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Sammanfattning  
 
De senaste hundra årens landskapsförändringar har orsakat en minskning av betesmarker och ängar 
som är viktiga livsmiljöer för inhemska blommande växter och pollinerande insekter. Detta har bidragit 
till en kraftig tillbakagång av många av dessa arter. Vägkanterna utgör därför viktiga refuger som livs- 
och födosöksmiljöer. Enskilda vägar är den längsta vägkategorin i Sverige – ändå finns inga nationella 
riktlinjer till dess väghållare om detta. Syftet med undersökningen var att undersöka vägsamfälligheters 
medvetenhet kring hotet mot vilda växter och pollinatörer, samt vilka begränsningar och möjligheter som 
finns för dem att genomföra olika skötselåtgärder i vägkanterna. I dagsläget håller kommunen på att 
överlämna skötselansvaret till samtliga vägsamfälligheter. En relevant fråga blir då även hur 
vägsamfälligheter kommer att sköta sina vägkanter efter övertagandet. En enkätundersökning 
skickades ut till vägsamfälligheter i Laholms kommun. Det visade sig att de flesta ansåg att vägkanter 
var en viktig miljö för blommor och pollinatörer och att hoten mot dem var allvarliga. Att senarelägga 
vägkantslåtter sågs som den mest genomförbara av skötselåtgärderna, och den minst genomförbara 
uppsamling av slagen vegetation. Vanliga begränsningar för att kunna förbättra vägkanternas miljöer 
var att de var för smala på grund av intilliggande åkermark, brist på resurser, att åsikterna om skötseln 
går isär och kunskapsbrist. Information och utbildning till vägsamfälligheter om vägkanternas betydelse 
och råd om skötselåtgärder skulle kunna leda till ökad acceptans och förståelse när skötselansvaret 
framöver kommer att ligga på dem. 
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Due to landscape changes the last hundred years there is a lack of suitable habitats for wild flowering 
plants and pollinating insects, like grazed grasslands and meadows. This has contributed to a decline of 
many of these species, but road verges functions as important refuges for these. Private roads are the 
longest road-category in Sweden – yet road communities for these roads gets no national guidelines 
about this. The purpose of this survey is to investigate the awareness of the threats to flowering plants 
and pollinators in road communities and identify barriers and possibilities for them to improve road 
verge habitats and the feasibility of certain road verge management alterations. In this study a survey 
was sent out to road communities in Laholm municipality, Sweden. Laholm municipality is renouncing 
the management responsibilities for private road communities, and therefore a relevant question is how 
the road communities will manage their road verges on their own? It showed that most thought that road 
verges were important habitats for flowers and pollinators and that the threats against them were 
serious. The most feasible alteration was to cut road verges in late summer, and the least feasible was 
removal of hay. Commonly barriers to be able to improve road verge habitats were that road verges 
were to narrow due to surrounding agriculture, lack of resources, differing opinions about management 
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Inledning  

Var i dagens alltmer rationellt brukade landskap kan man egentligen enklast och närmst hitta vilda blommande 

marker där pollinerande insekter kan överleva?  En av de mest spridda miljöerna är faktiskt våra vägkanter.  

Sett i ett vidare perspektiv pågår en global utarmning av biologisk mångfald. En alarmerande rapport från 

Tyskland visade att insektsbiomassan minskat med 75% de senaste 27 åren i skyddade områden. Utan insekter 

kan ekosystem kollapsa, varnar forskarna (Hallman et al. 2017). Pollinerande insekter har globalt minskat starkt 

men är oerhört betydande för den mänskliga matförsörjningen (Potts et al. 2016; Klein et al 2006). Den 

bakomliggande orsaken till tillbakagången är en habitatförlust på grund av landskapsförändringar (Cousins, 

Ohlson & Eriksson 2007) till följd av rationaliseringen inom jord- och skogsbruk (Naturvårdsverket 2019). Av 

Sveriges ängsmarkers areal återstår bara en spillra av vad som fanns för drygt 100 år sedan (Cserhamli 1997). Av 

den svenska rödlistan från 2020 framgår det att jordbrukslandskapet är den miljön med näst flest hotade arter 

efter skog (Artdatabanken 2020). EU:s art- och habitatdirektivs rapport (Naturvårdsverket 2019) visar att inga av 

gräsmarkshabitaten i Sverige, som olika typer av ängar och naturbetesmarker, uppnår gynnsam bevarandestatus. 

Det gör inte heller många av de arter som är beroende av dessa marker, som fjärilar. 

I dagens landskap är det alltså brist på naturliga gräsmarker, men vägkanterna kan utgöra liknande biotoper. 

Vägkanterna kan därför både hysa hotade hävdgynnade blommande växter och pollinerande insekter (Phillips et 

al. 2020; Noordijk, Delille, Schaffers & Sýkora 2007; Auffret & Lindgren 2020).  Blommande korspollinerade 

växter och pollinatörer lever i ett samspel och är beroende av varandra för att överleva (Borgström, Ahrné & 

Johansson 2018). Vägkanternas artrikedom av blommande växter är beroende av klippning för att hållas öppna och 

ljusa och inte växa igen med sly. En annan förutsättning är att blommorna hinner fröa av sig, vilket ofta sker på 

sensommaren. Sensommarslåtter är att alltså positivt för frösättning. Vägkantens blommor kan även vara till nytta 

för bland annat pollinerande insekter som har svårt att hitta födokällor i dagens brukade landskap. Det är dock inte 

ovanligt att vägkanter klipps för tidigt, vilket alltså negativt påverkar möjligheterna till frösättning och pollinatörers 

födosökande och överlevnad. En annan problematik är att vägkanter ofta är övergödda - dels på grund av yttre 

påverkan som jordbrukets gödning och kvävenedfall, dels för att de slagna växtdelarna ligger kvar och 

ackumuleras. Detta göder marken och gynnar konkurrensstarka kvävegynnade arter i stället för de konkurrenssvaga 

blommande ängsväxter som hör hemma i en näringsfattigare miljö (Svensson 2013).  

Trafikverket har som myndighet ett ansvar att arbeta för att nå våra uppsatta miljömål, som ett rikt djur och växtliv 

och ett levande odlingslandskap (miljömålen.se). Sedan 1995 har de inventerat så kallade Artrika vägkanter längs 

de statliga vägarna (Svensson 2013) och även startat forskningsprojektet Triekol 2009 i syfte att utveckla metoder 

för ökad och bevarad biologisk mångfald i infrastrukturen, som en del av miljömålsarbetet (Triekol 2020). 



 

 

Internationellt sett är blommande vägkanter i rampljuset. I Storbritannien kampanjar organisationen Plantlife för 

vägkanternas betydelse för många artgrupper om sen slåtter och uppsamling av den slagna vegetationen tillämpas. 

Med hjälp av engagerad allmänhet och lokala föreningar har budskapet spritt sig snabbt och allt fler vägkanter 

tillåts blomma (Plantlife 2020). 

Denna undersökning berör de icke statliga vägarna, de enskilda vägarna, som utgör den längsta vägtypen i Sverige 

med sina 469 200 km. Ingen egentlig vägledning finns om att väghållarna bör ta hänsyn till biologisk mångfald 

längs enskilda vägar. Trafikverket rekommenderar dock på sin hemsida sen slåtter och uppsamling av slagen 

vegetation (Trafikverket 2020). 

De enskilda vägarnas väghållare består ofta av någon typ av föreningsform, som vägförening eller vägsamfällighet. 

I vissa kommuner är de enskilda vägarna skötta av kommunen enligt avtal, vilket kan betyda att 

vägsamfälligheterna inte är särskilt aktiva i vägunderhållet. En del kommuner har på senare tid velat avsäga sig 

skötseln av enskilda vägar och väckt liv i vägsamfälligheterna igen, som i Mörbylånga, Hofors, Leksand och på 

Gotland.1 Även Laholm är en av de kommuner som de kommande åren håller på att frånsäga sig ansvaret för 

skötseln av de enskilda vägarna. Några vägsamfälligheter har redan tagit över skötseln och fler är på väg.2 

En viktig fråga blir då hur vägkantsskötseln kommer bli när kommunen inte längre har ansvaret, utan det istället är 

vägsamfälligheternas ansvar? Hur ser deras medvetenhet och inställning ut till vägkantsskötsel för blommande 

växter och pollinatörer? Vilka skötselåtgärder upplevs rimliga och vilka orimliga? Vilka faktorer utgör hinder för 

att kunna förbättra vägkanternas miljö och kan nya möjligheter tydas? 

Jag kommer fortsättningsvis använda mig av ordet vägsamfälligheter för enkelhetens skull, även om det kan röra 

sig om olika typer av organisationsformer. I enkäten används dock ordet vägföreningar (bilaga 1). 

Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet är att få ökad förståelse för hur ordförande i vägsamfälligheter för enskilda vägar i Laholms 

kommun ställer sig till vägkantskötsel som förbättrar möjligheterna till fortlevnad för blommande växter och 

pollinatörer. Mer ingående att undersöka hur medvetenhet och intresse ser ut vad gäller hot mot blommande växter 

och pollinatörer, samt vilka praktiska och informella begränsningar och möjligheter som finns för skötselåtgärder 

som gynnar blommor och pollinatörer. 

Undersökningen ämnar ge en bild av nuläget med nuvarande skötsel som styrs av kommunen, men genom att göra 

det även få en föraning om hur vägkantskötseln kan tänkas bli när vägsamfälligheter tagit över skötseln.  

                                                 

1 Trafikverket, flertalet anställda via mejl 2021 
2 Laholms kommun, driftenheten via mejl 2021 



 

 

Som bakgrund för undersökningen finns flera av våra uppsatta nationella miljömål (miljömålen.se 2020), och även 

konventionen för biologisk mångfald (CBD) och den europeiska landskapskonventionen (Naturvårdsverket 2020). 

Undersökningen skulle kunna bidra med en liten bit i miljömålsarbetet genom att undersöka dagsläget och 

framtidsutsikterna för vägkanters roll som viktiga miljöer för blommor och pollinatörer. 

Frågeställningar 

Följande frågeställningar formulerades för att besvara syftet. 

- Hur ser inställningen ut till anpassad vägkantskötsel bland vägsamfälligheternas ordförande utifrån deras 

medvetenhet om hotet mot pollinerande insekter och blommande inhemska växter? 

- Finns det skillnader i medvetenhet, intresse, möjligheter och begränsningar till vägkantskötsel anpassad för 

gynnande av inhemska blommande växter och pollinatörer mellan de vägsamfälligheter som har hand om 

vägkantskötseln själva och de som ännu inte tagit över skötseln från kommunen? 

- Vilka hinder finns för att vägsamfälligheterna ska kunna ha en vägkantskötsel som gynnar blommande inhemska 

växter och pollinatörer?   

Bakgrund 

Vägkanternas betydelse i landskapet för den biologiska mångfalden  

Många av våra inhemska växter har under lång tid gynnats av människans olika hävdade marker. När man i 

Skandinavien började ha ängar på inägorna och bete på utmarkerna under järnåldern ökade troligen artrikedomen 

(Eriksson, Cousins & Bruun 2002). Landskapsförändringar i modern tid där små jordbruk med naturliga gräsmarker 

läggs ner och ersätts med stora homogena fält fragmenterar livsmiljöerna för växter knutna till dessa miljöer 

(Cousins, Ohlson & Eriksson 2007), och därigenom fragmenteras även insekters livsmiljöer (Potts et al. 2016). Av 

de ängsmarker som fanns under 1800-talet finns idag endast en spillra kvar. Övergången till användning av 

konstgödsel, vallodling och andra fodergrödor ledde till att ängsmarken ofta blev till skog eller åker då den blev 

icke ekonomiskt lönsam (Cserhalmi 1997). 

Pollinerande vilda insekter, som bin, flugor, fjärilar, nattfjärilar, getingar, skalbaggar och trips, är betydande för 

den mänskliga matförsörjningen världen över (Potts et al. 2016). Pollinering av grödor brukar räknas som en 

ekosystemtjänst, som dock hotas av bland annat kemiska bekämpningsmedel, klimatförändringar och 

landskapsförändringar. 75% av våra odlade grödor behöver pollinering (Borgström, Ahrné & Johansson 2018). 

Utan pollinering hade vår diet blivit betydligt mer begränsad (Klein et al. 2006). I Sverige är speciellt oljeväxter 

som raps, åkerbönor, klövervall, samt frukt och bär påverkade av pollineringsgraden. Hos vissa grödor som raps 



 

 

som är självpollinerande, kan skörden ändå tydligt öka av pollinering (Borgström, Ahrné & Johansson 2018). Vilda 

pollinerare har även visat sig pollinera grödor mer effektivt än tambin, i den grad att tambin snarare kompletterar 

än gör huvudjobbet (Garibaldi et al. 2013). Inte bara odlade grödor påverkas om pollineringen minskar, utan även 

vilda blommande växters fortlevnad. 90% av världens vilda växter behöver pollinering för sin frösättning. 

Pollinatörer och blommande växter lever i ett samspel där de är beroende av varandra för föda, fortplantning och 

alltså överlevnad. Förekomsten av pollinatörer påverkar i hög grad hur frösättningen blir, och förekomsten av 

artrika blommande miljöer påverkar om pollinatörer kan fortleva. (Borgström, Ahrné & Johansson 2018). 

I Sverige har vi uppskattningsvis 3000 pollinerande insektsarter. Vildbin är en viktig grupp, men av landets 299 

vilda biarter är en tredjedel med på rödlistan. En femtedel av våra fjärilar och en tiondel av blomflugorna likaså, 

dock finns kunskapsbrist om blomflugorna. Viktiga miljöer för pollinatörer finns i jordbrukslandskap och öppna 

gräsmarker (Borgström, Ahrné & Johansson 2018). 

För humlor, som hör till vildbin, kan vägkanter ha stor betydelse som födosöksområde på grund av mångfalden av 

blommor som ger en kontinuitet av blommande växter över sommaren, om vägkanterna inte slås förrän på 

sensommaren. Till exempel gynnas humlor av alla väddarter, ärtväxter, tjärblomster, tistlar och strävbladiga växter 

som oxtunga (Mossberg & Cederberg 2012). Humlor kan även använda sig av vägar för lokalisering vid födosök 

längs vägkanterna runt i landskapet (Phillips et al. 2020). Vägkanter kan utöver födosökskällor även fungera som 

reproduktionshabitat även om kraven ser olika ut för olika arter av pollinatörer (Noordijk et al. 2007; Phillips et al 

2020). Det finns en risk att pollinatörer kolliderar med fordon eller utsätts för föroreningar från fordon när de vistas 

i vägkantsmiljöer, men fördelarna överväger högst troligen nackdelarna (Phillips et al. 2020).  

De vägkanter som är mest artrika är oftast de längs gamla vägar som löpt genom det historiska landskapet, då 

växter som etablerat sig för länge sedan kan leva kvar. Hur hög artrikedomen är beror inte tvunget på om bristen 

på naturliga gräsmarker i omkringliggande landskap är stor eller inte. Däremot kan svårigheter finnas för växter att 

sprida sig till nyare vägar om omkringliggande landskap inte rymmer naturliga gräsmarker (Auffret & Lindgren 

2020).  

Människors preferenser om vägkanter – föredras blommade eller klippta? 

Vägkanters utseende är något allmänheten ofta lägger märke till på sommarvägarna. Ur ett estetiskt perspektiv kan 

man uppleva dem som mer eller mindre tilltalande. I en studie riktad till resenärer längs en väg, föredrogs 

färgstarka, blommande och varierande vägkanter framför vägkanter med enformigt gräs (Akbar, Hale & Headley 

2003). Vad man tycker är fint och fult kan ibland ha en koppling till sociokulturell bakgrund. I en studie om 

studenters upplevelser av närmiljön i sina bostadsområden som var antingen städad och artificiell, eller av mer vild 

karaktär, föredrog naturvetenskapsstudenter och de vars föräldrar hade en högre utbildning i högre grad den vilda 

miljön (Zheng, Zhang & Chen 2011). Medvetenhet om biologisk mångfald och ekosystemtjänster kan påverka vad 



 

 

man tycker om och accepterar. Vildvuxna vägkanter sågs av många tyska stadsbor oftast som något som bidrog till 

positiva ekosystemtjänster, och var viktigare än att det såg ordningsamt ut (Weber, Kowarik & Säumel 2014). En 

större studie visade att Europas befolkning tyckte om kortklippta gräsmattor mer än högvuxet gräs i sin närmiljö, 

men efter att de blev informerade om nyttan av att låta en del ytor växa upp till ängar blev den övervägande delen 

mer positivt inställda. De som har mer kännedom om biologisk mångfald är troligtvis mer accepterande och positivt 

inställda till skötsel som gynnar biologisk mångfald (Fischer et al. 2020) och även när det gäller vägkanter (Lucey 

& Barton 2011) 

En undersökning av Lampinen och Anttila (2020) visar finska väghållares attityder till att förena vägkantskötsel 

och bevarandet av gräsmarkshabitat. Det finska vägnätets organisation ser annorlunda ut i jämförelse med Sveriges, 

och de skickade ut sina enkäter till tre grupper av väghållare - i trafikadministration, i miljöadministration och de 

som hade hand om praktisk vägkantskötsel. Det visade sig att över hälften av samtliga var generellt positiva till 

vägkanters funktion som gräsmarkshabitat. Väghållarna fick uppskatta hur genomförbara olika förslag av 

skötselåtgärder var, vilket varierade mellan de olika grupperna. De faktorer som av alla väghållargrupper sågs som 

betydande hinder för inte kunna genomföra skötselåtgärderna var brist på pengar (98,1%), tidsbrist (80.4%) och 

brist på utrustning och anställda (69.2%). Färre än 20% tyckte att bortförande av slagen vegetation var mycket 

genomförbart, främst på grund av ovan nämnda faktorer.  

De som tenderade att vara minst positiva till att kunna genomföra åtgärder var väghållare som skötte den praktiska 

skötseln, men även de i trafikadministrationen. De tyckte även i högre grad att kortklippta artfattiga vägkanter såg 

mer prydliga, städade och välskötta ut än blommande vägkanter som sågs som försummade och som en trafikrisk. 

Väghållarna i miljöadministrationen tyckte däremot i högre grad att de kortklippta vägkanterna var fula, artfattiga 

och oinspirerande. Båda vägkantstyperna kunde dock ändå upplevas som vackra i samtliga grupper. Detta visar att 

det är personligt hur man värderar natur, vilket Lampinen & Anttilas (2020) undersökning är ytterligare ett exempel 

på, liksom att de visar på ett samband mellan de som tyckte blommande vägkanter var inspirerande, artrika och 

vackra också var mer positiva till skötsel för gynnande av gräsmarksarter.  

Majoriteten av väghållarna i miljöadministrationen tyckte det var genomförbart att klippa alla vägkanter sent. 

12,6% av väghållarna som hade hand om praktisk skötsel tyckte det var helt genomförbart att klippa alla vägkanter 

sent, 32,3% tyckte det möjligen var genomförbart. Att endast klippa de värdefulla kanterna sent var möjligen 

genomförbart enligt 26,8% och enligt 3,9% helt genomförbart. Det största upplevda hindret inom denna grupp var 

att sensommarslåtter skulle kompromissa med trafiksäkerhet och utrotningen av invasiva arter som lupin.  

Den åtgärd som samtliga väghållare dock var mest positiva till och såg som mest genomförbar var att utbilda 

väghållare om vägkanternas betydelse för bevarande av gräsmarkshabitat. Kunskap till väghållare borde kunna 

förbättra möjligheterna till ändrad skötsel. Att det finns ett intresse för kunskap är positivt, enligt Lampinen & 



 

 

Anttila (2020), som också menar att det inte främst är attityderna som sätter käppar i hjulen, utan att det är de större 

hindren som brist på tid, pengar och utrustning. Det skulle kunna lösas genom större regionala projekt med extern 

finansiering. Då sensommarslåtter ska tillämpas behövs mer resurser under en kortare tid för att rimligen hinna 

med allt under en kortare period. Maskinell utrustning där man slår och samlar upp biomassa och som blir till 

energi är en lösning – i alla fall i de vägkanter där vegetationen är hög och skymmande, och med fördel där man 

bekämpar lupiner (Lampinen & Anttila 2020).  

Maskinförarnas roll i praktiskt arbete kan vara betydande för naturvården, då det inte finns krav på myndigheter 

och offentlig upphandling att maskinförare måste besitta en viss nivå av naturkunskap. En studie visade att 

maskinoperatörers intresse för naturvård ökade med ökad kunskap, och även med ju fler projekt de varit med i 

(Simonsson 2017).  

Hur ska en vägkant skötas för att gynna pollinatörer och inhemska blommor? 

Uppsamling av hö 

Den vanligaste orsaken idag till att vägkanter inte är så artrika som de kunde vara är att de är övergödda, menar 

Svensson (2013) i en litteratursammanställning under Triekol och Centrum för biologisk mångfald. Svensson 

(2013) sammanfattar vidare att anledningarna är flera, varav kvävenedfall och konstgödsling från omgivande åkrar 

är två faktorer som är svåra att påverka som väghållare. Den tredje faktorn är uppsamling av det slagna 

växtmaterialet. Om man vid slåttern låter det slagna växtmaterialet ligga kvar ökar näringsämnena i marken ännu 

mer. I en övergödd vägkant kan endast några få kvävegynnade växtarter överleva. I många vägkanter skulle 

uppsamling av det slagna växtmaterialet göra marken mer utmagrad med tiden, vilket på sikt skulle kunna 

möjliggöra fortlevnad och etablering för mer konkurrenssvaga växtarter. Kvarlämnad förna minskar artmångfalden 

i längden och uppsamling är en förutsättning för att få fler blommor och pollinerare, menar även Noordijk et al. 

(2007). I en observationsstudie i Storbritannien var det 67% färre blommor och 61% färre pollinatörer i vägkanter 

som var klippta en gång under säsongen där det slagna växtmaterialet inte var uppsamlat (Phillips, Gaston, Bullock 

& Osborne 2019).  

Även i de från början magrare vägkanter är uppsamling en nödvändighet för att upprätthålla artrikedomen, dock 

inte i de allra magraste. Enligt Svensson (2013) skulle man kunna använda samma metod (och maskinella 

utrustning) till uppsamlingen som vid kantskärning. I Skåne utför Trafikverket ett 3-årigt projekt sedan 2020 där 

växtmaterial på mindre vägar ska skäras av och sugas upp av maskiner och gå till en biogasanläggning. Maskinen 

sägs inte suga upp betydande mängd insekter. Blir projektet lyckat kan metoden utökas i framtiden (Trafikverket 

2020). 



 

 

Slåttertidpunkt och antal slåttrar 

Det finns inte ett enkelt svar på när den bästa tidpunkten är att slå vegetationen i vägkanter om man vill gynna så 

många växtarter som möjligt (Svensson 2013). Det beror på vägkantens status och vad man vill uppnå med slåttern. 

Det hänger också till stor del ihop med på vägkantens näringsstatus. Är vägkanten övergödd och artfattig kan tidig 

slåtter och slåtter flera gånger per säsong vara att föredra (särskilt om växtmaterial uppsamlas, se föregående 

avsnitt). Ännu noggrannare med slåttertidpunkt behöver man vara med invasiva arter som ska slås innan de hinner 

sätta frö (Wissman, Norlin & Lennartsson 2015). Sensommarslåtter å andra sidan är en fördel om vägkanterna är 

fria från invasiva arter, då fler inhemska växter hinner fröa av sig. En nackdel är dock att ju senare slåttern sker, 

desto mer näring ackumuleras i marken, och möjligheten till etablering av fler arter minskar. Över lag är slåttern 

nödvändig för att få in ett tillräckligt ljusinsläpp för många arter (Svensson 2013).  

Varierad skötsel 

En ”skötselmetod” som Svensson (2013) tar upp är varierad skötsel av vägkanter. Det skulle kunna innebära att 

man slår och uppsamlar det slagna växtmaterialet vid olika tidpunkter varje år, och eventuellt olika många gånger. 

Vissa år kanske man inte gör någon slåtter alls i syfte att gynna olika växtarter olika år och därmed öka 

möjligheterna till mångfald. Ett roterande skötselschema skulle även kunna gynna olika typer av insekter och 

pollinatörer då deras livscykel ser olika ut (Noordijk et al. 2007). 

Att klippa sträckor av vägkantens vegetation där den skymmer sikten och utgör trafikrisk, och vänta med klippning 

längs andra sträckor skulle kunna vara en lösning. Man kan även klippa endast en smal remsa närmst vägen tidigt, 

och spara ytterkanterna längre (Noordijk et al. 2007). 

Är en vägkant väldigt övergödd, kan ett alternativ vara att skrapa av och ta bort det översta matjordslagret. Då 

kommer troligen att konkurrenssvaga växter etablera sig från den vilande fröbanken i jorden. Effekten avtar dock 

efter några år och mer konkurrenskraftiga arter kommer tillbaka (Svensson 2013). 

Invasiva växter  

Flera invasiva växtarter utgör ett allvarligt hot mot vägkantsfloran då de slår ut de inhemska arterna, och kan således 

ödelägga alla andra insatser för främjad artrikedom. Allmänhetens medvetenhet och kännedom om invasiva arter 

varierar och kan ge upphov till oenighet om de verkligen ska utrotas, som i fallet med blomsterlupinen, som är 

förrädiskt tilltalande. Flera invasiva arter kan förekomma i vägkantsmiljöer, där tre av de mer vanligt 

förekommande är blomsterlupin Lupinus polyphyllus, kanadensiskt gullris Solidago canadensis och jättebalsamin 

Impatiens glandulifera, och (Wissman, Norlin & Lennartsson 2015). 

Störst negativ påverkan av alla har kanske blomsterlupinen som är en flerårig ärtväxt som numera är spridd i hela 

landets vägnät. Den har troligen spridits delvis oavsiktligt av slåtteraggregat och jordmassor, men även av att den 



 

 

är en vanlig trädgårdsväxt. Den blir förödande där den hinner etablera sig. Blommorna pollineras gärna av humlor 

och på så vis pollineras inte de inhemska växtarterna lika mycket som innan. Dessutom är blomsterlupinen en 

ärtväxt som binder kväve till jorden, och etablerar sig med lätthet i magra vägkanter. Efter hand göds marken och 

blir kväverik, till och med efter att man lyckats utrota lupinerna. Själva lupinbeståndet skuggar dessutom ut andra 

arter. Större lupinbestånd bör slås så långt ner vid rotbasen som möjligt, innan blomning, och upp till tre gånger 

per säsong då den annars blommar om. Det är viktigt att avlägsna växtresterna. Slår man efter de satt frö (även 

omogna frön) finns stor risk för spridning. Handlar det om mindre bestånd kan det vara effektivt att gräva upp hela 

plantor med rötterna. Fröna kan ligga i vila i jorden i upp till 70 år, så det gäller att ta småplantorna när de kommer. 

Kanadensiskt gullris är en annan flerårig art som bildar täta bestånd längs vägar och skuggar och tränger bort annan 

vegetation. Eftersom honungsbin uppskattar växten kan inhemska växter eventuellt missgynnas då de inte kan sätta 

frö om de inte pollineras. Genom att slå bestånd två gånger per säsong kan man succesivt minska det. Att gräva 

upp plantor kan vara mer effektivt. De sprids dock även via små rotstammar (rhizom). 

Jättebalsamin är i motsats till ovanstående ettårig, vilket betyder att den kan bekämpas med genom slåtter innan 

frösättning. Den hör inte till de värsta invasiva växterna att utrota. Dess frön kastas från växten upp till 6 meter, 

och större bestånd som bildas av jättebalsamin kan skugga ut andra arter. Liksom tidigare nämnda arter är den mer 

attraktiv för pollinatörer än de inhemska växterna (Wissman, Norlin & Lennartsson 2015). 

Vem bestämmer över vägkantskötseln? 

För att veta vem som bestämmer över vägkanterna längs en viss väg, behöver man veta vilken typ av väg det är. 

Det finns flera typer av väghållare i Sverige. Det finns kommunala vägar (42 800km) som främst ligger i närhet av 

tätorter. Statliga vägar (98 500km) är Trafikverkets ansvar, som innefattar de större riksvägarna och landsvägarna. 

Tillsammans utgör kommunala och statliga vägar 141 300km vägsträcka. Utöver dem finns enskilda vägar, som 

utgör 469 200km vägsträcka (Trafikverket 2019). Enskilda vägar är således den största gruppen räknat i vägsträcka 

och är oftast mindre vägar utanför tätorter. Väghållarna till dem faller oftast under begreppet 

gemensamhetsanläggning, som kan vara en vägsamfällighet eller vägförening. De kan också skötas av ideella 

föreningar (Lantmäteriet 2020). Ibland sköts enskilda vägar av enskilda personer, som markägare.  Finns en styrelse 

kan statliga bidrag från Trafikverket sökas för underhåll och skötselåtgärder (Trafikverket 2015). Till exempel 

årligt driftbidrag, som också ger vägen sitt 5-siffriga vägnummer – som saknas hos vägar som inte söker statliga 

bidrag.  I många kommuner sköts de enskilda vägarna av kommunen som fördelar de statliga bidragen från 

Trafikverket till skötseln för samtliga av kommunens enskilda vägar. Vid en sådan överenskommelse är 

vägsamfälligheterna ofta inte aktivt ansvariga för skötseln. Nationellt sett är båda varianterna vanliga - att 

kommunerna tar hand om enskilda vägar eller att kommunens vägsamfälligheter har hand om sin väg själva. Det 

finns även mellanting och andra överenskommelser som ser olika ut i varje kommun. I en del kommuner runt om 



 

 

i landet vill man som tidigare nämnt frånsäga sig ansvaret för de enskilda vägarna3 och väcka liv i de slumrande 

föreningarna, varav en av dessa kommuner är Laholms kommun (Laholms kommun 2010). 

Vilket arbete görs för biologisk mångfald längs enskilda vägar? 

Det statliga bidragets syfte är att stödja de transportpolitiska målen. Några förutsättningar för bidrag är bland annat 

att trafiksäkerhet och miljöintressen ska beaktas och tillvaratas, samt att vägarna ska vara tillgängliga för friluftsliv 

och rekreation. Var femte år görs en tillsyn för att ompröva det statliga bidraget (Trafikverket 2015). 

Trafikverket jobbar med artrika vägkanter i det statliga vägnätet, bland annat med klassning av Artrika vägkanter 

som man började med 1995. Trafikverket finansierar även sedan 2009 forskningsprojektet Triekol som utvecklar 

nya metoder för att inkludera biologisk mångfald i infrastrukturen. För väghållare utanför det statliga vägnätet görs 

dock inget övergripande i frågan. På Trafikverkets hemsida om enskilda vägar, tas upp att det är viktigt att jobba 

med att öka den biologiska mångfalden i vägkanter, till exempel genom senarelagd slåtter (tidigast 15 juli) och 

bortförande av växtmaterial. Samtidigt finns information om att det är väghållarens ansvar att hålla området kring 

vägen fri från skymmande växlighet och sly. Till exempel får inte träd eller stängsel stå närmre vägbanan än 2 

meter. Man ska även hålla efter diken och kantskära vid behov (Trafikverket 2020).  

Riksförbundet enskilda vägar (REV), har ca 12 500 medlemsföreningar. REV har heller inga riktlinjer eller 

liknande om skötsel för artrika vägkanter för medlemsföreningarna. En artikel har dock publicerats i deras skrift 

Bulletinen skriven av Ebba Werner (2020). Aktörer utifrån, som Halmstads Naturskyddsförening, har gjort 

broschyrer om blommande vägkanter som riktar sig till just väghållare till mindre landsvägar 

(Naturskyddsföreningen 2021). Hur stor spridningen av den är i Laholms kommun är okänt.  

I en enkätundersökning som riktade sig till alla Sveriges 290 kommuner sa 139 av 212 svarande att de påbörjat 

insatser med att införa skötsel av blomrika vägkanter. 26 kommuner svarade att de hade en etablerad samverkan i 

frågan om pollinatörer med vägsamfälligheter. Laholms kommun deltog dock inte i undersökningen 

(Naturskyddsföreningen 2020). I Laholms kommuns första naturvårdsplan från 2013 tas grön infrastruktur upp 

som viktig i slättlandskapet och som en strategi i miljömålsarbetet. Förslag togs även upp om ökad hänsyn vid 

slåtter av vägkanter, som även skulle kunna föra naturen närmre invånarna (Lindgren et al. 2013). 

Skötselförhållanden av enskilda vägar i Laholms kommun 

Sedan kommunsammanslagningen 1974 har Laholms kommun skött driften av de enskilda vägarna. Det juridiska 

ansvaret har legat kvar hos vägorganisationerna men kommunen har tagit hand om statliga bidrag och fördelat dem 

till skötseln för vägarna. Till vägkantskötseln har man anlitat entreprenörer efter offentlig upphandling. 2009 
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började man utreda förutsättningarna för att de slumrande vägsamfälligheterna skulle kunna ta över driften över 

sina vägar. Den bakomliggande orsaken var skärpta regler för att få statligt bidrag från Trafikverket och även för 

de särskilda statliga bidragen som måste sökas av aktiva styrelser i vägsamfälligheter. En enkät skickades ut av 

Laholms kommun för att kolla av intresset för ett övertagande av driften. Svaren visade på både intresse och 

ointresse. Sedan dess har ett drygt tiotal vägsamfälligheter tagit över driften själva, och fler är på väg. Kommunen 

fortsätter tills vidare sköta de vägar vars skötsel ännu inte tagits över. Sammanlagt finns ca 150 vägorganisationer 

för enskilda vägar i kommunen, se figur 1 (Laholms kommun 2010). För de som tagit över driften finns även sedan 

2013 ett kommunalt bidrag att söka (Laholms kommun 2020). 

 

Figur 1. Fördelningen av statliga, kommunala och enskilda vägar i Laholms kommun. De enskilda vägarna med statligt 

driftbidrag är de som har en aktiv vägsamfällighet. Kartan är skapad av data från väghållarkarta och statligt driftbidrag från 

Trafikverket. Bakgrundskartan är skapad utifrån GSD-karta 1:50 000 (2020) © Lantmäteriet och GSD-fastighetskartan 

(2020) © Lantmäteriet. Gjord av Elvira Seeberg. 



 

 

Metod 

För att besvara frågeställningarna och uppnå syftet har en enkätundersökning använts för insamling av data. 

Enkäten delades ut både via post och via e-post. Målgruppen var ordföranden i vägsamfälligheter i Laholms 

kommun. Inspiration till enkäten hämtades från en undersökning av Lampinen & Anttila (2020). Även två 

intervjuer gjordes som ett komplement, med en kommunanställd och med en entreprenör som sköter 

vägkantslåttern. 

Enkätundersökning 

Enkäten (bilaga 1) utformades i programmet Evasys och gjordes både i onlineformat och i pappersform. Överst i 

enkäten i avsnitt (1) Välkommen introducerandes undersökningens syfte i korta drag med information om att 

undersökningen gjordes som del i ett examensarbete med namn och mailadresser till mig och handledaren. Det 

fanns även ett stycke om försäkran om deras anonymitet och frivillighet att medverka. I avsnitt (2) Person, ställdes 

frågan om könstillhörighet. 

Undersökningsfrågorna delades upp i grupper med olika teman, där den första frågegruppen Vägkantskötsel (3) 

först skiljde de två grupperna av vägsamfälligheter åt genom att de antingen har egen skötsel av vägen eller att den 

sköts av kommunen. Den berör även skötselläget idag. Grupp (4) Bilder på vägkantsvegetation, handlade om 

estetiska värden och vilken vägkantsvegetation man upplevde som mest tilltalande. Grupp (5) Biologisk mångfald, 

bestod av tre frågor som berörde frågeställning 1, alltså om medvetenhet om hotet mot biologisk mångfald som 

kan leva i vägkanter. Grupp (6) Vägkantskötsel - begränsningar och möjligheter, riktade sig till frågeställning 2 

som handlar om begränsningar och möjligheter för anpassad vägkantskötsel för de två grupperna av vägföreningar. 

Grupp (7) Avslutning, bestod av några påståenden om vägkanter vilka ämnade besvara frågeställning 1. Några 

frågor handlade även om huruvida ämnet varit på tal i föreningen och om de trodde det finns intresse att lära sig 

mer om ämnet. 

Frågorna i enkäten formulerades i flera varianter, som Evasys benämner; single choice questions där endast ett val 

kunde väljas, multiple choice questions där flera val kunde väljas, scaled questions där ett val kunde väljas på en 

skala från en negativ till en positiv nämnare samt open questions där man tillåts skriva ett eget svar. (Dillman, 

Smyth & Christian 2014). Några frågor handlade om bilder där informanternas upplevelse av dem efterfrågades i 

scaled questions.    

Enkätspridning 

Information om antalet vägföreningar, deras kontaktpersoner och information om driftansvar tillhandahölls av 

Laholms kommun i en Excel-fil från 2020. Utdelningen av enkäterna gjordes av mig genom att kontakta respektive 

vägsamfällighets kontaktperson, som i de flesta fall även var ordföranden.  



 

 

Första kontakt gjordes om möjligt via telefon för en mer personlig förfrågan om medverkan. Hur kontakten gjordes 

var mycket beroende på vilka kontaktuppgifter som fanns att tillgå. Undersökningen gjordes som en ”mixed mode-

undersökning”, det vill säga både via post och e-post, för att nå respondenterna oavsett vilket de föredrar (Dillman, 

Smyth & Christian 2014).  De uppringda kunde därför erbjudas det alternativ som passade dem bäst.  Först gavs 

en kortare beskrivning om vem som låg bakom enkäten och dess syfte. De som inte kunde nås via telefon fick 

enkätlänken direkt via e-post eller i ett brev med frankerat returkuvert. På grund av den rådande Coronapandemin 

(Folkhälsomyndigheten 2021), kunde jag inte träffa ordförandena för utdelning som tanken var från början. Totalt 

mejlades 27 enkätlänkar och 36 pappersenkäter postades, vilket sammanlagt blev 63 enkäter. 37 enkäter samlades 

in, vilket är en svarsfrekvens på 59 %. 

Urval av vägsamfälligheter 

En jämförelse mellan två grupper av vägsamfälligheter gjordes av svaren på vissa frågor, där den ena gruppen var 

vägsamfälligheter som redan har tagit över egen driften av vägkanter, i regel för några år sedan. 14 personer 

kontaktades i denna grupp vilket är nästan hela antalet vägsamfälligheter med egen skötsel i dagsläget. 10 svarade 

i denna grupp. Den andra gruppen är de vägsamfälligheter som ännu inte tagit över driften själva, vilket är en stor 

grupp på drygt 130 vägsamfälligheter. I denna grupp fick 49 personer enkäten och 27 svarade.  Det är utifrån dessa 

två grupper av vägsamfälligheter som jämförelser har gjorts, som frågeställning 2 syftar på. 

Vilka som kontaktades i den sistnämnda gruppen avgjordes främst av vilka som gick att få tag i. Listan från 

kommunen var inte helt aktuell, vilket minskade antalet möjliga respondenter något. Innan kontaktandet gjordes 

en sökning på det aktuella vägnumret i Nationella vägdatabasens webbkarta (NVDB) för att se var i landskapet 

vägen låg. Jag försökte välja vägar som såg ut att ligga i skogsbygd, slättbygd och allt däremellan. Dock gjordes 

ingen kontroll över hur många som tillfrågades i varje landskapskategori, mycket på grund av svårigheten att 

klassificera dem. De enda jag valde bort var de som låg i tätbebyggda områden längs kustbandet, delvis på grund 

utav att inga av vägarna med egen drift fanns där och delvis på grund av den troliga frånvaron av vägkanter i detta 

område. 

Analys av enkätsvaren 

De ifyllda pappersenkäterna matades in manuellt till Evasys, där de sammanslogs med online-enkäterna. Data 

bearbetades sedan i Excel och redovisades deskriptivt, då datamängden inte var tillräckligt stor för 

korrelationstester och andra statistiska utvärderingar. De öppna frågorna sammanställdes manuellt i en tabell 

genom en kvalitativ analys, där relevanta bitar valdes ut ur respektive svar, för att sedan sorteras efter de teman 

som fanns i svaren.  



 

 

Djupintervjuer 

Som ett komplement till enkäten intervjuades två personer som på ett eller annat vis kan kopplas till vägkantskötsel 

av de enskilda vägarna. Anledningen till kompletteringen var att dessa två parter nämndes av en betydande andel 

respondenter i enkätresultatet. Person 1 är en entreprenör som sköter vägkantslåtter och person 2 är en 

kommunanställd på Laholms kommun. Person 1 intervjuades utomhus och person 2 över telefon. Svaren 

antecknades löpande. De fick frågor rörande frågorna och svaren i enkäten så som orsak till slåttertidpunkt och 

vilka hinder de såg för förbättrande av vägkantsmiljöer. Även hur de i stort såg på vägkantsmiljöer i kommunen. 

Intervjuerna var löst strukturerade där även andra ämnen som den intervjuade tog upp tilläts (Alvesson 2011). En 

sammanställning av intervjuerna gjordes av det som var relevant för ämnet, och ska såldes inte ses som en 

ordagrann återgivelse av intervjupersonerna. 

Felkällor 

Enkätantalet (37) representerar cirka en fjärdedel av hela antalet vägsamfälligheter i kommunen. Eftersom vissa 

frågor inte ställdes som kunde ha gett mer information, kan det inte uteslutas att resultatet visar en begränsad, inte 

helt representativ bild av hur resten av kommunens vägsamfälligheter ställer sig till frågorna. Till exempel är det 

okänt hur många av de svarandes vägar som låg i slättlandskap, mellanbygd eller skogsbygd, även om jag försökte 

sprida enkäterna till vägsamfälligheter vars vägar låg i olika delar av landskapet. De som valde att svara på enkäten 

kan i högre grad varit intresserade och positiva till ämnet än de som inte svarade. En viss kritik kan ställas till 

frågorna med foton (figur 7 & 8), där den lilla omkringliggande miljön kan ha tolkats in. Bilden på lupinerna kan 

uppfattas som tilltalande trots att man vet att de är invasiva. Vissa kontaktades via telefon först medan andra fick 

enkäten direkt via e-post eller post, vilket möjligen kan ha gett olika bakgrundsinställning till enkäten och ämnet. 

Jämförelsen som frågeställning 2 berör, bör på grund av det låga antalet vägsamfälligheter med egen drift (10st) 

endast ses som en beskrivande bild av en liten grupp. Om de svar som gavs i den gruppen har någon koppling till 

att de har egen drift är därför svårt att dra slutsatser om. Intervjusammanställningen är skriven av mig som författare 

och reserverar mig därför för mindre misstolkningar.  

Områdesbeskrivning 

Laholms kommun ligger i södra Sverige, i Hallands landskap (se figur 2) och ligger vid kusten med Laholmsbukten 

och Kattegatt i väster. Grannkommunen norröver är Halmstad och i sydväst Båstad som hör till Skåne. Kommunen 

rymmer flera landskapstyper. Kustlandskapet består av sanddyner och strandhedarna är ganska bebyggda. 

Landskapet övergår sedan tvärt till slättland som är ett modernt odlingslandskap (se figur 3) som fortsätter hela 

vägen till högsta kustlinjen där mellanbygd och skogslandskap tar vid (Malm 2006). Ser man på de 

naturgeografiska regionerna finns det tre, först södra Hallands kustlandskap, det andra är det sydsvenska höglandet 

med en typisk västlig smålandsterräng med myrar, och den tredje är nordöst-Skånes skogslandskap, vilket 



 

 

Hallandsås räknas till. Vegetationszonen hör huvudsakligen till den nemorala zonen (Malm & Fritzson 2006). 

Jordarterna på slätten består av ett tunnare lager sand med mäktiga leror under – ett spår av att Laholmsslätten en 

gång varit havsbotten. Det finns även områden med isälvsediment. Österut ovan högsta kustlinjen dominerar morän 

Hallandsås, som är en horst, gränsar till Skåne i söder (SNA).  Lagan rinner genom kommunen med flera kraftverk 

längs loppet. Klimatet påverkas av havet då västliga vindar ger milda vintrar. Halland är det bebodda område i 

landet som får störst nederbördsmängd per år. Medeltemperaturen i juli är 15–16 grader och juli och augusti är 

normalt sett nederbördsrika (SMHI 2021) 

Södra Halland har genomgått stora landskapsförändringar. Under 1600-talet fanns fortfarande omfattande 

skogsmarker, men glesades ut alltmer under 1800-talet då skogen var rejält tilltagen. En tredjedel av Halland bestod 

då av vidsträckta ljunghedar. Våtmarker och flygsand på slätten försvårade jordbrukets utveckling mot modernare 

metoder. Så småningom började man dock med märgling (man grävde s.k. märgelhålor och spred lera på åkrarna), 

vallodling och andra nya metoder som bidrog till att utvecklingen tog fart och södra Halland blev ett av de 

bördigaste jordbruksområdena i landet (Larsson 1996). Ljunghedar finns idag kvar i mindre områden där den 

kanske mest kända i kommunen är Mästocka ljunghed. Övriga ljunghedar har istället blivit skog. Naturbetesmarker 

finns främst kvar i de inre delarna av kommunen och mellanbygden (Malm 2006).  

Laholms kommun har sedan 1993 varit en Ekokommun. Det innebär bland annat att ekosystem inte ska fortsätta 

utarmas och att miljöfrågearbetet ska tas med i alla steg i kommunens arbete och ständigt förbättras. Kommunens 

miljöarbete i landskapet har bland annat handlat om anläggande av våtmarker för att minska övergödning och 

uppförande av vindkraftverk (Laholms kommun 2019). 2020 låg Laholms kommun på plats 225 av 290 kommuner 

i Aktuell Hållbarhets miljörankning, vilket är en minskning med 184 från 2019. Rankningen bygger dels på en 

enkät kommunen svarar på, dels på data från externa som myndigheter och organisationer och dels på klimat och 

utsläppsdata. I snitt har Laholms kommun legat på plats 128,7 (Aktuell hållbarhet 2020). Den största 

sysselsättningen i kommunen är industrin, där 17% arbetar. Andelen som livnär sig på jordbruk är 8%, vilket är 

mycket högre än riksgenomsnittet (Nationalencyklopedin u.å.)  



 

 

 

Figur 2. Laholms kommuns läge i Sverige. Kartan skapad utifrån nationella marktäckedata från Naturvårdsverket (2020), 

samt GSD-fastighetskartan ©Lantmäteriet. Gjord av Elvira Seeberg. 

 



 

 

 

Figur 3. Slättlandskapet i väst övergår succesivt till ett mer höglänt skogslandskap i öst. Kartan skapad utifrån nationella 

marktäckedata från Naturvårdsverket (2020), samt GSD-höjddata grid 50+ från ©Lantmäteriet. Karta gjord av Elvira 

Seeberg. 

 

 

 

 

 



 

 

Resultat 

Antalet respondenter vars väg sköts av kommunen var 27st, och antalet med egen drift av sin väg var 10st. Av de 

svarande var 35 män och 2 kvinnor. 

De allra flesta vägar klipps en gång per säsong, och det antingen sker i juli, augusti eller senare. Få vägar klipps 

tidigt eller flera gånger (Figur 4 & 5). Av det totala antalet klippningstillfällen infaller 62% under sensommaren i 

augusti-september. 

  

Figur 4. Fråga. 3.2: Hur många gånger brukar era vägkanter klippas per säsong? (Flervalsfråga) n=37. (avser 

antalet respondenter, inte antal valda alternativ) 

 

 

Figur 5. Fråga. 3.3: I vilken eller vilka månader brukar slåttern av vägkanterna ske? (Flervalsfråga) n=36(avser 

antalet respondenter, inte antal valda alternativ) 

 

 



 

 

Figur 6 visar en spridning i hur respondenterna menar att vägkantsvegetation påverkar trafiksäkerheten. 50% tyckte 

att vägkantvegetation minskar eller kan minska trafiksäkerheten, och 42% att den inte minskar eller oftast inte 

minskar den. 

 

Figur 6. Fråga. 3.5: Anser du att vägkantsvegetation minskar trafiksäkerheten, bortsett från uppenbart riskfyllda 

ställen som korsningar och kurvor? n=36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Respondenternas svar på frågorna med bilder av vägkanter visade att 4.1 var den överlägset minst tilltalande och 

att 4.2 var den överlägset mest tilltalande av samtliga bilder (figur 7 & 8).  

 

Figur 7. Jämförelse mellan 4.1 & 4.2: (här visas bilder på vägkanter med olika vegetation), hur tilltalande upplever 

du dem? n=37. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Resterande bilder på blommande vägkanter upplevdes av de flesta som tilltalande, bortsett från 4.5, som upplevdes 

både som tilltalande som inte tilltalande (figur 8). 

 

Figur 8. Jämförelse mellan 4.3 och 4.4 samt 4.5: Hur tilltalande upplever du följande bilder på vägkanter? n=37. 



 

 

Vilda inhemska blommor upplevdes av 9 som inte hotade, men av 20 som hotade (figur 9). 30 av 36 var mer eller 

mindre oroade av minskningen av pollinatörer (figur 10). Hur allvarligt vår matförsörjning skulle drabbas på grund 

av utrotning av pollinatörer upplevdes av alla utom en som allvarligt eller mycket allvarligt (figur 11).  

  

Figur 9. Fråga. 5.1: Hur upplever du hotet mot vilda inhemska blommande växter? n=37. 

 

Figur 10. Fråga. 5.2: Hur oroande tycker du det är att pollinernade insekter (såsom fjärilar, humlor och andra 

vildbin) har minskat starkt på bara några decennier? n=36. 

 

Figur 11. Fråga. 5.3: Hur allvarligt tror du det skulle vara för vår matförsörjning om insekterna som pollinerar 

många viktiga grödor utrotades? n=37. 



 

 

Den skötselåtgärd som ansågs vara mest genomförbar var att vänta med vägkantsslåttern tills mitten av augusti; 33 

av 37 ansåg detta genomförbart (figur 12). Att klippa vissa sträckor med dålig sikt tidigt och vänta med resten till 

augusti sågs av 24 av 36 som genomförbart, även om 12 var mer skeptiska till detta förslag (figur 12). Det som 

sågs som icke genomförbart av flest, 24 av 37, var att samla upp slagna växtdelar (figur 12). Att bekämpa invasiva 

arter upplevdes av 19 som mer eller mindre genomförbart och av 16 som inte genomförbart (figur 12). 

 

Figur 12. Fördelning av svar på fyra flervalsfrågor om möjligheterna att anpassa vägkantsskötseln för att gynna 

den biologiska mångfalden. Fråga 6.1: Att inte klippa de vägkanter som blommar förrän mitten av augusti (när de 

hunnit fröa av sig). n=37. Fråga 6.2: Att endast klippa sträckor med dålig sikt tidigt, och vänta med resten till 

augusti. n=36. Fråga 6.3: Att samla upp de slagna växtdelarna längs i alla fall någon vägsträcka för att undvika 

ytterligare gödning och därmed på sikt gynna fler blommande växter n=37. Fråga 6.4: Bekämpa invasiva arter i 

vägkanten (som lupin, jättebalsamin och kanadensiskt gullris) n=35. 

De upplevda hindren för att inte kunna genomföra de skötselåtgärder som presenteras i figur 12 visar på en bred 

spridning av svar (figur 13). Det alternativ som flest valde var dock kunskapsbrist, följt av brist på resurser, 

otillräcklig/smal vägkant och åsikterna om hur vägen ska skötas går isär. En svarade annat, vilket kommenterades 

med att inga hinder finns. 



 

 

 

Figur 13. Fråga 6.5: Vilka av följande alternativ ser du som hinder för skötselåtgärder för gynnande av blommor 

och pollinatörer längs er väg  (t.ex. de åtgärder som nämns i fråga 6.1-6.4)? Flera alternativ kan väljas. n=36. 

På påståendena om vägkanterna svarade en majoritet att de är viktiga miljöer i dagens landskap och att de med 

ändrad skötsel skulle kunna bli bättre livsmiljöer än vad de ofta är (figur 14). Antalet valda påståenden som kanske 

inte förknippas med vägkanter som viktiga miljöer för pollinatörer eller blommande växter var 11.  

 

Figur 14. Fråga 7.1: Vilka påståenden om vägkanter stämmer bäst enligt dig?Flera alternativ kan väljas. n=35. 

(Varje respondent kunde välja flera alternativ) 

Som svar på de öppna frågorna förekom några teman. I svaren på fråga 3.4,”vad skulle du säga avgör tidpunkten 

för slåttern av vägkanterna längs er väg till största del?” kunde följande teman utläsas som anledningar till 

slåttertidpunkt: Utföraren/entreprenören avgör när det sker (10 svarande), frösättning ska hinna ske (8), 

trafiksäkerheten måste säkerställas (5) och kommunens riktlinjer för när slåtter ska ske är okända (4).  



 

 

På frågan 6.6” vilka avgörande skäl ser du för att inte kunna förbättra för blommor och pollinerande insekter längs 

er väg?” förekom följande svar: Vi gör redan vad vi kan för blommor och pollinatörer (5), kunskapsbrist (5), 

bidragen är otillräckliga (5), trafiksäkerhet (2) samt att de istället gav förslag på vad som kan göras eller görs (6). 

Ett förslag var att man kan sätta upp informationsskyltar om artrikedom i vägkanter. Ett annat var att jobba utanför 

vägkanten genom att spara områden mellan vägkant och åker som inte odlas eller besprutas, eller anlägga ängar 

eller dungar. Av två svarande nämns att efter övertagande till egen drift borde vi kunna förbättra skötseln. En annan 

menar att man i dagsläget borde kunna ställa krav på utföraren när slåtter ska ske. Figur 15 visar andelen 

vägföreningar där senarelagd slåtter varit på tal eller inte. I de flesta har det inte kommit på tal. 

                  

Figur 15. Fråga 7.2: Såvitt du vet, har senarelagd slåtter på grund av hänsyn till blommor någon gång tagits upp 

i vägföreningen (eller av boende vid vägen)? n=35. 

Som avslutning ställdes frågor om intresset av att lära sig mer om vägkantskötsel. Man var mer intresserad av 

information och kunskap om vägkantskötsel än vad man trodde andra var (figur 16). Det visar dock på en viss 

osäkerhet vad man tror om andra, då 78% svarade att kanske finns intresse hos andra.  

   

Figur 16. Fråga 7.3: tror du andra vägföreningar i kommunen är intresserade om hur man kan gynna blommor 

och pollinatörer i vägkanterna? n=.35 Och fråga 7.4 Är er förening intresserad av att lära er mer om hur man kan 

gynna blommor och pollinatörer? (T.ex. kostnadsfritt föredrag, kurs, broschyr) n=37. 



 

 

Jämförelse mellan de två grupperna av vägsamfälligheter 

En enklare deskriptiv jämförelse mellan de två grupperna av vägsamfälligheter har gjorts med hjälp av svaren på 

några utvalda frågor, det vill säga mitt arbetes frågeställning 2. Den första gruppen är de som inte har tagit över 

skötseln för sin väg av kommunen, här kallad inte egen drift (n=27). Den andra gruppen har redan tagit över 

skötseln över sin väg och kallas här egen drift (n=10). De som inte har egen drift hade ett mindre intresse av att 

lära sig mer om hur man kan gynna blommor och pollinatörer än de med egen drift där ingen var helt ointresserad 

av att lära sig mer (figur 17). 

 

Figur 17. Fråga 7.4: Är er förening intresserad av att lära er mer om hur man kan gynna blommor och pollinatörer? 

(till exempel kostnadsfritt föredrag, kurs, broschyr). Här en jämförelse mellan de respondenter som ännu inte tagit 

över drift av sin väg (n=27) och de som har tagit över drift (n=10). 

Samtliga respondenter med egen drift tyckte det var genomförbart att klippa vägkanter i mitten av augusti, medan 

tveksamheten var något större bland dem som ännu inte tagit över driften (figur 18). 

 

Figur 18. Fråga 6.1: Att inte klippa de vägkanter som blommar förrän mitten av augusti (när de hunnit fröa av sig), 

jämförelse mellan de som inte har drift av sin väg (n=27) och de som har tagit över drift (n=10). 

Av dem utan egen drift var det 40% som ansåg det genomförbart att samla upp slaget växtmaterial i vägkanten, 

medan det bland dem med egen drift var 20% (figur 19). 



 

 

  

Figur 19. Jämförelse mellan vägsamfälligheter som inte har egen drift (n=27) och de som har egen drift (n=10), 

fråga 6.3: Att samla upp de slagna växtdelarna längs i alla fall någon vägsträcka för att undvika ytterligare 

gödning och därmed på sikt gynna fler blommande växter. 

Alla tio respondenter med egen drift tyckte att vägkanter var viktiga miljöer i dagens landskap och 5 tyckte de 

kunde bli bättre med ändrad skötsel (figur 20). 

   

Figur 20. Fråga 7.1: Vilka påståenden om vägkanter stämmer bäst enligt dig? Flera alternativ kan väljas. 

Jämförelse mellan vägsamfälligheter med egen drift (n=10) och de utan egen drift (n=27)  

Summering av resultat 

Överlag fanns en positiv bild av vägkanter som miljö för blommande växter och pollinatörer bland 

vägsamfälligheterna. De flesta förknippade vägkanter med viktiga miljöer i landskapet (figur 14) och allvarsgraden 

för inhemska blommande växters och pollinatörers fortlevnad upplevdes av de flesta som hög (figur 9–11). Att 



 

 

senarelägga slåttern till augusti var den skötselåtgärd som sågs som mest genomförbar (figur 12), men även att bara 

klippa bitar av vägen tidigt och resten senare. I mer än hälften av vägsamfälligheterna hade dock inte senarelagd 

slåtter tagits upp såvitt var känt (figur 15). Vad som avgjorde tidpunkten för slåtter idag ansågs av flest bero på 

utföraren/maskinföraren, men även att det var för hänsyn till frösättning. De upplevda orsakerna till att inte kunna 

genomföra skötselåtgärder var flera (figur 13), bland de vanligaste svaren var kunskapsbrist, brist på resurser, 

otillräcklig/smal vägkant och åsikterna om hur vägen ska skötas går isär. Att vägkanterna är för smala framgick 

även i intervjuerna och i fråga 6.6. Ett intresse för mer information och kunskap antyds i figur 16, speciellt av dem 

med egen drift (figur 17). Alla med egen drift såg senarelagd slåtter som genomförbar, och var allmänt mer positivt 

inställda till vägkanternas roll som viktiga miljöer (figur 18 & 20). 

Sammanfattning av djupintervjuer 

En entreprenör som utför vägkantslåtter och en kommunanställd djupintervjuades som ett komplement till 

enkätresultatet. Här sammanfattas deras svar översiktligt med författarens ord.  

Person 1 – Entreprenör som utför vägkantsslåtter 

Utförarens enda riktlinje för slåttertidpunkt från kommunen är att helst inte börja innan midsommar. Var 

maskinförarna börjar är mest efter eget tycke – i år började de i skogsbygden och avslutade med slätten, andra år 

har det varit tvärt om. Endast en vägsamfällighet har sagt till att de inte får klippa deras väg innan 15 augusti. Det 

händer dock att folk ringer och undrar när de kommer och klipper. På frågan om alla vägar skulle hinnas med om 

man börjar i mitten av augusti, så är svaret att det kanske hade kunnat gå, men det kan bli stressigt att hinna med 

sina andra sysslor som lantbrukare samt att hinna klart innan snöstolparna kommer upp. Utföraren har inte direkt 

tänkt på vägkanter som miljöer för blommor, utan ser klippningen helt som ett jobb, liksom hans kollegor. Han har 

heller inte observerat särskilt många fina vägkanter i kommunen, utan för de mesta ser de övervuxna, slyiga eller 

för smala ut, av vilket det sistnämnda är vanligt längs vägar i åkermark. På frågan om det skulle gå att lyfta på 

aggregatet längs finare, magrare, blommande vägkanter så att de inte klipper just där, är svaret att det skulle väl 

kunna gå, men att det är ingen tanke som slagit honom. Han får information av kommunen i enstaka fall om det 

finns invasiva arter någonstans. Han tror många vill ha snyggt och kortklippt då man ser många som klippt med 

åkgräsklippare längs sin väg. Lantbrukare brukar ta tag i saken själv och klippa de smala vägkanterna själva, ofta 

för att undvika att ogräs står där och fröar av sig på åkern så att de i stället behöver bespruta.  

Person 2 – Kommunanställd Laholms kommun 

Kommunen håller inte på med vägkantslåtter så mycket egentligen. Kommunen går mest efter Trafikverkets 

besiktningar och gör det som krävs för att behålla bidraget - så som dikning, kantskärning och röjning av träd och 

sly. Slåttern brukar ske i augusti, september och resten av arbetet under hösten och nästkommande vår. Om man 

skulle påbörja slåttern av samtliga enskilda vägar i mitten av augusti skulle det ta alldeles för lång tid, då vi har 50 



 

 

mil enskild väg vilket blir 100 mil vägkant. Det är inte så ofta som folk ringer in och vill ha klippt tidigare. Om det 

händer att det observeras invasiva arter, meddelar vi entreprenören, men det har inte hänt ofta, har inte sett så 

mycket lupiner. Det största hindret för att vägkanterna skulle kunna vara viktiga miljöer är att markägare tar marken 

i anspråk för nära vägen. Det gäller både skogsplanteringar, taggtrådsstängsel och åkermark. Detta går dessutom 

emot Trafikverkets krav på en säker och bra väg där det ska vara fritt 2 meter till träd och stängsel. Man kan förlora 

bidraget om man inte åtgärdar problem de har sett på besktingen. När vägsamfälligheterna tar över vägen kanske 

de blir mer tvungna att hålla 2 meter fritt på varje sida vägen för att få sitt bidrag, och då kanske även 

vägkantsmiljön blir bättre, men det är mest en tanke. Person 2 vet inte i övrigt om det kan tänkas bli bättre eller 

sämre vägkantsmiljöer efter övertagandet. 

Diskussion 

I denna undersökning kan man på ett sätt se tre parter som påverkar vägkantsskötseln uttydas, delvis av svaren 

(fråga 3.4, se bilaga 1). Först är det de vägsamfälligheterna med egen skötsel. De andra två är kommunen som 

sköter resterande del av vägsamfälligheterna och även de entreprenörer som kommunen anlitar till vägkantskötseln 

och till röjning av träd, kantskärning och dikning. De vägsamfälligheter vars vägar kommunen sköter är visserligen 

ansvariga väghållare, men anser av svaren på bland annat fråga 3.4 att det är just kommunen och entreprenörer som 

bestämmer skötseln mer än de själva. Dessa tre förstnämnda skulle kunna liknas med praktiska väghållare eller 

väghållare i trafikadministration, då det är de som har hand om skötsel och ekonomi, om man gör en grovt 

generaliserad jämförelse med de typer av väghållare som fanns i Lampinen & Anttilas (2020) undersökning. Dessa 

grupper var i deras studie överlag minst positiva till olika skötselåtgärder och vägkanter som viktiga 

gräsmarkshabitat. Det som stack ut var att vägsamfälligheterna med egen drift var överlag positiva till flera åtgärder 

och vägkanternas betydelse trots att de sköter vägen själva. Kommunen och entreprenören hade ett annat 

perspektiv, som inte i första hand såg på vägkanter som viktiga miljöer i kommunens landskap utan mer som ett 

objekt för underhållsarbete.  

Vilka skötselåtgärder sågs som genomförbara och vilka hinder fanns? 

Ser man till samtliga vägsamfälligheter fanns en medvetenhet om vägkanternas betydelse. Av skötselåtgärderna 

var det slåtter tidigast i augusti som sågs mest genomförbart (figur 12). Senarelagd slåtter hade dock bara kommit 

på tal i hälften av vägsamfälligheterna (figur 13). En svarande nämner att man borde kunna ställa krav på när 

entreprenören ska klippa. Enligt entreprenören är det i dagsläget endast en vägsamfällighet som inte ska ha slåtter 

förrän tidigast den 15 augusti. Sen slåtter verkar redan vara vanligt längs många av de svarandes väg, vilket inte 

borde kunna vara fallet för samtliga enskilda vägar i kommunen då entreprenören menar att de börjar slåttern 

tidigare på sommaren för att hinna. Näst genomförbart var att endast slå vissa sträckor tidigt och spara resten till 

senare på året (figur 13). Av svaren på fråga 6.6 kan tydas att detta redan sker i några fall. Detta är också Noordijk 



 

 

et al. (2007) och Svensson (2013) inne på, som en mellanlösning för att en vägkant ska upplevas som mer säker 

samtidigt som yttersträckorna tillåts blomma. För entreprenören blir detta troligen extra arbete som inte hinns med. 

Trafiksäkerheten är den faktor som talar emot senarelagd slåtter enligt de praktiska väghållarna och 

trafikadministrationen Lampinen & Anttila (2020). Av vägsamfälligheterna ansåg så mycket som 50% att 

vägkantsvegetation minskar trafiksäkerheten, men 42% att det inte utgjorde någon större risk (figur 6). Vilken typ 

av risk framgår bara i enstaka svar, som till exempel att djur kan hoppa upp på vägen eller att vägkanten behövs 

vid bilmöten. Jag har inte hittat studier om det finns en koppling mellan vägkantsvegetation längs småvägar och 

ökad trafikfara. Den skötselåtgärd som sågs minst genomförbar var uppsamling av slagen vegetation (figur 12). 

Även de två intervjupersoner såg detta som svårt i dagsläget, på grund av brist på utrustningen som behövs bland 

annat. I enkäten svarade dock 13st att det är genomförbart eller helt genomförbart (figur 12). Vanliga hinder var 

brist på resurser och brist på maskinell utrustning, vilket kanske kan kopplas till denna skötselåtgärd (figur 13). 

Det finns dock inget som säger att det behövs maskiner för kortare sträckor – detta skulle vara möjligt att utföra 

manuellt. Alternativet är att det utförs i större skala, med maskiner som kan samla upp vegetation som kan gå till 

biogas, vilket både Lampinen & Anttila (2020) tar upp som förslag och som Trafikverket (2020) testar och som 

görs i England (Plantlife 2020). En förutsättning för något sådant kanske dock kan vara att vägkanterna inte är för 

smala eller har hinder i form av stängsel eller träd. 

Ett annat vanligt hinder för att inte kunna gynna blommor och pollinatörer var att vägkanterna är för smala för detta 

ändamål, då 12 ansåg det som ett hinder att vägkanten var för smal eller otillräcklig (figur 13). Även i fråga 3.4 

och 6.6 kom det på tal. Det lyftes även som starka hinder av de båda intervjuade personerna (person 1 & 2). Vad 

som menas är att den omgivande markanvändningen tar vägkanten i anspråk, som trädplanteringar, elstängsel och 

taggtråd och kanske framför allt åkermark. Eftersom en stor del av kommunens landskap består av modernt 

jordbruk med växtodling påverkar detta vägkanternas bredd, då plöjning sker så nära vägkanten som möjligt, ibland 

precis intill asfalten. Detta verkar gå tvärt emot Trafikverkets riktlinjer för att vägen ska fortsätta få sitt driftbidrag. 

Till exempel ska vara 2 meter till skymmande träd från vägbanan (Trafikverket 2020) – men räknas inte majsfält 

som skymmande i verkligheten? Det ska också finnas ett dike så att vatten inte blir stående på vägbanan, men som 

ofta saknas i jordbrukslandskapet. Det är ingen okänd företeelse, men då det verkar vara en fråga om vägkanternas 

vara eller inte vara blir det ett viktigt resultat i denna undersökning. Ett annat hinder för att inte vilja eller kunna 

slå vägkanter i augusti i jordbrukslandskapet, som person 1 och två av de svarande på fråga 3.4 tog upp, var att 

lantbrukare inte vill att åkerogräs ska fröa av sig på åkermarken, och därför klipper vägkanterna tidigare på eget 

initiativ. Detta skulle kunna vara en vida spridd uppfattning hos lantbrukare, men är inte undersökt mer här. Att 

vägkanterna löper genom stora områden av intensivt brukade åkrar behöver inte per automatik betyda att de är 

ointressanta och oviktiga. Som Auffret & Lindgren (2020) menar kan fler arter finnas kvar längs gamla vägar. Hur 

gamla och artrika vägkanterna i denna undersökning är har inte undersökts, men skulle kunna vara en idé att 



 

 

inventera för att kartlägga var skyddsvärda eller potentiellt viktiga vägkanter finns. Bara fyra svarade att den 

omkringliggande miljön hade dålig inverkan på vägkantens miljö (figur 13), även om det antyddes i svaren till 

fråga 6.6 och i intervjuerna. Det som Svensson (2013) lyfte fram som en orsak till vägkanterna var artfattiga var 

övergödning, inte minst från jordbruket. Troligen finns en hel del sådana vägkanter i kommunen utan att det 

framgått här tydligt. Högt kraftigt gräs upplevs kanske som mer trafikfarligt än låga blommande växter. Det kan 

vara en orsak till att en del var mindre positiva till att senarelägga slåttern. Även bekämpningsmedel borde ha en 

stor påverkan men är heller inte undersökt mer i denna undersökning. De svarandes vägars fördelning i olika 

landskapstyper är okänd eftersom jag inte frågade om det och även då enkäterna var anonyma när de skickades in, 

men av ovan nämnt så tyder mycket på att en betydande del ligger i slättlandskapet. De vägar som går genom 

mellanbygd har troligen en annan karaktär då det är en blandning av betesmarker och skog (Malm 2006). Kanske 

finns där bättre förutsättningar för bredare artrika vägkanter i dagsläget än i slättbygden.  

Medvetenhet och inställning till vägkanter som viktiga miljöer 

De flesta svarade att vägkanter är viktiga miljöer, och många att de med ändrad skötsel kan bli ännu bättre miljöer 

(figur 14). Majoriteten var bekymrade eller medvetna om hoten mot inhemska blommande växter och vilda 

pollinatörer (figur 9–11). Fem svarade att de redan gör vad de kan för blommor och pollinatörer i den öppna frågan 

6.6. Bilden på blomsterlupin ansågs av en övervägande andel var tilltalande eller mycket tilltalande, men några 

tyckte inte de var tilltalande (figur 8). Det är dock svårt att dra några slutsatser om vad det tyder på, då även invasiva 

arter kan vara vackra. Att bekämpa invasiva arter var sågs som både genomförbar och inte genomförbart (figur 12). 

Den vägkant som upplevdes som klart mest tilltalande var den blommande vägkanten på bild 4.2. Även bilderna 

på mer ogräsliknande blommande vegetation upplevdes av de flesta som tilltalande (figur 7). Detta stödjer tidigare 

forskning om att folk fördrar blommande varierande vägkanter före gröna monotona (Akbar, Hale & Headley 

2003). Om det finns ett samband mellan positiviteten till diverse blommande vägkanter och medvetenheten och 

nyttan med dessa är svårt att dra säkra slutsatser om i denna undersökning. Dock visade Lampinen & Anttila (2020) 

på ett samband mellan detta, vilket gör att det finns skäl att tro att så kan vara fallet även i denna underökning. De 

som tenderade att föredra kortklippta vägkanter i Lampinen & Anttila (2020) var trafikadministratörerna och de 

praktiska väghållarna då de tyckte de oklippta vägkanterna såg försummande och trafikfarliga ut och de kortklippta 

såg prydliga, städade och välskötta ut. Miljöadministratörerna tyckte tvärtom att de kortklippta var fula och 

oinspirerande. Jag tror inte det går att sätta in denna undersöknings respondenter i något av dessa fack, då det inte 

verkar finnas några allmänna sanningar om vilka som fördrar vad. Bland de vägsamfälligheter som sköts av 

kommunen fanns dock en andel som inte värderade vägkanternas betydelse lika högt och som bland annat föredrog 

bilden på den kortklippta vägkanten 4.1 (figur 7). Som entreprenören (person 1) nämner är det ganska vanligt att 

boende tar vägkanten i egna händer och klipper med sin åkgräsklippare eller traktor. Om man inte är informerad 

om nyttan att låta vissa områden blomma, så kanske man klipper och håller snyggt som man alltid gjort. Att många 



 

 

var mer eller mindre intresserade av att lära sig mer om hur man kan förbättra vägkanternas miljö, samt att de 

upplever en kunskapsbrist är positivt då flera studier visar att ökad kunskap leder till ännu större acceptans och 

intresse för bevarande av biologisk mångfald i gröna miljöer och vägkanter (Fischer et al. 2020; Lucey & Barton 

2011; Weber, Kowarik & Säumel 2014). Även kunskap till maskinförare som klipper vägkanter skulle troligen öka 

intresset hos dem som Simonsson (2017) menade. 

Sammanfattning - hur kan framtiden se ut? 

Frågan om hur vägkantskötseln kan tänkas bli när samtliga vägsamfälligheter tagit över skötseln är svår att dra 

några säkra slutsatser om. Det som tyder på en positiv framtid för en förbättrad vägkantsskötsel var den 

övervägande positiva andelen svar som jag nämnt tidigare och i förra stycket. Att kommun och entreprenör inte 

längre bestämmer till exempel slåttertidpunkt, skulle kunna göra att vägsamfälligheterna har större frihet när de tar 

över driften (fråga 3.4.). En del kommer kanske vilja klippa tidigare, på grund av trafiksäkerhetsskäl och kanske 

för det estetiska. De som idag har egen skötsel var mer positiva till mer information och fler såg vägkanter som 

viktiga miljöer, än vad resterande gjorde (figur 17 & 19).  Samtliga 10 tyckte även att sen slåtter gick att genomföra 

(figur 18). Om positiviteten i denna grupp kommer från ett större engagemang för den egna vägen visar inte 

undersökningen, men resultatet antyder till viss del det. Flera av de övriga vägsamfälligheterna tyckte bidragen var 

otillräckliga för att kunna göra vägkanterna till bättre miljöer, visar fråga 6.6, liksom bristen på tid och utrustning 

(figur 13). Det är ganska samstämmigt med vad Lampinen & Anttila (2020) tolkade – att det som ofta hindrar är 

tid, pengar och utrustning. Speciellt gäller det kanske kommunen och entreprenörens brist på dessa tre saker, i detta 

fall. En vägsamfällighet med egen drift har visserligen också dessa att balansera, men vägkantskötseln borde 

sannolikt inte bli det dyra i väghållningen jämfört med annat underhåll. Senarelagd slåtter borde till exempel varken 

bli billigare eller dyrare, men kanske däremot uppsamling av vegetation och bekämpning av invasiva arter. 14 av 

36 svarade att kunskapsbrist är en betydande faktor för att skötseln inte är bättre, och kanske är det 

kunskapsspridning som är det enklaste att börja med och som kommer ge effekt. Genom att sprida till exempel 

broschyrer (Naturskyddsföreningen 2020) eller hålla föredrag. Eftersom alla vägkanter är olika i fråga om plats i 

landskapet, omkringliggande markslag, sikt och trafiksäkerhet, bredd på vägkant, näringsstatus, nuvarande 

vegetation och artsammansättning – så kommer det krävas mer kunskap i vägsamfälligheterna. I vissa fall kanske 

uppsamling och tidig slåtter är ett måste för att överhuvudtaget gynna andra växter än meterhögt gräs på sikt. Ibland 

behövs kanske dialog mellan markägare och lantbrukare. Ökad kunskap och medvetenhet borde på sikt kunna 

påverka vilken typ av vägkantsvegetation som accepteras. En större frihet, tillsammans med ett ökat intresse och 

kunskap, kan förhoppningsvis båda gott inför övertagandet till egen drift, i alla fall längs de vägar där vägkanten 

inte konkurrerar allt för mycket med åkermark eller annan markanvändning.  
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Bilaga 1, enkätundersökning 
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