuella sträckan och dess värdeklass. I
faktabladet finns vidare en beskrivning av vad som är värdefullt på sträckan samt villkor och
rekommendationer för bevarande och skötsel.
Sedan inventeringen genomfördes i Jämtlands län har flera ändringar gjorts i faktabladen som
en följd av att nya uppgifter har tillkommit eller att åtgärder har gjorts på vägnätet som
medfört att sträckor utgått. Dessa ändringar torde dock ännu så länge bara medföra marginella
förändringar av de övergripande uppgifterna som angivits ovan.
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Flera av de artrika vägkanterna i Jämtland har markerats med skyltar. Flera skyltar har dock
en felaktig placering som en följd av att knutpunkter i VDB använts som underlag. En
justering av de felaktigt placerade skyltarna bör ingå som en åtgärd i det fortsatta arbetet med
skötselplanen.
Det råder ingen tvekan om att vägkanterna i Jämtlands län är av hög klass vad gäller i första
hand botaniska värden, vilket är en följd av att flera gynnsamma faktorer sammanfaller i
området. Den rika berggrunden och de lätta jordarna ger förutsättningar till en rik flora
samtidigt som en lång tids brukande av jorden har inneburit att många arter som kräver ett
öppet landskap har ett starkt fotfäste i regionen.
Under det senaste århundradets omdaning av jordbruket i Sverige har många hävdanknutna
arter gått tillbaka och finns numera upptagna på den nationella listan över hotade arter. I
dagens landskap har därför olika restbiotoper som t ex vägkanter fått en allt större betydelse
för bevarandet av detta natur- och kulturarv. I detta sammanhang avviker Jämtland till viss del
från mönstret eftersom jordbukslandskapet till stor del har kvar en ålderdomlig struktur
samtidigt som problematiken med övergödning och förgiftning av odlingslandskapet är
betydligt svagare än i de sydliga delarna av landet. Troligen finns också en tradition hos den
jordbrukande befolkningen i Jämtland, att slå vägkanterna, som går långt bakåt i tiden.
I Vägverkets regi har en omfattande slåtter av vägkanterna i länet skett sedan 1950-talet vilket
under en rad år inneburit att en bredd på upp till 10 meter av sidoområdet har slagits årligen.
Det primära syftet med vägkantsslåttern har varit att upprätthålla vägens funktion och hålla
tillbaka tillväxten av sly och buskar. Införandet av maskiner med s.k. slaghack i detta arbete
under 1980-talet innebar inte någon minskning av blomningen utmed vägarna enligt de som
arbetade med driften, utan snarare en ökning. Omfattande kemisk bekämpning av oönskad
vegetation utmed vägnätet har troligen aldrig varit vanligt i Jämtland (20).
Efter inventeringen av artrika vägkanter som genomfördes under 1995 och 1996 har det
framgått att vägkanterna i Jämtlands län är bland de förnämsta i landet vad gäller botaniska
värden. I Jämtlands län finns nästan hälften av de artrika vägkanter som utpekats i hela
Sverige. De botaniska kvaliteterna i de jämtländska vägkanterna är, tillsammans med Öland
och Gotland, att betrakta som de mest värdefulla i landet.
Driftåtgärder med betydelse för artrika vägkanter
Skötseln av vägkanterna på de allmänna vägarna i Z-län är uppdelat i 7 driftområden.
Entreprenörsupphandlingen av ”grundpaket drift” sker f.n. i 3-årsperioder. För samtliga
entreprenörer finns en optionsmöjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 2-3 år. 6 av
driftområdena sköts i dagsläget av Vägverket Produktion. Det sjunde driftområdet sköts av
PEAB.
I förfrågningsunderlaget för driftupphandlingen anges att ”försiktighet skall iakttagas där
artrik flora förekommer vid vägkanten. Områden med krav på särskild skötsel framgår av
bilaga (hänvisning till objektblad för de aktuella vägsträckorna)”.
Det finns en rad olika driftåtgärder som kan inverka positivt eller negativt på de artrika
vägkanterna. Syftet med dessa åtgärder framgår av genomgången nedan.
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Vägkantsslåtter och buskröjning: Det primära syftet med slåttern är att hålla ner högväxande
gräs, örter och buskar för att minska riskerna med vilt i anslutning till körbanan. I Jämtlands
län slås hela vägområdet, upp till 10 meter från vägkanten. I huvudsak används s.k.
rotorklippare som slår av gräset med roterande kedjor på en höjd av omkring 5-15 cm över
marken. Entreprenörerna lånar i regel in maskiner för slåtterarbetet. Totalt finns 9-10 aggregat
att tillgå i regionen. Ytterligare fyra slåtteraggregat lånas regelbundet in till området. Som en
följd av den relativt omfattande slåttern finns inga större problem med buskuppslag i området.
Så kallad TS-slåtter, som innebär att skymmande vegetation slås vid ett särskilt tillfälle,
förekommer under sommaren i tre av de sju driftområdena.
Slåttern utgör själva grundförutsättningen för de artrika vägkanterna. Den kan dock
genomföras på ett sätt som är mer eller mindre gynnsamt för de olika växtsamhällena. Enligt
anvisningarna i faktabladen ska slåttern ske efter den 15/8. I regel rekommenderas årlig
slåtter. För väghållaren innebär det stora antalet utpekade sträckor som är spridda över
vägnätet ett problem, då vägkantsslåttern av praktiska skäl måste vara avslutad 15/9 eller i
vissa fall senast 31/9.
Den traditionella slåttern i de aktuella delarna av Sverige torde ha påbörjats i slutet av juli
eller början av augusti. Flera av de arter som förekommer i de Jämtländska vägkanterna har
dock en sen blomning som kan sträcka sig in i augusti och september. Kunskapen om vilken
slåttertidpunkt som bäst gynnar hotade arter och växtsamhällen är mycket begränsade i
Sverige. Mycket tyder på att en sen slåttertidpunkt, som tillåter annuella växter att sätta frö, är
mest gynnsam ur floravårdssynpunkt. Troligen är det dock av överordnad betydelse att slåtter
överhuvudtaget sker. För vissa arter kan det dock få förödande konsekvenser om blomning,
frömognad och återdragandet av energi till rotsystem och rotknölar hindras vid upprepande
tillfällen.
Dikningsarbeten: Syftet med dikesarbetena är att vidmakthålla dräneringen av vägkroppen. I
denna del av Sverige uppstår problem på främst grusvägar då tjälskador medför att massor
trycks ut i dikena. I regel syftar dikningarna till att återställa dikets djup, att öppna upp
vägkroppen, och att säkra vattengången. Ofta rensas även utloppsdiken som löper vinkelrätt
från vägen.
Dikning på grusväg sker, tillsammans med grusning och trumbyten, med jämna intervaller i
zoner för grusvägsunderhåll. Dikningszonerna innebär att omkring 25 mil grusvägar i
Jämtlands län åtgärdas årligen. Arbetena för den aktuella zonen planeras i förväg och beskrivs
i bl a en förstudie och en miljökonsekvensbeskrivning. Via en separat upphandling sker valet
av entreprenör för grusvägsunderhållet. I förfrågningsunderlaget specificeras uppdraget i en
teknisk beskrivning och en mängdförteckning. I dagsläget anges endast att de artrika
vägkantsträckorna ska beaktas.
Ett liknande förfaringssätt finns även för dikningar i anslutning till belagda vägar som
genomförs i s k beläggningsgrupper.
De artrika vägkanterna är känsliga för markstörande arbeten som t ex dikesarbeten. Dikningar
kan innebära att hela florasamhällen grävs bort. Ibland kan begränsade floralokaler helt
utraderas vid dikningar. De innebär också att de hydrologiska förhållandena i dikena
förändras kraftigt. För fuktälskande växter som t ex flera orkidéer kan dikningar innebära att
förutsättningarna försämras radikalt i sidoområdet.
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Det är också problem att placera de massor som genereras vid dikningar på ett lämpligt sätt. I
dagsläget placeras i regel massorna i anslutning till släntkrön om inte dikningen berör
tätbebyggda områden då massorna i regel körs till upplag.
Kantskärning: Vissa år kan omfattande sandning på belagda vägar innebära att vägkroppen
täpps till och att dräneringen av körbanorna försämras. För att åtgärda problemet genomförs
kantskärning. Vanligt intervall är var 4-5.e år. Åtgärderna innebär att ett område på ca 0,50,75 meter från vägkanten hyvlas bort. Eftersom det är svårt att förutsäga på vilka delar av
vägnätet som problemen uppstår är det också svårt att planera dessa arbeten i förväg.
Kantskärningen är ett mindre problem för de artrika vägkanterna eftersom de i regel innebär
att huvuddelen av sidoområdets växtsamhälle kan finnas kvar. I enstaka fall kan
kantskärningar vara ett hot mot begränsade floralokaler som ligger i direkt anslutning till
vägkanten.
Halkbekämpning: I Jämtlands län sker halkbekämpning med saltinblandad sand. Sandning
sker över hela det allmänna vägnätet i länet. Saltningen sker intensivast på de mest trafikerade
vägarna omkring Östersund.
Salt har en negativ inverkan på flertalet växter som inte är anpassade till t ex kustmiljöer.
Saltet påverkar således artsammansättningen i vägkantssamhället.
Akuta tjälskador/tjälbucklor: På korta sträckor (ca 50-600 meter) på i första hand äldre vägar
uppstår ibland akuta tjälskador. Detta åtgärdas genom att hela vägkroppen grävs om.
Åtgärderna innebär att vägkantsväxtligheten tas bort på den aktuella sträckan vilket innebär
att värdefulla floralokaler och småbiotoper helt kan utraderas om åtgärderna sker utan
försiktighetsåtgärder som baseras på kunskap om vägsträckans naturvärden.
Tjälsäkring: Innebär ett byte av hela överbyggnaden. Genomförs endast på korta sträckor på
exempelvis E14.
Dessa åtgärder kan påverka småbiotoper och värdefulla floralokaler som har en begränsad
utbredning.
Beläggning och förstärkning med bärlager: Sker främst på äldre, belagda vägar, ibland på
långa sträckor upp till ca 3 mil. Syftet är att öka bärigheten på vägen för exempelvis tunga
transporter. Åtgärden innebär att ett nytt bärlager anläggs ca 0,5 meter ovanpå det gamla och
att sträckan asfalteras.
Åtgärderna innebär att innerslänten och i viss mån ytterslänten påverkas vilket är negativt för
de artrika vägkanterna. Begränsade floralokaler eller småbiotoper kan utraderas av dessa
åtgärder.
Trumbyten/kulvertering: Där vägar passerar våtmarker som t ex bäckar eller kärrstråk uppstår
ofta tjälskador och andra skador på väganläggningen. Trummor har en begränsad livslängd
och måste ibland bytas. Åtgärder mot denna typ av skador är ofta att delar av
väganläggningen måste bytas ut.
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De våta och fuktiga miljöerna som finns utmed t ex bäckar och fuktstråk är ofta särskilt
värdefulla för växter och djur. Ofta kräver dessa miljöer stor varsamhet vid olika markarbeten
för att inte naturvärdena, som ofta finns inom ett begränsat område, ska slås ut.
Kabelgrävning: Sidoområdet används ofta för nedläggning av olika kablar och ledningar som
t ex trummor, avloppsledningar, fjärrvärme samt el- och telekablar. I regel utnyttjas utrymmet
mellan beläggningskanten och dikesbotten. För denna typ av åtgärder krävs tillstånd från
Vägverket.
Kabelgrävning innebär att vegetationen tas bort, ofta på en begränsad del av sidoområdet.
Begränsade floralokaler eller småbiotoper kan utraderas.
Naturvärden utmed vägnätet i Jämtlands län
Naturvärdena utmed vägnätet kan översiktligt delas in i artvärden, biotopvärden och
landskapsvärden (1). Nedan beskrivs några av de biotop- och artvärden som förekommer
utmed vägnätet i Jämtlands län.
Biotop- och landskapsvärden
Vid inventering av artrika vägkanter i Jämtlands län har tre typer av biotopvärden angivits
(total sträcka i länet inom parantes); torrbackar (139 km), ängsmarker (61 km) och rika
våtmarker (190 km) (1). Det är oklart var dessa biotopvärden är angivna i det befintliga
datamaterialet.
Tabell 1 anger biotop-, vegetations- och landskapstyper som finns angivna i inventeringsmaterialet och vilka kan betecknas som värdefulla i Jämtlands län.
Artvärden
Det finns rikligt med artvärden angivna i det befintliga inventeringsmaterialet. De värdefulla
arterna har delats in i rikshotarter, fridlysta arter samt regionalt hotade och ovanliga arter. Vad
gäller den sistnämnda kategorin finns det ingen tydlig sammanställning över vilka arter som
avses inom Jämtlands län. Ingen regional hotlista har fastställts av Länsstyrelsen (21).
De värdefulla arterna kan förekomma i olika delar av vägens sidoområde. Det är således inte
självklart att ytterslänten har högre värden än innerslänten. I Jämtland förefaller det ofta
kunna vara tvärt om, d v s att de högsta botaniska värdena faktiskt förekommer i innerslänten.
Utmed flera sträckor utgör dessutom de fuktiga förhållandena i dikesbottnen den värdefullaste
delen av sidoområdet.
Tabell 2 anger arter angivna som kan betraktas som värdefulla utmed vägnätet i Jämtlands
län. Många av de platser som hyser de listade arterna är att betrakta som värdefulla
floralokaler.
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Tabell 1. Värdefulla biotoper, vegetationstyper och landskapstyper som förekommer utmed vägnätet i Jämtlands län.
Biotop
Beskrivning
Torrbackar, torrslänter och Torra vegetationssvaga ytterslänter på näringsfattigt
substrat (1).
åsskärningar
Lågörtängar samt flora av
”buvallskaraktär”
Lågvuxen, frisk eller
fuktig, kalkpräglad
lågörtäng. Orkidéäng.
Rikkärr
Kalktuffkärr
Källpåverkade områden,
utströmningsområden
Små våtmarker och
vattenhål
Äldre odlingslandskap

Hällmarker, kalkklippor,
bergbranter, bergväggar

Bergskärningar

Vattendrag och stränder.

Västliga fjällvägar

Lågvuxen, starkt hävdgynnad flora med traditionell ofta
artrik sammansättning (1).
I Centraljämtlands kalkområden finns i fuktiga/friska
sidoområden en unik, ymnig orkidéflora. Flera orkidéarter
förekommer tillsammans med andra sällsynta arter (1).
Kalkpåverkade våtmarksområden som ofta har en
begränsad utbredning. Mycket rik flora av bl a orkidéer.
Förekommer i anslutning till bl a bäckar.
Ofta i ytterslänter i kuperade områden.
Förekommer utmed vissa sträckor. I vissa förekommer
groddjur som även kan förekomma i vägdikena (1).
Småskaligt och variationsrikt. Lång hävdkontinuitet.
Traditionella metoder som lieslåtter kan leva kvar.
Värdefull kulturmiljö, landskapsbild och naturmiljö ofta i
kombination (1).
Förekommer utmed kortare sträckor över hela de
Jämtländska vägnätet. Ibland med en intressant,
skuggkrävande flora av ormbunker mossor och lavar, ibland
solexponerat med en annan typ av flora. Ofta finns
översilningsytor (1).
Har en speciell flora knuten till sig. Ofta finns även
intressanta ras-miljöer i anslutning till bergskärningar.
Utmed fjällvägarna ofta intressanta skifferskärningar (1).
Ofta fuktighetskrävande och källpåverkad flora. I många
vattendrag förekommer öring och harr och flera passager
sker också över vattendrag som hyser flodpärlmussla.
Utmed många sträckor utgörs vägdikena av små bäckar (1).
Vattenfall och kanjondalar förekommer på enstaka platser.
Vägkantsväxtligheten präglas utmed dessa vägar av
fjällvärldens förutsättningar med bl a en kort men intensiv
växtsäsong.
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Skötselbehov
Markskikt känsligt för störning. Kräver stor
varsamhet vid markarbeten. Försiktig röjning av
sly och smågranar (1).
Kontinuerlig hävd. Känslig för markstörande
arbeten.
Biotopen är känslig för markstörande arbeten och
arbeten med dränerande effekt (1).

Utbredn./exempel
45:3, 45:4

Biotopen är känslig för markstörande arbeten och
arbeten med dränerande effekt (1).
Biotopen är känslig för markstörande arbeten och
arbeten med dränerande effekt (1).
Biotopen är känslig för markstörande arbeten och
arbeten med dränerande effekt (1).
Biotopen är känslig för markstörande arbeten och
arbeten med dränerande effekt (1).
Viktigt att förutsättningarna inte försämras för att
bibehålla lanskapets karaktär (1).

675:2, E14:15

Känsliga för mekaniska störningar (1) och
luftföroreningar.

45:11, E 14:4samt ett
framstående exempel vid 340:5

Känsliga för mekaniska störningar (1) och
luftföroreningar.

580:1, 45:11, 336:1

45:8
45:11

763:2
14:1
580:1, 87:1
316:1 Klövsjö by, 336:2

Strandmiljöerna är ofta känsliga för
I första hand mindre vattendrag
markstörning. I små vattendrag kan även mindre förekommer utmed huvuddelen
utsläpp av grumlighet eller främmande ämnen ha av sträckorna.
en negativ effekt (1).
Sen slåtter (1).

E 14:15
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Tabell 2. Värdefulla arter som förekommer utmed vägnätet i Jämtlands län.
Art
Ängsgentiana
Gentanella amarella

Beskrivning
Hotkategori 4, hänsynskrävande. Tvåårig, fröspridd. Blomningstid
varierar starkt (ekotyper) från juni till september. I norra Sverige dock
främst juli-augusti (2).

Hotkategori 4, hänsynskrävande. Tvåårig, fröspridd. Blomningstid
Fältgentiana
Gentiana campestris ssp. varierar starkt (ekotyper) från juni till september. Troligen främst tidigblommande (juni-juli) i Jämtland (2).
campestris

Hotkategori 2, sårbar och fridlyst. Tvåårig, fröspridd. Blommar
Sätergentiana
Gentiana campestris ssp. huvudsakligen i augusti men kan även blomma i juli och september (2).
islandica

Vityxne
Leucorchis albida ssp.
albida

Jämtlandsmaskros
Taraxacum crocodes
Smällvedel
Astragalus penduliflorus

Skogsfru
Epipogium aphyllum

Topplåsbräken
Botrychium lanceolatum
Fjällviva
Primula scandinavica

Hotkategori 1, akut hotad och fridlyst. 25 cm hög orkidé med djupt
flikiga rotknölar, de små fröna sprids med vinden. Blommar i juni.
Växer ganska torrt på näringsrik ofta kalkfattig mark. I fjällen i gles,
fattig, subalpin björkskog ofta där marken tidigare slagits eller betats
(2).
Hotkategori 2, sårbar och fridlyst. Finns troligen bara i Sverige.
Blommar från midsommar fram till slutet av augusti. Växer normalt på
strandängar och kärr längs sjö- och älvstränder (2).
Hotkategori 3, sällsynt och fridlyst. Flerårig. Blommar i juli och augusti.
Sprids genom frön och jordstammar. Arten förefaller vara gynnad av
vissa kulturingrepp, en viktig del av beståndet i grusiga vägkanter (2).
Frömognad först i september (1).
Hotkategori 4, hänsynskrävande och fridlyst. Orkidé, blommar
sporadiskt främst under första hälften av augusti i norra Sverige men
även fram i september. Sätter sällan frö. Växer normalt i fuktig skuggig
skogsmark (2).
Hotkategori 2, sårbar och fridlyst. Kärlkryptogam som vanligen
påträffas på gräsbevuxen kulturmark (2).
Hotkategori 3, sällsynt och listad i habitatdirektivet, annex 2. Flerårig
ört som växer i kalkrika, fuktiga miljöer som ängar, bäckstränder,
klippor och på vittringsgrus. Lokaler i dikesrenar är inte ovanliga (2).
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Skötselbehov
Hävdgynnad. Missgynnas av hög vegetation och
förnaansamling. Viss störning kan behövas för
att nya plantor ska gro. Spridning kan gynnas
genom att flytta hö innehållande arten (2).
Hävdgynnad. Missgynnas av hög vegetation och
förnaansamling. Missgynnas av gödsling. Slås
efter 20 juli (tidigblommande ekotyp).
Fröspridning kan gynnas genom att flytta hö som
innehåller arten (2).
Hävdgynnad. Missgynnas av hög vegetation,
förnaansamling och gödsling. Känslig för
störning. Kan räcka med slåtter vart annat år.
Fröspridning kan gynnas genom att flytta hö som
innehåller arten (2).
Kräver viss hävd men är beteskänslig. Sen slåtter
rekommenderas (2).

Utbredning
Vanlig utmed
vägkanterna i
Storsjöbygden (1).

Hävdgynnad, går att odla (2).

1 vägkantslokal vid
592:1 (1).

Bestånden kan skadas eller utrotas vid olika
vägarbeten (2). Känslig för tidig slåtter.

2 vägkantslokaler 87:5
och 6 (1).

Känslig för markstörning som kan innebära att
jordstammarna torkar ut (2).

2 vägkantslokaler (1).

Hävdgynnad (2).

1 vägkantslokal (1).

Känslig för större markstörande arbeten som t ex
dikning eller vägbreddning (2).

2 vägkantslokaler,
som är de enda
återstående för arten i
Härjedalen (1).

3 vägkantslokaler (1).

2 vägkantslokaler (1).

1 vägkantslokal vid
84:4 (1).
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Guckusko
Cypripedium calceolus

Storgröe
Poa remota
Glesgröe
Glyceria lithuanica

Hotkategori 4, hänsynskrävande och fridlyst samt upptagen i
habitatdirektivet, annex 2. Flerårig orkidé Blommning i juni, juli varar
ca 14 dagar. Oregelbunden fruktsättning. Växer i kalkrika områden i
halvöppen mark som lövängar och sumpskogar (2).
Hotkategori 4, hänsynskrävande. Flerårigt, tuvbildande gräs som växer
vid källor bäckraviner och andra biotoper med rörligt markvatten (2).
Hotkategori 2, sårbar. Flerårig, blommar i juli-augusti. Växer i
sumpskogar, bäckraviner, skogsbäckar (2).

Känslig för dikning och markkompaktering. Hög 9 vägkantslokaler (1).
besöksfrekvens och plockning är också viktiga
hot (2). Ofta begränsad utbredning.

Känslig för dränerande ingrepp som t ex dikning
(2).
Slåtter och röjning bör ske på våren då glesgröe
är en höstart. Detaljinventering och utmärkning
vid markstörande arbeten (1)
Hotkategori 2, sårbar och fridlyst. Flerårig. Blommar juli-augusti. Växer Hotas främst av uppgrävning och insamling (2).
Vägkantsförekomster kan även hotas av
i söderlägen med hög luftfuktighet som klipphyllor, rasbranter och vid
skrotning o dyl.
vattenfall (2).
Hävdgynnad (2).
Hotkategori 2, sårbar. Fridlyst orkidé. Jämtlands landskapsblomma.
Endemisk art. Blommar 15 juni – 15 juli, något tidigare i centrala
Jämtland än i fjällen. Fröna mognar efter ca 4 veckor. Växer i torra ängs
och hagmarker (2).

1 vägkantslokal (1).

Brudsporre
Gymnadenia conopsea

Fridlyst orkidé. Ganska sällsynt. Blommar i juni till juli. Växer på fuktig Hävdgynnad (3).
kalkrik mark i ängar, betesmarker och kärr (3).

Skogsnycklar/
Jungfru Marie nycklar

Fridlyst orkidé. Vanlig i regionen. Blommar från månadsskiftet juni/juli
fram till 3:e veckan i juli i Jämtland. Växer i många olika biotoper.
Skogsnycklar är mer krävande, finns främst på kalkrikt substrat (3).
Fridlyst orkidé. Relativt vanlig i regionen. Blommar i juli-augusti.
Växer på torr, grusig eller sandig mark (3).
Fridlyst orkidé. Blommar juli-augusti. Växer främst i mullrika lundar
och barrskogar på kalkrik mark men kan även förekomma i vägkanter
och hagmarker (3).
Fridlyst orkidé. Blommar i juni-juli. Sällsynt på kalkrika fuktängar (3)

Rikligt förekommande
i centraljämtlands
kalkområden (1).
Vanlig i hela landet
(3).

Fjällbrud
Saxifraga cotyledon
Brunkulla
Nigritella nigra

Purpurknipprot
Skogsknipprot

Flugblomster
Korallrot
Corallorrhiza trifida
Sumpnycklar
Ängsnycklar
Blodnycklar

Hävdgynnad (6).

Hävdgynnad (6).

Fridlyst orkidé. Blommar i maj-juni. Växer i sumpiga skogar, myrkanter
och kärr (3).
Fridlyst orkidé. Blommar i juni-juli (3). Sällsynt och småväxt orkidé
Hävdgynnad (6).
som växer i kalkpåverkade kärr (3).
Fridlyst orkidé. Blommar i juni-juli. Växer i hela landet. Karaktärsväxt Hävdgynnad (6).
på kalkfuktängar (3).
Fridlyst orkidé. Blommar i juni-juli. Sällsynt underart till ängsnycklar
Hävdgynnad (6).
som växer i kalkpåverkade kärr (3).
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1 vägkantslokal 722:1
(1) av fyra i Jämtland
(2).
2 vägkantslokaler
varav en vid 336.3 (1).
671:1
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Tvåblad
Spindelblomster
Grönkulla
Nattviol
Gulsippa
Mosippa
Svärdslilja
Majviva
Fjällviva
Gullviva
Smalviva
Fjällgentiana

Lundtrav
Vitsippa

Fridlyst orkidé. Blommar i juni-juli (3). Växer i mullrika ängar och
Svagt hävdgynnad (6).
skogar. Är vanlig i kalkrika områden (3)
Fridlyst orkidé. Blommar maj-augusti. Växer i fuktiga mossrika
barrskogar, men även i björkskog och på myrmarker i fjällen (3).
Fridlyst orkidé. Blommar i juni-juli. Växer i örtrika skogar, lundar ängar
och betesmarker (3).
Fridlyst orkidé. Blommar i juni-juli (3).
Hävdgynnad (6).
Fridlyst. Blommar under våren och försommaren. Sprider sig även med
jordstammar. Växer i lundar och lövängar (3).
Fridlyst. Härjedalens landskapsblomma. Flerårig, blommar i april-maj.
Växer på öppna, sandiga marker (3).
Regionalt hotad (1). Blommar i juni-juli (3).

Hävdskyende.

321:3

Hävdgynnad (6).

535:4

Regionalt hotad (1). Flerårig, blommar maj-juni. Växer på kalkrika
fuktängar och stränder.
Fridlyst och sällsynt art på frisk kalkhaltig mark i fjällen (4).

Starkt hävdgynnad (6).

Regionalt hotad (1). Flerårig, blommar i maj-juni. Växer i ängsmark,
gräsmark och skogar på mullrik mark. Föredrar kalkrika jordar.
Ovanlig art som ofta växer på fuktig mark. Blommar juni-juli. (3).

Missgynnas av högväxande vegetation (6).

Regionalt hotad (1). Blommar i juli-augusti. Växer på kalkrika marker i
fjällen på dryashedar, gräsmarker och klipphyllor. Förekommer sällsynt
i skogslandet.
Mycket ovanlig i länet (1). Blommar i maj-juni (3).

Fjällsippa

Ställvis ovanlig, signalart (1). Blommar i april-maj. Frukterna är mogna
i början av juli (3).
Ovanlig utmed vägarna i Jämtland (1)

Tovsippa

Ovanlig utmed vägarna i Jämtland

Liljekonvalj

Ställvis ovanlig, signalart (1). Blommar i juni (3).

Myrlilja

Ovanlig i regionen (1).

84:4

84:5

Starkt hävdgynnad (6).
Hävdskyende (6).
Enda väglokalen för
arten vid E14:15
655:1
Hävdskyende (6).
336.3
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Fjällnejlika

Länets rikaste lokal
invid sträcka 45:4 (1).
84:7

Tjärblomster

Mycket ovanlig nedom fjällen (1). Flerårig, blommar juli-augusti. Växer
på stenig eller grusig mark (3).
Odlad, ibland förvildad art som växer på grusig mark. Blommar juliaugusti (3).
Mycket ovanlig i regionen (1). Flerårig, blommar i juni-juli (3).
Förvildad på näringsrik, fuktig mark (4). Sprides med utlöpare, bildar
bestånd (3).
Kalkgynnad, nordlig fjällväxt. Flerårig, blommar juli-augusti (3). Sen
frösättning (1).
Ovanlig i regionen (1). Länets nordligaste lokal vid 342:3.
Hävdgynnad (6)

Tysk fingerört

Sällsynt art (4).

E14:14

Finbräken

Sällsynt art (4).

323:5, 559:1

Svärdtåg

Mycket ovanlig i länet (1). Blommar i juni-juli (3).

Veketåg

Mycket ovanlig i länet (1).

Östersjötåg

Mycket ovanlig i länet (1).

Första fyndet i länet
vid E 14:2 (1)
E 14:2

Frösöstarr

Ovanlig art med begränsad utbredning (1).

751:3

Bredkaveldun

Ovanlig i regionen (1).

45:15

Strandråg

En i länet mycket ovanlig strandväxt som sprider sig utmed vägnätet.

Skogsrör

Fridlyst och ganska sällsynt art på fuktig, näringsrik skogsmark (4).

Enda lokalen i länet
vid E 14:1 (1)
344:2

Liten vattensalamander

Ovanlig art i regionen. Sydlig utbredning (1).

45:11

Sibirisk vallmo
Äkta vallört

Vippvedel
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1 vägkantslokal (1).

525:2, 84:6
E 14:1, 342:3
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Hävdindikatorer, träd och buskar
Vid inventeringen av ängs- och hagmarker i Jämtlands län användes ett antal arter som
indikatorer för hävdad, ogödslad slåtter- eller betesmark (19). Huvuddelen av dessa arter är
lågväxande gräs och örter som minskar i Sverige som en följd av att deras livsutrymme blivit
olönsamt. Där dessa arter förekommer rikligt i vägkanterna är det att betrakta som ett
värdefullt växtsamhälle.
Indikatorväxter vid ängs- och hagmarksinventeringen i Jämtlands län:
Rölleka
Kattfot
Vårbrodd
Blåsuga
Nordlig låsbräken
Topplåsbräken
Vanlig låsbräken
Höstlåsbräken
Darrgräs
Ängsklocka
Liten blåklocka
Hårstarr
Knagglestarr
Harstarr

Hirsstarr
Kummin
Rödklint
Brudborste
Jungfru Marie nycklar
Ögontröst-arter
Ängsgentiana
Fältgentiana
Humleblomster
Brudsporre
Revfibbla
Gråfibbla
Slåtterfibbla
Gulvial

Prästkrage
Vildlin
Tvåblad
Käringtand
Svartfryle
Gökblomster
Stagg
Brunkulla
Slåtterblomma
Bockrot
Rödkämpar
Rosettjungfrulin
Ormrot
Vårfingerört

Blodrot
Majviva
Gullviva
Ängsskallra
Höskallra
Fjällskära
Dvärglummer
Ängsvädd
Jämtlandsmaskros
Fjällruta
Backruta
Smörboll
Ärenpris

I det befintliga inventeringsmaterialet finns på flera ställen olika träd- och buskarter upptagna
som är ovanliga i regionen och som kan ha en viktig ekologisk funktion, bl a kanelros och
andra rosbuskar, skogstry, hägg, tibast, häggmispel, apel och trädformig rönn. Alléer och
vägträd finns omnämnda bestående av bl a asp, lärkträd och sälg.
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Varför en skötselplan?
Efter inventeringen av artrika vägkanter i Jämtlands län stod det klart att det många artrika
vägsträckor som är spridda över i stort sett hela regionen. Materialet presenterades i pärmar
där individuella skötselråd angavs för varje sträcka. Under de år som gått sedan materialet
sammanställdes har det visat sig vara svårt för de som arbetar inom drift och underhåll att leva
upp till de ambitioner som angivits i materialet.
Problemet har delvis berott på att materialet varit stort och svårt att överblicka och att
övergripande och praktisk vägledning till hur olika drift- och underhållsåtgärder ska
genomföras har saknats. Arbetet med att ta fram en skötselplan för vägkanterna har därför i
första hand varit inriktad på att utarbeta övergripande strategier för utförandet av olika
åtgärder och att utifrån dessa strategier ta fram tydligt informationsmaterial som anger vad
som gäller för olika områden och delsträckor. Skötselplanen baseras på nuvarande kunskap
om naturvärden i vägkanterna samt tekniska och ekonomiska förutsättningar.
Klargörande: Den skötsel av vägkanterna som genomförts under tidigare år har givit upphov
till höga naturvärden utmed vägkanterna i Jämtlands län. Det är därför av överordnad
betydelse att nuvarande ambitionsnivå vad gäller omfattningen av hävden av sidoområdena
bibehålls.
Målet med skötselplanen för artrika vägkanter i Jämtlands län bör vara att bibehålla och
förstärka dess naturvärden. Skötselplanen bör utformas som ett hjälpmedel (verktyg) för såväl
beställare som utförare av drift- och underhållsåtgärder.
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Differentiering av naturförutsättningar
Som grund för skötselplanen för de artrika vägkanterna i Jämtland spelar, vid sidan om
praktiska och ekonomiska aspekter, fyra förutsättningar som berör naturförhållanden en
avgörande roll. Dessa är; vägsträckans värdeklass, förekomsten av floralokaler eller
småbiotoper utmed vägsträckan, tillhörighet i värdefulla floraområden samt vägsträckans
vegetationstyp eller tillhörighet i växtgeografisk region.
Utformningen av skötselanvisningar bör vad gäller slåtter och slåttertidpunkter enligt
förslaget utgå från växtgeografiska regioner och värdefulla floraområden. En uppdelning som
baseras på dominerande vegetationstyp utmed respektive vägsträcka bedöms ej vara
tillämpbar eftersom det finns en stor variation av vegetationstyper inom vägsträckorna.
Dessutom är det befintliga inventeringsmaterialet ojämnt vad gäller noteringar om
dominerande vegetationstyp.
Vad gäller drift- och underhållsåtgärder som medför en störning av själva markytan (dikning
och andra markarbeten) bör vägsträckans värdeklass och förekomsten av begränsade
floralokaler/småbiotoper vara styrande för vilka hänsyn som ska lämnas.
Sträckornas värdeklass
Av de sträckor som bedömts som artrika vägkanter vid inventeringen av Jämtlands län är i
dagsläget ca 80 % angivna som klass 1. Klassindelningen medger föga möjligheter till
prioritering eller differentiering av skötselåtgärder. För att öka dessa möjligheter kan en ny
klassning införas enligt nedan.
Förslaget innebär att nuvarande klass 1 (och klass 1S) delas upp i två klasser klass 1a och
klass 1b. Förslaget innebär också att ett antal vägsträckor flyttas ner från klass 1 till klass 2.
Värdeklass/prioritet
Beskrivning/övergripande skötselambition
1a. Mycket högt värde/mycket Mycket värdefulla florasamhällen som är av betydelse för bevarande av den
hög prioritet
biologisk mångfalden i Sverige. Flera nationellt hotklassificerade arter eller
stora mängder av en hotad art. Skötseln inriktas på bevarande.
1b. Högt värde/hög prioritet
Värdefullt florasamhälle som främst är av betydelse för bevarande av den
biologiska mångfalden i regionen. Enstaka förekomster av hotade arter eller
flera regionalt ovanliga arter eller riklig förekomst av fridlysta arter. Mycket
värdefull landskapsbild eller mycket värdefullt kulturlandskap. Skötseln inriktas
på bevarande.
2. Visst värde/viss prioritet
Vissa värden förekommer i form av t ex vegetationstyper/biotoper som är
minskande, enstaka regionalt hotade eller ovanliga arter. Värdefull
landskapsbild eller värdefullt kulturlandskap. Förekomst av fridlysta arter.
Skötseln inriktas på bevarande och utveckling.
3. Lågt värde/låg prioritet
Ej klassat som artrika vägkanter. Trivial florasammansättning. Nyanlagda
vägkanter mm. Ej värdefull landskapsbild eller värdefullt kulturlandskap.
Skötseln inriktas på utveckling av naturvärden.

För att testa utfallet har fyra driftområden under våren år 2000 klassats om enligt det nya
klassningssystemet. Siffrorna anger total längd (km) inom driftområdet för de olika klasserna
och antal sträckor inom parantes.
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Klass
1a
1b
2
Summa
Totalt
vägnät
% artrik
vägkant

Strömsund
107 (6)
243 (22)
350 (28)
1240

Lit
91 (10)
420 (33)
305 (29)
816 (72)
1100

Åre
205 (13)
294 (41)
144 (39)
643 (93)
1140

Bräcke
53 (4)
288 (24)
189 (22)
530 (50)
900

Svenstavik
43 (4)
151 (21)
119 (22)
313 (47)
790

Sveg
30 (3)
45 (7)
133 (23)
208 (33)
920

Summa
422 (34)
1304 (132)
1132 (157)
2858 (323)
6080

28 %

74 %

56 %

59 %

40 %

23 %

47 %

Växtgeografiska regioner
Att försöka differentiera vägkantsslåttern utifrån den dominerande vegetationstypen på
respektive sträcka bedöms vara mycket opraktiskt för de aktuella vägarna. Ibland utgörs de
utpekade sträckorna av relativt homogena växtsamhällen. Vanligast är dock att olika typer av
biotoper och växtsamhällen avlöser varandra även inom respektive sträcka.
En uppdelning av vägkanterna som kan ligga till grund för i första hand slåttertidpunkter kan
ske utifrån geografiskt storskaliga betingelser i växtgeografiska regioner. Denna uppdelning
utgår från att det finns skillnader mellan vägkanternas växtsamhällen i olika delar av
Jämtlands län, vad gäller i första hand blomningstid och frömognad. Indelningen utgår från
uppdelningar av Sverige i kulturgeografiska (12) och naturgeografiska (11) regioner.
Växtgeografisk region
1. Jämtlands och Härjedalens
skogsbygder

Naturg. region
30 a, 32 c, 33 g
och h och 34 c

2. Storsjöns mellanbygder

31

3. Jämtlands och Härjedalens
fjällbygder

35 h och 36 a

Beskrivning
Norrlandsterräng med bebyggda dalgångar. Centralbygder
med aktivt odlingslandskap. Gräsmarker och fäbodar ofta
igenplanterade.
Hög uppodlingsgrad och lång boendekontinuitet. Jordar
av kalkrik moränlera.
Kalfjällsområden som främst varit renbetesland. Spridd
permanent agrar bebyggelse.

De naturgeografiska regionerna i länet fördelas mellan de växtgeografiska regionerna enligt
följande:
Naturgeografisk region
30 a. Mellanboreala
skogsområden
31. Jämtlands
kambrosilurområde
32 c Skogsområden i
norra Sverige
33 g och h.
Förfjällsregionen
34 c. Barr och fjällbjörksområde N Dovre
35 g, h, i och j. Södra
fjällregionen
36 a. Norra
högfjällsregionen

Växtgeo
region
1

Årsmedeltemp
1-2

Veg per
längd
140-160

Jordart

Veg region

Antal kärlv

Morän

M Boreal

400-500

2

2-3

120-140

Lera, mjäla

M Boreal

500-750

1

-1-1

120-140

Morän

200-300

1

3-5

120-160

Morän

S Boreal
M Boreal
N Boreal

1

-2-5

140-160

Morän, berg N Boreal

300-400

3

0-1

<110

Berg

Alpin

300-400

3

-3--2

110-120

Morän, berg Alpin

300-400

20 (30)

300-400

Rapport - Skötselplan för artrika vägkanter i Jämtlands län

Värdefulla floraområden
Uppgifter om områden med särskilt värdefull flora i Jämtlands län har inhämtats från
Länsstyrelsen i Jämtlands län (21). Floraområdena bör i första hand användas som
komplement till de växtgeografiska regionerna för att ange slåttertidpunkter. Storsjöbygden,
som avgränsas av Svenstavik och Bräcke i söder samt Landögsjön och Lit i norr anses vara av
högsta intresse. Andra områden med väganknytning som har utpekats är:
Väg nr
Väg 342
Väg 342, 819 och 824
Väg 998
Väg 340
Väg E 14
Väg 336
Väg 87
Väg 316
Väg 84 , 561, 532 och 533

Sträcka/område
Mellan Strömsund och Bågede
Nordväst om Bågede
Norr om Tåsjön
Vid Valsjöbyn
Från Mörsil till riksgränsen
Från Järpen till riksgränsen
Omkring sjön Gesunden
Förbi Klövsjö
Öster om Tännäs

Delar av väg 339, 344, 340 och 689 ingår i en turistsatsning kallad ”Blomsterleden” som går
mellan Jamtli och Ansätten.
Floralokaler och småbiotoper
Utmed flera sträckor som angivits som artrika vägkanter finns det en mosaik av
växtsamhällen och biotoper som tillsammans ligger till grund för naturvärdesklassningen . På
flera platser finns också högst begränsade floralokaler eller småbiotoper som kan ha ett
betydande värde. För att minimera risken för att sådana lokaler ska spolieras i samband med
olika markarbeten är det viktigt att dessa platser lyfts fram och tydligt visualiseras i
skötselplanen. Även ett till synes begränsat ingrepp i sidoområdet kan få stora konsekvenser
för dess naturvärden, beroende på var det aktuella ingreppet genomförs.
Exempel på särskilda biotoper, vegetationstyper och floralokaler som är värdefulla utmed
vägnätet i Jämtlands län anges i under avsnitten om biotopvärden och artvärden.
Efter genomgång av fyra driftområden i Jämtlands län under våren år 2000 har totalt 92
lokaler registrerats som kräver särskild uppmärksamhet.

Driftområde
Strömsund
Lit
Krokom
Bräcke
Svenstavik
Sveg
Summa

Antal
8
35
42
21
16
11
133
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Strategier för drift- och underhållsåtgärder
Med kunskap om syftet och frekvensen av olika drift- och underhållsåtgärder samt krav och
känslighet hos olika växter och biotoper kan olika strategier beskrivas för en optimerad
skötsel av vägkanterna i Jämtlands län. Nedan anges förslag till strategier för vägkantsslåtter
och för markstörande arbeten.
Vägkantsslåtter
Utifrån växtgeografiska regioner och kunskapen om områden med särskilt värdefull flora kan
anvisningar om slåttertidpunkter anges för större geografiska områden enligt tabellen nedan.
Eftersom kunskapen om olika florasamhällens reaktion på olika slåttertidpunkter i stort sett
saknas i Sverige, är det lämpligt att följa upp resultatet i några fasta försöksytor utmed
vägnätet (se vidare om uppföljning nedan).
Trots det omfattande slåtterarbetet utmed vägnätet finns det enligt inventeringsmaterialet
problem med busktillväxt utmed flera vägsträckor (1). Eventuellt var detta ett problem under
mitten av 1990-talet som uppstod som en följd av att slåtterintensiteten då var lägre än i
dagsläget. En fortsatt årlig slåtter, över hela det jämtländska vägnätet, bör med all sannolikhet
hålla tillbaka buskarna och med tiden öka förutsättningarna för den artrika fältfloran.
På de högst begränsade vägsträckor där lokala aktörer genomför traditionell vägkantsslåtter
med lie bör detta uppmuntras och finnas angivet i skötselplanen.
Längs vissa vägsträckor förekommer det enligt uppgift (1) att maskinell slåtter utförs av
lokala jordbrukare under olämpliga tidpunkter för floran. Detta problem kan vara svårt att
åtgärda. I samband med att skötselplanen färdigställs är det lämpligt att informera
allmänheten om dess innehåll varvid det kan finnas tillfälle att nå även dessa personer med
information.
Slåttertidpunkt
En sen slåttertidpunkt är att föredra ur floravårdssynpunkt. Detta måste dock ställas mot de
förutsättningar som finns för att hinna med att genomföra slåttern på ett ändamålsenligt sätt.
En allt för kort slåtterperiod innebär en stor belastning och stress på maskinförarna. Risken
finns att detta går ut över kvaliteten vid slåtterarbetet.
Ny kunskap har under 2001 presenterats gällande en allt för sen slåtterperiod. Risken att
oönskad flora får för starkt fäste och på sikt kommer att ersätta den värdefulla floran har
framförts. För att minimera denna risk har slåttertidpunkten för Storsjöbygden och övriga
artrika vägkanter tidigarelagts, jämfört med det ursprungliga förslaget till skötselplan.
Utebliven slåtter är förödande för de artrika vägkanterna, därför föreslås även ”slutdatum” när
slåttern skall vara genomförd.
Om möjligt bör startsträckan för slåtter inom driftområdena växlas varje år för att få en större
variation på slåttertidpunkten.
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Förslag till tidpunkt för slåtteråtgärder utifrån växtgeografiska regioner och värdefulla
floraregioner framgår av tabellen nedan. De olika regionerna finns markerade på en karta i
bilaga 1.
OBSERVERA: Slåtter som har till syfte att upprätthålla siktförhållanden i kurvor, korsningar
o dyl (TS-slåtter) får ske tidigare än de angivna datumen. Denna slåtter bör dock om det är
möjligt endast omfatta ett slåtterdrag (ca 1 m från vägkanten).
Slåtteråtgärder under våren och försommaren bör som regel undvikas eftersom det under
denna period ofta är torrt i markerna med risk för antändning.
Slåtter
startdatum
Årligen efter
1/7
Årligen mellan
1/8-30/9
Årligen mellan
20/8-15/10

Region/vägsträckor
1. Jämtlands och Härjedalens skogsbygder. Sträckor som ej utpekats som artrika vägkanter.
1. Jämtlands och Härjedalens skogsbygder, sträckor som utpekats som artrika vägkanter, och
Storsjöbygden.
3. Jämtlands och Härjedalens fjällbygder.

Omfattningen av olika slåtterdatum i Jämtlands län kan uppskattas utifrån uppgifter om
artrika vägkanter och den totala väglängden inom länet till följande totalsiffror (km):
Slåtter startdatum
Årligen efter 1/7
Årligen mellan 1/8-30/9
Årligen mellan 20/8-15/10
Summa

Artrik vägkant
Ca 2400
Ca 300
Ca 2700

Ej artrik vägkant
Ca 2600
Ca 600
Ca 200
Ca 3400

Totalt
Ca 2600
Ca 3000
Ca 500
Ca 6100

För driftområde Svenstavik innebär den nya slåtterregimen att ca: 360 km ska slås efter den
1/7, 300 km mellan 1/8-30/9 och 20 km mellan 20/8-15/10.
Slåtter
startdatum
Årligen efter
1/7
Årligen mellan
1/8-30/9
Årligen mellan
20/8-15/10

Strömsund Lit

Åre

Bräcke

Svenstavik

Sveg

Ca 720

Ca 260

Ca 150

Ca 310

Ca 360

Ca 600

Ca 320
(20)
Ca 200
(100)

Ca 820
(20)
Ca 20

Ca 590
(240)
Ca 60
(170)

Ca 530
(20)
-

Ca 300

Ca 100

Ca 20

Ca 220
(120)

Upphandling av slåtteråtgärder
Slåtter ingår som en del i grundpaket drift där utförandet specificeras i den tekniska
beskrivningen. Vid kommande upphandlingar kan uppgifter om slåtterutförande och
slåtterdatum infogas i den tekniska beskrivningen och mängdförteckning med hänvisning till
översiktskartor som bifogas upphandlingsunderlaget.
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Markstörande arbeten
Strategier och riktlinjer för hur olika markarbeten i sidoområdet ska ske kan anges utifrån de
olika vägsträckornas värdeklass och förekomsten av värdefulla floralokaler eller småbiotoper.
Det första viktiga steget för säkerställandet av de värdefulla sträckorna är att de befintliga
uppgifterna om sträckans värde och skötselanvisningar kommer till beställarens och
entreprenörens kännedom. Vid de större dikningsföretagen, som genomförs i samband med
det allmänna grusvägsunderhållet, bör detta kunskapsunderlag inhämtas i samband med
MKB-arbetet (se nedan).
En annan viktig förberedelse som i första hand är beställarens ansvar är att noggrant tänka
igenom och ange syftet med åtgärden på den aktuella vägsträckan. På vägsträckor som
utpekats som artrika vägkanter är det av särskild betydelse att en behovsinventering sker på
vägsträckan inför dikningsarbetena. Det är också viktigt att syftet med åtgärderna framgår
tydligt så att förstudie, MKB och förfrågningsunderlag kan utformas för att uppnå minsta
möjliga påverkan på de artrika vägkanterna.
Generell hänsyn vid markstörande arbeten för olika värdeklasser
Följande generella skötselanvisningar/restriktioner bör gälla för de olika värdeklasserna.
Dessa utgångspunkter bör gälla vid såväl grusvägsunderhållet som grundpaket drift och vid
enskilda åtgärder som ligger utanför dessa upphandlingar. Det som angivits nedan bör
betraktas som preliminära rekommendationer vilket bör utvecklas och uppdateras i takt med
att ny kunskap från olika försök kommer fram (se nedan under utveckling och uppföljning).
För samtliga klasser gäller vid arbeten i närheten av ytvatten:
Markarbeten i anslutning till ytvatten (sjöar, vattendrag, bäckar, småvatten) utformas med
största varsamhet för att minimera påverkan på strand- och bottenmiljöer samt grumling av
vattnet.
Klass 1a. Mycket värdefullt florasamhälle/mycket hög prioritet:
Förberedelser: På dessa sträckor rekommenderas alltid en detaljinventering av de botaniska
värdena innan åtgärderna påbörjats. Inventeringen ska ligga till grund för en genomförandebeskrivning med avseende på bl a dikningsutförande, placering av massor och markering av
särskilda floralokaler och småbiotoper.
Genomförande: Utgångspunkten vid markarbeten utmed dessa sträckor är att bibehålla
antingen ytter- eller innerslänten intakt. Att öar av vegetation, à 5-10 meter, lämnas var 100:e
meter eller där det finns lågvuxna och artrika bestånd och att ytskiktet i övriga partier skrapas
av och läggs tillbaka efter det att åtgärderna genomförts.
Klass 1b. Värdefullt florasamhälle/hög prioritet:
Förberedelser: På dessa sträckor rekommenderas att särskilda floralokaler som finns noterade
vid inventeringen av artrika vägkanter markeras i terrängen som stöd för maskinförare.
Genomförande: Utgångspunkten vid markarbeten utmed dessa sträckor är att bibehålla
antingen ytter- eller innerslänten intakt. Att öar av vegetation, à 5-10 meter, lämnas var 100:e
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meter eller där det finns lågvuxna och artrika bestånd och att ytskiktet i övriga partier skrapas
av och läggs tillbaka efter det att åtgärderna genomförts.
Klass 2. Vissa värden/viss prioritet.
Förberedelser: Kontroll av anvisningar för den aktuella sträckan i skötselplanen.
Genomförande: Utgångspunkten vid markarbeten utmed dessa sträckor är att bibehålla
antingen ytter- eller innerslänten intakt. Att öar av vegetation, à 5-10 meter, lämnas var 100:e
meter eller där det finns lågvuxna och artrika bestånd.
Klass 3. Ej artrika vägkanter:
Genomförande: I dessa områden rekommenderas endast en generell försiktighet/hänsyn som
baseras på Vägverkets allmänna riktlinjer och en grundsyn som innebär att så mycket som
möjligt av sidoområdet ska undantas åtgärder. Vid val av fyllnadsmaterial, ytskikt,
släntutformning mm ska genomförandet styras med tanke på framtida utveckling
sidoområdets naturvärden.
Grusvägsunderhåll
Följande arbetsgång föreslås vid grusvägsunderhållet:
Förstudie: Underhållssträckor som berör artrika vägkanter listas i en tabell med angiven
värdeklass samt redovisas på en översiktskarta. Finns sträckor med värdeklass 1a i området
ska detaljinventeringen av sträckorna påbörjas snarast.
Miljökonsekvensbeskrivning: Underhållssträckorna som berör artrika vägkanter anges med en
beskrivning av vilken hänsyn som ska lämnas på respektive sträcka. Riktlinjerna utgår från de
generella råd som gäller för de olika värdeklasserna och kompletteras med detaljerade
anvisningar från eventuell detaljinventering.
Förfrågningsunderlag: Riktlinjer och försiktighetsåtgärder för de olika sträckorna infogas i
förfrågningsunderlagets tekniska beskrivning. Omfattningen av de olika försiktighetsåtgärder
(t ex lämnad vegetation, återförande av ytskikt) anges i mängdförteckningen.
För att ytterligare försäkra sig om att åtgärderna blir genomförda på angivet sätt, bör den
anlitade entreprenören genomgå eller ha genomgått en miljöutbildning med tyngdpunkt på de
aktuella åtgärdstyperna (se vidare under utbildning nedan).
Grundpaket drift
Enklare markarbeten i sidoområdet som genomförs inom ramen för grundpaket sker ofta utan
MKB. I detta fall ska den anlitade entreprenören ha fått den nödvändiga informationen samt
anvisningar och utbildning som krävs i samband med den övergripande
entreprenadupphandlingen för grundpaket drift.
Vid upphandling av driftområden bifogas de generella hänsynsanvisningarna för de olika
värdeklasserna enligt ovan tillsammans med en översiktskarta som anger omfattningen av de
olika värdeklasserna inom driftområdet.
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Hur uppgifterna ska anges i mängdförteckningen får diskuteras och utvecklas i samband med
kommande upphandlingar.
Övriga markstörande arbeten
Markarbeten i sidoområdena som varken faller under grusvägsunderhållet eller grundpaket
drift genomförs i regel utan MKB. Även i dessa fall är det dock viktigt att kunskapen och
riktlinjerna för de artrika vägkanterna ligger till grund för utformningen av åtgärderna.
Förslagsvis upprättas i dessa fall en ”mini-MKB” där de tänkta åtgärderna stäms av mot vad
som finns angivet för respektive artrik vägsträcka i skötselplanen. Uppgifterna sammanställs
och förs in i förfrågningsunderlaget enligt den föreslagna modellen för grusvägsunderhållet.
Vid tillståndsansökningar om åtgärder som inte genomförs i Vägverkets regi (t ex
kabelnedläggning) ska samma restriktioner försiktighetsåtgärder och förberedelser krävas som
gäller för Vägverkets egna verksamhet.
Strategier för nya vägar
En påtaglig förändring av förutsättningarna för de artrika vägkanterna sker när vägar ges nya
sträckningar eller byggs om i befintlig sträckning. I dessa sammanhang genomförs i regel
omfattande utredningar av miljöproblemen som sammanfattas i en MKB.
Några råd till arbetssätt vid nyproduktion anges ej i detta arbete utan bör utformas individuellt
för de aktuella vägprojekten. Generellt sett bör de floraanknutna frågorna behandlas i
samband med arbetsplanens MKB-arbete där åtgärder som att t ex flytta ytskikt och att skapa
förutsättningar för en floraetablering i sidoorådet alltid bör beaktas.

Skötselplanens verktyg
Målsättningen med skötselplanen är att den ska kunna utgöra ett stöd som underlättar arbetet
med att bevara och utveckla de naturvärdena utmed vägnätet. Skötselplanen består av följande
komponenter: Övergripande strategier (föreliggande dokument), databas (med uppgifter om
de artrika vägsträckorna) och kartor (som ger en överblick över förekomsten av artrika
vägsträckor anvisningar för slåtter, markarbeten mm). Som underlag till skötselplanen ligger
uppgifterna från inventeringen av artrika vägkanter och de detaljkartor som där upprättats.
Databas och analys
För att analysera och administrera det omfattande inventeringsmaterialet över de artrika
vägsträckorna på lite längre sikt är det viktigt att uppgifterna görs lättillgängliga i exempelvis
en databas. Dataläggningen medför också att de nödvändiga kartorna kan utformas digital
form i ett geografiskt informationssystem (GIS). Genom dataläggningen blir också
möjligheterna att uppdatera, komplettera och göra uppföljningar av materialet, bättre.
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Under hösten 2001 har dataläggningen av inventeringsmaterialet i Microsoft Access avslutats.
Uppgifterna lagras i två tabeller, en för sträckor och en för floralokaler. I databasen har en
rutin för inmatning/uppdatering utformats och samt en rutin för uttag av uppgifter. Uttag kan
enkelt styras till enskilda sträckor eller sträckor i ett område.

Kartor
För att tydliggöra och visualisera olika värden och skötselinriktningar bör skötselplanen
omfatta tydliga översiktskartor. Kartor kan också vara nödvändiga för att beställare och
entreprenörer ska kunna bilda sig en uppfattning om omfattning av olika skötselanvisningar
och restriktioner vid upphandling av drift- och underhållsåtgärder.
Följande kartor är viktiga att utarbeta:
Sträckindelning/värdeklass/
markstörande arbeten

Växtgeografiska regioner/
floraområden/slåttertidpunkt

Sträckor som angivits som artrika vägkanter med värdeomdöme i olika
färger utarbetas driftområdesvis. Kartan ger i första hand en översikt till
de generella hänsyn som ska lämnas i samband med olika markarbeten.
Begränsade biotoper och floralokaler som kräver en särskild
uppmärksamhet signaleras på kartan med t ex en stjärna.
Utifrån växtgeografiska regioner och värdefulla floraområden presenteras
de slåttertidpunkter som gäller för de olika områdena.

Utbildning
För att skötselplanens riktlinjer ska komma till praktisk användning är det nödvändigt att
beställare och entreprenörer som verkar inom skötselplanens arbetsområde får genomgå en
ändamålsenlig utbildning. Ett problem kan i detta sammanhang vara att nå fram till
underentreprenörer och andra små entreprenörer som används vid t ex mindre dikningsarbeten
samt maskinförare mm.
En del i en sådan utbildning bör förläggas i fält då maskinförare och annan fältpersonal får
möjlighet att lära sig att känna igen olika typmiljöer. Om förarna, som i regel besitter stora
färdigheter i att använda sina maskiner, kan lära sig hur olika miljöer ska behandlas är
troligen mycket vunnet vad gäller bevarandet och utvecklingen av de artrika vägkanterna. Att
lära sig känna igen vissa arter av t ex buskar som är värdefulla borde inte heller vara omöjligt.
Utbildningsinsatserna bör förläggas och krävas vid inträde av nya entreprenörer i området.
Utbildningarna, som naturligtvis ska baseras på skötselplanen, påbörjas lämpligen under år
2001 eller 2002.
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Fortsatt arbete med skötselplanen
I det fortsatta arbetet med skötselplanen kan följande moment vara viktiga:
1.
2.
3.
4.

Genomföra försök med floraanpassad dikning och införa erfarenheter i skötselplanen.
Koppling av detaljkartor till databasen (eventuellt bör nya kartor upprättas).
Utarbeta utbildningsmaterial för entreprenörer.
Följa upp det praktiska genomförandet av slåtter enligt skötselplanen och införa
erfarenheter i skötselplanen.
5. Genomföra uppföljning av florans reaktion på olika slåttertidpunkter och införa
erfarenheter i skötselplanen.

Utveckling och uppföljning
De artrika vägkanterna i Jämtland är som en följd av de höga naturvärdena av nationellt
intresse. Därför är det också lämpligt att nationella utvecklingsförsök genomförs i regionen.
Flera kunskapsluckor finns i dagsläget vad gäller hur drift- och underhållsåtgärder påverkar
dessa naturvärden. Några exempel på utvecklingsprojekt som skulle kunna genomföras i
Jämtland framgår nedan.
Återetablering efter markstörande arbeten
Hur reagerar olika växtsamhällen på markstörande arbeten som t ex dikning och grävning och
hur ska dessa utformas för att en återetablering av värdena ska kunna ske? Är det lämpligt att
aktivt påverka återetableringen genom att lägga tillbaka markens ytskikt eller sprida frön,
växtdelar eller lokalt ängshö över området? Denna typ av frågeställningar skulle kunna
belysas i olika försök på platser där markstörande arbeten ska genomföras.
I Kopparbergs län, längs med väg 524 genom Frösaråsens by, har en enkel uppföljning skett
inom sidoområden där markens ytskikt lagts tillbaka efter det att markarbetena genomförts
(18). Resultaten från uppföljningen är överlag positiva och pekar på att detta är en metod som
kan få stor användning vid markarbeten i artrika vägkanter. Ytterligare erfarenhetsåterföring
är dock nödvändig för att generella rekommendationer ska kunna lämnas. Det vore i detta
sammanhang värdefullt att genomföra kvantitativa före- och efterstudier på några objekt med
olika vegetationstyper. I Frösaråsen berördes i huvudsak en mager och torr vegetationstyp och
uppföljningen genomfördes utan detaljerade förundersökningar.
En annan typ av naturlig etablering skulle kunna testas vid någon sträcka som i dagsläget inte
hyser höga botaniska värden. Med största sannolikhet har substratet i markens ytskikt en stor
betydelse för utvecklingen av floran. Försök med magra, kalkhaltiga och kanske grovkorniga
substrat som inte besås skulle troligen ge upphov till en intressant succession av arter som kan
bestå under en lång rad av år, särskilt om slåtterarbetet på vägsträckan kommer igång direkt
efter det att åtgärden genomförts.
Förslag till försöksobjekt som kan genomföras i Jämtlands län under år 2000 finns i bilaga 2.
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Uppföljning av slåtteråtgärder
Inom vissa ämnesområden som t ex slåttertidpunkt saknas uppgifter nästan helt och hållet vad
gäller betydelsen för olika arter och växtsamhällen. Den skötselplan som utvecklas för
vägkanterna i Jämtlands län bör därför ses som ett dynamiskt instrument som utvecklas i takt
med att nya kunskaper inom området kommer fram.
Någon typ av uppföljning av florautvecklingen inom var och en av de 4 slåtterregimer som
angivits vore i detta sammanhang mycket värdefull. Detta skulle t ex kunna ske genom årlig
kvantitativ florauppföljning utmed några fasta försökssträckor inom varje ”slåtterområde”.
Uppföljning av skötselplanen
Eventuellt är det också lämpligt att upprätta en modell för uppföljning av entreprenörens
genomförande av vägkantsskötseln/skötselplanen. Denna typ av uppföljning kan troligen ske
som en utveckling av den befintliga uppföljningen av entreprenörernas genomförande av
olika uppdrag.
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Bilaga 1. Karta, slåttertidpunkter
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Bilaga 2. Utdrag ur accessdatabas – exempel rapport och formulär
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Bilaga 3. Karta över driftområde – exempel Krokom
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Bilaga 4. Utvecklingsprojekt för återetablering av flora vid
dikningsarbeten i Jämtlands län under år 2000
Hur reagerar olika växtsamhällen på markstörande ingrepp som t ex dikning och grävning och
hur ska ingreppen utformas för att en återetablering eller bevarande av dessa värden ska
kunna ske? Är det lämpligt att aktivt påverka återetableringen genom att lägga tillbaka
markens ytskikt eller sprida frön, växtdelar eller lokalt ängshö över området? Några av dessa
frågeställningar ska belysas genom försök på två vägsträckor i Jämtlands län där
dikningsarbeten genomförs under år 2000.
Sträcka 781:1, Föllinge – Nordvalla – Mörtsjön, delsträcka 600 meter genom byn
Nordvalla
Beskrivning: Väg 781 genom Nordvalla har angivits som klass 1S vid inventeringen och
hyser en lågörtdominerad, slåttergynnad vegetation med flera typiska arter för Jämtlands län t
ex ängsgentiana (tidig- och senblommande), svenskfibbla, fjällskära, tätört, vårfingerört,
rosettjungfrulin, rödkämpar, ormrot, liten blåklocka och prästkrage. Sträckan har även enligt
inventeringen höga landskapsbildsvärden.
Planerad åtgärd: Under år 2000 ska de befintliga dikena rensas genom samhället.
Försök: Testa metodiken med att skrapa av de översta 5-10 centimetrarna av sidoområdet och
lägga tillbaka dessa ”vegetations-sjok” igen.
Målsättning: Att pröva metodiken och skaffa erfarenheter om utförande och kostnader.
Uppföljning flora: Botanisk detaljinventering före åtgärd samt 0, 1, och 3 år efter åtgärden.
Uppföljning entreprenad: Metodiken, problem och möjligheter dokumenteras noggrant genom
fotografering och intervjuer. Merarbete och merkostnader bedöms.
Rapportering: Försöket sammanställs i ett skriftligt PM.
Sträcka 783:1, Ålåsen – Tuvattnet, 8 km
Beskrivning: Mosaikartad sträcka med landskapsbildsvärden i Ålåsen och Tuvattnet och med
spridda botaniska värden mest i form av torra lågörtslänter varav fler med kattfot. Angiven
som klass 1S och 1 vid inventeringen 1986. I Ålåsen finns även bl a svenskfibbla, låsbräken,
fjällögontröst, liten blåklocka, och i Tuvattnet mer kalkgynnad flora som ängsgentiana,
vårfingerört, tätört, fjällskära, slåtterblomma, kattfot, låsbräken, gråfibbla, norrlandsviol,
lundarv och prästkrage. Flertalet arter finns även utanför odlingslandskapet.
Planerad åtgärd: Sträckan ska dikas under år 2000, massor placeras på släntkrön utom genom
samhällena där massorna fraktas från platsen.
Försök: På sträckorna genom samhällena (totalt c:a 800 m) lämnas öar av vegetation á 5
meter var 25:e meter samt så mycket som möjligt av ytterslänterna. Öarnas placering bestäms
utifrån var det finns täta och artrika bestånd av lågörtflora. På övriga delar av sträckan lämnas
ytterslänterna inakta i så stor utsträckning som möjligt.
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Målsättning: Att skaffa erfarenheter om återkolonisationen av floran från lämnade öar av
vegetation och sparade ytterslänter.
Uppföljning flora: Botanisk detaljinventering före åtgärd samt 0, 1, och 3 år efter åtgärden,
förslagsvis detaljstuderas floraetableringen utmed några delsträckor.
Uppföljning entreprenad: Metodiken, problem och möjligheter dokumenteras noggrant genom
fotografering och intervjuer. Merarbete och merkostnader beräknas.
Rapportering: Försöket sammanställs i ett skriftligt PM.
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