
Roadsides provide habitat for a wide range of 
plants and animals, most of them common but 
also some species that are threatened in the 
landscape as a whole. 

Vägkantsbiotopernas betydelse för 
bevarandet av biologisk mångfald

J-O Helldin (Calluna AB, Sverige)

Andrew F. Bennett (La Trobe University, Australien)
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• Gräsmarker (regelbundet hävdade)
• Skogskorridorer
• Alléer och häckar
• Vegetationsfria ytor (för att gräva, sola etc)
• Tekniska strukturer (för att spana, bygga bo etc)

Komponenter av betydelse för biologisk mångfald2

Vägkanter skiljer sig från övriga landskapet

Naturliga eller halvnaturliga 
gräsmarker - mindre påverkade 
av intensivt marknyttjande 

Öland

New South Wales, Australien

Minnesota
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Blommande ängsmark i igenväxande landskap
Viktiga miljöer för pollinatörer

Bergslagen

Vägkanter skiljer sig från övriga landskapet

Amerikanska och franska 
riktlinjer för att gynna 
pollinatörer i vägkanter
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Påverkade av transporter under lång tid 
(ett kombinerat natur- och kulturarv)

Australien: ”The Drover” av Walter Withers 1912 

Vägkanter skiljer sig från övriga landskapet

Australien 2014
Västergötland
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Rader av ursprunglig 
vegetation, Australien

Allé, Skåne

Större träd och mer hålträd än i övriga landskapet (Sverige; 
Sallmén 2012)

Större träd än i skogsreservat (Australien; Spooner & Losciavo 
2010)  

Vägkanter skiljer sig från övriga landskapet

vo 
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Fåglar i Australiens vetebälte (studier av 
Arnold, Cale, Lynch, Saunders):
• >80% av fågelarter (exkl. våtmarksarter) 
noterade i vägkanter
• fågelfaunan i vägkanter domineras av 
vanliga arter, men även sällsyntare arter 
förekommer
• fågelfaunan lika den i annan ursprunglig 
vegetation

Skogskorridorer längs vägar är viktiga 
livsmiljöer för en lång rad australiensiska 
däggdjur (Downes m fl 1997)

Fåglar och däggdjur i naturlig vägkantsvegetation
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Hundratals rödlistade arter i svenska väg- och 
järnvägsmiljöer (Lennartsson & Gylje 2009)

Vägkanter viktiga för sällsynta arter
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Sandnörel
50%

Märgel-
sandbi
58%

Violett 
guldvinge
21%

För en del hotade arter finns en stor andel av fynden i vägkanter 
eller jvg-miljöer (Helldin m fl 2015)

fynden i vägkanter 

Vägkanter viktiga för sällsynta arter
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Antal förekomster av sällsynta och hotade växtarter 
(Australiens vetebälte; Hobbs m fl 1993)

Land category Known 
populations

Nature reserves 79
Road reserves 135
Other public land 81
Private land 53
Total populations 348

% on road reserves 39%

(Australiens vetebälte; Hobbs m fl 1993)

LLLLLLLLLLLLLaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnddddd ccccccaaaaaaattttteeeeeeeeggggggggggggggggooooooooooorrrrrryyyyyyyyy KKKKKKKKKKKKKKKnnnnnnnnnnoooooowwwwwwwwwwwnnnnnnnnnn 
ppppppppppooooooooooooooopppppppppppppuuuuuuuuuuuuuullllllllllllaaaaaaaaaaaaaaatttttttiiiiiiiiiioooooooooooonnnnnnnnnnnnssssssssssssssss

NNNNNNattuuuuurrreeee reserves 7799
Roaddddddddddddd rrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeeeeeeesssssssssssssssseeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrvvvvvvvvvvvvveeeeeeeeeeeeeeeessssssssssssss 135
Otheeeeeeerrrrrrrrrrrr pppppppppppppppuuuuuuuuuuuuubbbbbbbbbbbbbbbbllllllliiicccccccccc lllllllllaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnndddddddddddddd 81
Privaaaaaaaaaaaaatttttttteeee llaaaaaaaannnnnnnnnddddddd 53
Totallllllll ppppppppppppppppppoooooooooooooooppppppppppppppuuuulllllllllllaaaaaaaaaaaaaatttttttttttttttiiiiiiiiiiiiioooooonnnnnnnnnnnnnnnnnsssssssss 348

% onnnnnnnnnnnnnnn  rrrrrrrrrrrrrrrrooooooooooooooooooaaaaaaaaaaaaaaaddddddddddddddddd rrrrrrrrrrrrrreeeeeeessssssssssssssssssseeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrvvvvvvvvvvvvvvves 39%

Vägkanter viktiga för sällsynta arter
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Vägar utgör spridningskorridorer

• Längs vägkantsvegetationen
• Längs vägytan
• Med människor och fordon (djur, ägg, frön, sporer etc)

T ex Wace (1977) - frön från >260 arter 
i en biltvätt i Canberra.
Global review: 626 arter bilspridda, 
varav många klassade som invasiva 
(eller naturaliserade) främmande arter 
(Ansong and Pickering 2013).
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Vägar utgör spridningskorridorer

Spridning genom 
ogästvänliga landskap 
(t ex buskkorridorer binder 
ihop metapopulationer av 
blue-breasted fairy-wren; 
Brooker & Brooker 2002)

Regelbundna rörelser; 
Regent Parrot and 
Lesser Long-eared Bat
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Vägkanter kan vara upp till flera hundra meter breda, och summerar 
ihop till enorma ytor (200.000 ha i Sverige; Stenmark 2012)

Landskapsperspektivet
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Södra Australien

I kraftigt påverkade landskap kan väg- och järnvägskanter vara 
de enda återstående naturliga (eller halvnaturliga) miljöerna

Örebro

Landskapsperspektivet
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1) genom betydelsen av vegetation, mark mm som livsmiljö 

1) genom nätverkets samlade betydelse
• en stor totalyta av (halv-)naturlig vegetation
• konnektivitet i landskapet 

1) genom utbyte med omgivningen, 
+ refugie och spridningskälla för naturvårdsarter
- invasiva arter sprider sig längs vägkanter

Vägkanter och järnvägsmiljöer kan bidra 
till artbevarande
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Nackdelarna
Spridning av främmande arter

Några svenska exempel
• Lupiner
• Jätteloka
• Blåhallon
• Fingerborgsblomma?

Agapaddor och rävar sprider sig 
längs vägar i Australien (Brown 
m fl 2006, Raiter m fl 2015)
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Spridningsavstånd till omgivningen
(Amor & Stevens 1976)

Nackdelarna

)
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• Skräp
• Kemikalier
• Ljusstörning
• Bullerstörning
• Förändrat mikroklimat
• Mänsklig närvaro
• Sekundär exploatering

Nackdelarna
Vägkanter är förorenade och störda miljöer

Djur i vägkanter riskerar att bli påkörda

Amerikansk tornfalk som 
häckar i vägkantsholkar 
har sämre 
reproduktionsframgång 
(Strasser & Heath 2013)

Grävling
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Vägkanter kan utgöra nyckelelement för bevarandet av fåglar, 
däggdjur, kärlväxter och evertebrater

Naturvård i vägkanter

MinnesotaNew South Wales, Australien

Sverige
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Vägkanter: ”a centerpiece of conservation” (Forman m.fl. 2003)

Naturvård i vägkanter

centerpiece =
mittpunkt, händelsecentrum
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Vägkanternas värde för bevarande av biologisk mångfald 
beror på
• vägkanten bredd
• vegetationens sammansättning och struktur
• vägkantsskötseln
• trafikintensitet och vägstruktur
• mellanartsinteraktioner
• landskapstyp och landskapssammansättning

Maximera fördelarna!
Minimera nackdelarna!

Många av dessa faktorer ligger i händerna på vägförvaltaren

Naturvård i vägkanter
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Förslag på naturvårdsåtgärder för svenska Trafikverket:
• anpassad slåtter
• bränning av fältskiktet

• markstörning (markblottor)
• plantering av värdväxter

Naturvård i vägkanter
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Förslag på naturvårdsåtgärder för svenska Trafikverket:
• anpassad slåtter
• bränning av fältskiktet

• markstörning (markblottor)
• plantering av värdväxter

Naturvård i vägkanter
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… innebär många 
begränsningar och 
utmaningar
(Spooner 2015) 

Naturvård i vägkanter
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• Noggrannare studier för att förstå populationer och 
artsamhällen i vägkanter

• Gynnsamma och genomförbara skötselåtgärder
• Biologisk mångfald i anläggningsskedet
• Gräsmarksskötsel i landskapsperspektiv (grön infra)
• Hur minimera risken för ekologiska fällor?
• (fyll på själva)

Systematisk kunskapssammanställning på gång från Mistra/Eviem:
Roadside management and the diversity and dispersal of species
http://www.eviem.se/en/projects/Roadside-management/

Ytterligare frågor finns att besvara:

Presentation prepared within the Swedish  
research programme TRIEKOL
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Fler TRIEKOL-skrifter
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