
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vägledning 
För inventering och skötsel 

av blomrika vägkanter 

För enskilda och 
kommunala vägar 



< 
  

Varför en vägledning? 3) Lär dig hitta blomrika 
vägkanter 

Denna vägledning hjälper dig att skapa 
en blomrik vägkant. I vägledningen 
beskriver vi de steg som (oftast) krävs 
för att komma i gång med en anpassad 
vägkantsskötsel. Det är inte 
nödvändigt att följa samtliga steg, 
anpassa i stället arbetet till den nivå 
som fungerar för dig. De vägkanter som 
rekommenderas är gång och 
cykelbanor samt lågtrafikerade vägar. 
 

1) Läs in dig på projektet 
Världens längsta blomsteräng 

Lär dig mer om projektet på vår 
webbsida genom att scanna QR-koden 
eller öppna denna länk: 
http://bitly.ws/xcMj 
 

2) Ladda ner app för 
Artigenkänning 

En app för artigenkänning passar dig 
som är ny och behöver stöd, eller vill 
stärka dina artkunskaper. I projektet 
Världens längsta blomsteräng 
använder vi appen iNaturalist. 
Här förklarar vi hur appen fungerar: 
http://bitly.ws/xkub. 

Kom igång direkt: 

- Ladda ner appen från appstore/google 
play eller använd din webbläsare. 
- Skapa ett konto 
- Sök efter projektet VLB + ditt 
länsnamn 
- Klicka på join this project 
- Ladda upp dina observationer 
 

Vi har tagit fram en instruktionsfilm 
som hjälper dig att identifiera redan 
blomrika vägkanter (som kan vårdas) 
eller en sträcka, som med rätt skötsel 
kan bli blomrik. Instruktionsfilmen 
hittar du här: https://bit.ly/3K3y7of 
 

Titta på filmen och gör sedan  
följande: 

 

- Välj ut en enskild eller kommunal väg 
med bra potential. 
- Kontakta sträckans väghållare och 
berätta vad du vill göra. 
- Fråga om väghållaren kan ändra sin 
skötsel till en klippning efter blomning 
med uppsamling av växtmaterialet. 
 

OBS! 
Kom ihåg trafiksäkerheten. 

Välj med fördel en lågtrafikerad väg 
med få kurvor utan 

växtlighet som skymmer sikten. 
 

Argument 

En förutsättning för att skapa 
en blomrik vägkant är att ansvarig 
väghållare upplåter hela eller delar 
av sträckan till en anpassad skötsel. 
Ibland behöver väghållare övertygas, 
då behövs bra argument. Vi har 
samlat massor av kunskap på vår 
webbsida. Här presenterar vi några 
vinster som blomrik vägkanter kan 
resultera i: 
 

- - Ökad biologisk mångfald 
- Minskade skötselkostnader 
- Förbättrad landskapskvalitét 
- Minskat behov av klippning 
- Bidra till kommunens miljömål 
- Bidra till Sveriges miljömål 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osäker på vilken väg          
du ska välja? 

 Om du inte vet vilken väg du vill ställa 
om kan du få hjälp av Trafikverkets 
webbsida transportnätverket. Här finns 
info om alla Sveriges vägar vilket ger 
dig en överblick av ditt närområde. 
Webbsidan hittar du här:  
http://bitly.ws/xdE5.  
 
Kommunala vägar och gator markeras 
av en blå linje, vill du ställa om en 
kommunal väg kontaktar du din 
kommun. Enskilda vägar markeras av 
en grön linje. Kontakta vägföreningen 
som ansvar för skötsel av vägen. 
Statliga vägar markeras av en röd 
linje. Dessa är Trafikverkets ansvar och 
ingår ej projekt Världens längsta 
blomsteräng. 

4) Inventera en vägkant! 

Till vägledningen finns en floraguide, 
artlista, inventeringsprotokoll och 
skötselplan. Använd iNaturalist och 
inventeringsprotokollet tillsammans med 
floraguiden för att inventera vägkanten. 
Behöver du stöd kan du se om 
instruktionsfilmen, där finns all info du 
behöver. 
 

Innan du beger dig ut kan det vara bra att 
packa ryggsäcken med utrustning för en 
dag i naturen. 
 

Packlista! 
- Varselväst (beställ via vår webbsida) 
- Inventeringsprotokoll och artlista 
- Fältguide och lupp till artbestämning 
- Kamera (mobilkamera) 
- Extra inventeringsprotokoll 
- Vatten och solkräm (för varma dagar) 
- Sopsäck (om du stöter på invasiva arter) 

5) Kartlägg, registrera och 
skylta din sträcka 

Gå in på projektets webbsida och 
registrera din inventerade vägkant. 
Markera den inventerade sträckans 
start och slutpunkter. Här kan du också 
ange om sträckan har en anpassad 
skötsel. Det går att ladda upp din 
inventeringsblankett och foton. 
 

Ladda upp foton som visar: 

- - Den inventerade sträckan 
- Det omkringliggande landskapet eller 
strukturer som kan vara intressanta. 
Exempelvis stenmurar, buskar och 
sandblottor. 
- Detaljbilder på artfynd, indikatorarter, 
invasiva arter 
 

6) Skapa en skötselplan! 

Grattis! Du har nu genomfört en 
inventering och på samma gång stärkt 
vår biologiska mångfald. 
Din registrerade sträcka bidrar till 
projektets målsättning om att skapa 
världens längsta blomsteräng. 
 
Nu är det dags att skapa en skötselplan 
tillsammans med väghållaren. Använd 
gärna vår mall för att utvärdera hur 
vägens nuvarande skötsel fungerar 
(och hur den kan förbättras). Vi 
rekommenderar olika skötselplaner 
beroende på vägkantens kvalité. Fler 
tips på skötselplaner hittar du här: 
http://bitly.ws/xdHX 
 

http://bitly./


Har vägkanten 
högvuxet gräs? 

 

Denna vägkant kommer bli svår 
att få blomrik! 

Finns det många 
invasiva växter? 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

7) Uppföljning 

Vi rekommenderar en årlig uppföljning 
av skötselplanen och fortsatt 
inventering till dess att vägkantsfloran 
är stabil. Skötselanpassningen kan gå 
snabbt eller ta några år, allt beror på 
förutsättningarna som råder vid den 
väg du valt. 
 
Det går också att göra en uppföljning 
vartannat år. Ta gärna bilder årligen så 
du kan följa förändringen. 
 

Behöver du stöd? 

Har vägkanten potential 
att bli blomrik? 

Vi stöttar gärna med rådgivning och 
praktiskt stöd. Vi kan också hjälpa dig 
att få kontakt med en krets eller 
personer som har ställt om egna 
vägkanter. 

Kontakta oss på: 
 blomsterangar@naturskyddsforeningen.se 

 

Starta här: 
Finns det blommor längst med vägen? 

 
JA NEJ 

NEJ JA NEJ JA 

Har vägkanten 
anpassad slåttern? 

Med ny skötselplan kan 
denna vägkant bli blomrik! 

JA NEJ 

Uppsamling av 
klippet? 

JA NEJ 

Toppen! 
Vägkanten är blomrik och 

skötselplanen verkar fungera! 

mailto:blomsterangar@naturskyddsforeningen.se

