Infrastrukturens
gräs- och buskmarker
Hur stora arealer gräs och buskmarker finns i anslutning till
transportinfrastruktur och bidrar dessa till miljömålsarbetet?

• Det finns minst 190 000 hektar gräsmarker som sköts i anslutning till
infrastrukturer, varav 164 000 hektar finns i vägkanter.
• Det finns minst 240 000 hektar buskmarker som röjs regelbundet i
miljöerna, varav majoriteten finns uteslutande i kraftledningsgator.
• Möjligheterna att använda infrastrukturmiljöer i det praktiska
naturvårdsarbetet uppmärksammas alltmer, men fler analyser
behövs framför allt av vilka biologiska kvaliteter markerna rymmer.
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Infrastrukturens gräs- och buskmarker
Hur stora arealer gräs och buskmarker finns i anslutning till
transportinfrastruktur och bidrar dessa till miljömålsarbetet?

I rapporten undersöks hur stora arealer gräs- och buskmark det finns vid
infrastrukturer som järnväg, vägkanter, kraftledningsgator, flygplatser och hamnar.
Det är miljöer som inte räknas som jordbruksmark, men som ändå kan vara viktiga
som livsmiljöer och spridningsvägar för odlingslandskapets arter. Denna kunskap är
viktig vid uppföljning av miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap. Inom projektet
har Jordbruksverket även skickat en enkät till aktörerna om hur de arbetar med
biologisk mångfald i dessa miljöer. Projektet har finansierats med Naturvårdsverkets
miljömålspengar.
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Kartor i rapporten: Lantmäteriet
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Sammanfattning
Hävdade gräs- och buskmarker längs vägar, järnvägar, kraftledningsgator och
kring flygplatser uppmärksammas i dag som leverantörer av ekosystemtjänster.
Detta arbete belyser dessa gräs- och buskmarkers potential i arbetet med att
utveckla och popularisera biologisk mångfald.
I denna rapport redovisas en fjärranalys av arealen av gräs- och buskmarker längs
vägnätet och längs järnvägsnätet i Sverige. För kraftledningsgator och flygplatser
presenteras arealberäkningar. Därtill baseras rapporten på ett frågeformulär som
tagits fram av Jordbruksverket. Detta frågeformulär berörde arealer, tilldelade
resurser, internt och externt naturvårdsarbete samt synen på biologisk mångfald.
Formuläret riktade sig till de största aktörerna i branschen. Resultaten pekar på
följande:
• Totalt finns nära 190 000 hektar hävdade gräsmarker längs vägkanter,
järnvägsmiljöer, kraftledningsgator och i anslutning till flygplatser.
• Den största delen av arealen hävdade gräsmarker finns i vägkanter. Totalt finns
164 000 hektar hävdade gräsmarker längs det svenska vägnätet som mäter
60 000 mil.
• Totalt finns det ca 240 000 hektar hävdade buskmarker längs de undersökta
infrastrukturtyperna. Merparten av buskmarkerna finns i kraftledningsgator,
men en del finns också längs järnvägslinjer och på inflygningszonerna
till flygplatser.
• Naturvårdsåtgärder i infrastrukturmiljöer fokuserar på enstaka arter eller
särskilda biotoper. Dessa åtgärder är vanliga och utförs av många aktörer.
• Struktur och mål för naturvårdsarbetet i dessa miljöer har hittills saknats.
Därmed har styrningen av åtgärder, information om möjliga arbetsmetoder
och information till de aktörer som arbetar med dessa gräs- och buskmarker
varit bristfälliga.
• Alla aktörer saknar fast resurstilldelning för naturvårdsanpassad drift och
underhåll.
Sammantaget är behovet stort att hitta branschövergripande kvalitets- och
kvantitetsmål för biologisk mångfald i infrastrukturmiljöer. Det arbetet har redan
börjat och i dag finns, om än vagt preciserade, mål för vägkantsfloran som
Trafikverket tagit fram. Utöver målarbetet är det viktigt att länka naturvårdsmål
med det stora engagemang som redan finns i dag för utåtriktad verksamhet. Det
framtida arbetet bör fokusera på:
• Vidare analyser av de biologiska värdena knutna till infrastrukturmiljöer.
• Rådgivning och informationsspridning till alla aktörer som hanterar
infrastrukturbiotoper.
• Fortsatt samarbete i dessa frågor via samverkansgruppen för biologisk
mångfald i infrastrukturmiljöer.

Summary
Managed grass and scrubland along roads, railways, power lines and in the
vicinity of airports are today recognized as producers of ecosystem services. This
work emphasizes the importance of these grass and scrublands and their potential
in the development and promotion of biological diversity.
This report presents the results of remote sensing of the area of grass and
scrublands along roads and railways in Sweden. Data from earlier calculations are
presented for power lines and airports. In addition, the report is based on a survey
conducted by the Swedish Board of Agriculture. This survey dealt with area,
allocated resources, internal and external conservational efforts and views on
biodiversity. The survey was aimed at the major parties in infrastructure
management. The results indicate:
• In total there are ca. 190 000 hectares of managed grassland on roadsides,
along railways and train stations, in power line corridors and in the vicinity
of airports.
• The vast majority of these managed grasslands are found on roadsides. In total
there are 164 000 hectares of managed grasslands along the Swedish road
network, which measures ca. 600 000 kilometres.
• There are around 240 000 hectares of managed scrubland along the studied
infrastructure types. The majority of this scrubland is found under power lines,
but it is also prevalent along the railway lines and on the approaching zones
near airports.
• Conservation procedures in connection with infrastructure focus on single
species or specific biotopes. These measures are common and are conducted
by many parties.
• Structure and goals for conservational efforts in these environments has so far
been lacking and work methods are lacking concerning the distribution of
information about biodiversity among the organizations who work with these
grass- and scrublands.
• All active parties lack fixed funding for management and maintenance adapted
to conservation.
It is important to establish and implement qualitative and quantitative objectives
for biodiversity in grassland and scrubland along infrastructure. This work has
already begun and there are now quantitative objectives for the roadside flora. It is
also important to link nature conservation practices to the increasing recreational
interest of these areas. Future work should focus on:
• Further analysis of the biological values connected to infrastructure.
• Guidance and distribution of information to all active parties in the
maintenance of infrastructure.
• Continued cooperation on these issues in the cooperative network on
biodiversity in infrastructure biotopes.
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Inledning

1.1 Bakgrund
Under 2000-talet har infrastrukturens gräs- och buskmarker uppmärksammats
som spridningskorridorer men också i egenskap av livsmiljöer för odlingslandskapets arter. Infrastrukturens gräs- och buskmarker som miljöer som kan
gynna ett rikt växt- och djurliv finns numera omnämnt i miljömålspropositionen
(Prop. 2009/10:155). I arbetet med den fördjupade utvärderingen (Jordbruksverket
2007) av miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap lyftes betydelsen av
infrastrukturens gräs- och buskmarker, och konkreta mål föreslogs. I de nya
preciseringarna av miljömålen har dessa mål utvecklats och delvis vunnit gehör.
Även miljömålet Ett rikt växt- och djurliv berörs eftersom resultatet av naturvårdsåtgärderna är förbättrade ekosystemtjänster och i många fall bättre förutsättningar
för hotade arter.
Utmaningen är att gå från mål till handling. Gräs- och buskmarker längs vägar,
järnvägar, kraftledningsgator, på flygplatser och i hamnområden förvaltas av
ett brett spektrum av, som regel, entreprenörsföretag. Ansvaret och beställar
kompetensen är dock för den största delen av arealen koncentrerad till ett antal
större aktörer. För majoriteten av den areal av gräs- och buskmarker som sköts
används ett fåtal metoder oavsett om infrastrukturen är järnväg, väg, kraftledning
eller flygplats. Manuell röjning av buskar, slåtter med skärande eller krossande
redskap samt skrapning av vegetation är de vanligaste. Metoderna är likartade,
men väl ute i gräs- och buskmarken finns en stor regional och lokal särprägel.
Personalens utbildning, drift- och underhållsbudget, logistik och traditioner gör att
dessa gräs- och buskmarker hävdas olika.
Det är nödvändigt att identifiera kvalitativa och kvantitativa mål för biologisk
mångfald i dessa miljöer. Med tydliga mål ges möjlighet till effektivare planering,
mer optimal resursfördelning och uppföljning. Därför är det positivt att det första
kvantitetsmålet redan finns för vägkantsmiljöer. Arbetet med biologisk mångfald
varierar, främst beroende av lokala eller regionala eldsjälar. I dag krävs ofta lokal
kunskap, lokala åtgärder och lokala samarbeten för att lyckas med naturvårds
projekt. I framtiden hoppas vi att naturvårdsåtgärder är bättre logistiskt planerade,
bättre motiverade och ytterligare förankrade.

1.2 Syfte
Målsättningen med detta arbete har varit att undersöka förutsättningarna för att
börja behandla infrastrukturens gräs- och buskmarker som mångfaldsleverantörer.
Därför har analyser gjorts för att reda ut vilka arealer av gräs- och buskmarker
som finns i anslutning till infrastruktur. Dessutom har en helhetsbild skapats över
pågående naturvårdsarbete i dessa miljöer genom att sammanställa intervjusvar
från både myndigheter och företag. Syftet är också att lyfta fram infrastrukturens
gräs- och buskmarker bättre i Jordbruksverkets löpande rådgivningsarbete.
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1.3 Avgränsningar
Den här studien omfattar gräs- och buskmarker kring vägar, järnvägar,
tågstationer, kraftledningsgator och flygplatser. Gräs- och buskmarker kring
hamnar och kanaler omfattas inte då tillräckligt underlag saknas för dessa marker.

1.4 Väg- och järnvägsmiljöer: mål finns
I de senaste transportpolitiska målen (Prop. 2008/09:93) lyftes biologisk mångfald
som ett viktigt politiskt delmål. Tidigare har omfattningen av artrika vägmiljöer
föreslagits öka till 10 procent av vägnätet från ca 6 procent som de mättes till
under mitten av 1990-talet. Trafikverket arbetar både med att gynna artrika miljöer
i väg- och järnvägsmiljöer och att öka konnektiviteten1 i det omkringliggande
landskapet genom att anpassa nybyggnation, skapa faunapassager i existerande
infrastruktur och att anpassa skötseln. I den nationella planen för 2011-2021
(Trafikanalys 2011a) har 1 200 miljoner kronor avsatts för dessa landskaps
åtgärder, men dessa omfattar endast väg- och järnvägsmiljöer. Nyligen
identifierades behovet av naturvårdsåtgärder vid väg- och järnvägsmiljöer för
några organismgrupper (Trafikanalys 2011b). I den senaste beräkningen från
Trafikverket (Trafikanalys 2011a) fastslogs att 6 634 miljoner kronor behövs för
att nå de uppsatta målen som rör fisk, utter, hjortdjur, groddjur, alléer och artrika
miljöer i det svenska väg- och järnvägsnätet.

1.5 Samverkansgruppen
Sedan 2009 finns, på initiativ från Jordbruksverket och ArtDatabanken, en
samverkansgrupp med fokus på biologisk mångfald i infrastrukturmiljöer. I
gruppen diskuteras naturvårdsåtgärder i infrastrukturmiljöer vid järnväg, väg,
kraftledningar, flygplatser och hamnar. De möten som har arrangerats har gett en
inblick i hur miljöarbetet prioriteras bland olika aktörer. Denna samverkan, som
lockat de större aktörerna, ger utrymme för dialog, information, erfarenhetsutbyte
och inspiration. Syftet med samverkan är dels att etablera en rimlig nivå på
naturvårdsarbetet i dessa miljöer, men också att koordinera åtgärder för bättre
kostnadseffektivitet. Mötena har lett till ett gott idéutbyte och under 2010 deltog
flera aktörer i att framställa en Life+2 ansökan (BioETI – Biodiversity Enhanced
by Transport Infrastructure). Projektansökans syfte var att utvärdera metoder för
att storskaligt öka den biologiska mångfalden vid gräs- och buskmarker längs
transportinfrastruktur. Tyvärr avslogs denna ansökan. Jordbruksverket och
Trafikverket ser dock över möjligheterna att ta upp ansökan på nytt.

1 Konnektivitet innebär att arter har möjlighet att sprida sig inom ett landskap till exempel att ängsväxter kan sprida sig mellan ängar via vägkanter av slåtterängskaraktär.
2 Life+ är EU:s finansieringsprogram för miljöprojekt och naturvårdsverket är ansvarig myndighet
för LIFE+ i Sverige.
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Metodik

En mätning av bredden gräs- och buskmark utfördes via fjärranalys på slumpvis
spridda punkter längs vägnätet och längs
järnvägsnätet. Analyserna utfördes i
ArcGIS och statistiska beräkningar i
Minitab 16.0. De ortofoton som användes
var tagna 2009, 2010 eller 2011, var i färg
och hade upplösningen GSD 0,25 m
respektive GSD 0,5 m. För flygplatser och
kraftledningsgator utfördes ingen fjärranalys men beräkningar gjordes för att
ringa in arealerna av hävdade gräs- och
buskmarker.

2.1 Flygplatsmiljöer
I samband med arbetet att ta fram
underlag för ansökan till Life+ under 2011
tog Jordbruksverket fram information om
de 9 flygplatser som Swedavia förvaltar.
Dessa flygplatser har i genomsnitt 90
hektar hävdade gräsmarker och 230 hektar
hindersfria ytor som till största delen är
buskmark. Eftersom dessa 9 flygplatser
hör till de största har de både fler och
längre rullbanor än de allra flesta svenska
flygplatser. För att få en rimlig areal
uppskattning för en svensk flygplats av en
genomsnittlig storlek antogs att arealen
hävdade gräsmarker och buskmarker bara
är en tredjedel av genomsnittet för de
9 stora flygplatserna. I Sverige finns
249 flygplatser (Nationmaster 2012) med
militära och/eller civila uppgifter.

Figur 1. Alla 450 mätpunkter längs
vägnätet och de 150 mätpunkterna
längs järnvägsnätet.

2.2 Kraftledningsgatornas gräs- och buskmark
Arealerna av gräs- och buskmark i kraftledningsgator ingick inte i fjärranalysen.
Arealen av både gräs- och buskmark har uppskattats genom en beräkning. Längd
och kategorier av kraftledningsnätet har Svenska Kraftnät tagit fram. I beräkningen
av gräsmarksytan sattes patrullstigen till en 2 m bred korridor som fanns på alla
högspänningsledningsgator3 och intermediära ledningsgator. Denna yta
reducerades med 50 procent för att kompensera för gräsmarksbortfallet vid
hällmark, vattendrag och bebyggelse. Bredden av kraftledningsgator mättes av
Ahrné et al. (2011) till i genomsnitt 74 meter, dock är det oklart vilka typer
3 Ledningsgator för högspänning transporterar el >110 kV, intermediära (mellanspänning) 1 kV-100
kV och ledningsgator för lågspänning är <1 kV
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(låg-, intermediär- eller högspänning) de undersökte. Ytan av buskmark har
multiplicerats med en faktor på 0,69 för att kompensera för bortfallet vid
hällmark, betesmarker och andra öppna marker, vattendrag och vägar. För ytan av
buskmark räknades på genomsnittlig bredd för de olika typerna av ledningsgata:
lågspänning: 6 m, intermediär: 28 m och högspänning: 36 m.

2.3 Vägnätets gräs- och buskmark
Längs Sveriges ca 60 000 mil långa vägnät finns både hävdade gräs- och
buskmarker. Tack vare den årligt upprepade slåttern är den allra största delen av
vägkantsytan gräsmark. Permanent buskmark är ovanligt men finns i vägkanter.
I synnerhet finns buskar längs de större vägkategorierna där ytor långt från
vägbanan omfattas av den vägrelaterade hävden. Under fjärranalysen visade
det sig vara svårt att skilja vägrelaterad buskmark från annan buskmark på
intilliggande marker. Den vägrelaterade gräsmarken fungerade däremot bra att
skilja från andra marktyper. Därför omfattas endast gräsmarken i fjärranalysen för
vägnätet. Den mindre del buskmark som finns längs vägnätet kräver fältmätningar
och omfattas därför inte av denna studie.
Gräsmark längs det svenska vägnätet kvantifierades genom att bredden på gräs
vegetationen mättes vid slumpvis spridda punkter vid följande vägkategorier:
europavägar (50 punkter), riksvägar (50 punkter), primära länsvägar (50 punkter),
sekundära länsvägar (50 punkter), tertiära länsvägar (50 punkter), okategoriserade
statliga vägar (50 punkter),
okategoriserade kommunala vägar
(50 punkter) samt okategoriserade
enskilda vägar (50 punkter).
Punkterna slumpades i en GIS-analys
där punktfördelningsfunktionen
användes, och de 50 punkterna
fördelades på ett representativt sätt
för varje respektive vägkategori.
Endast respektive vägsträckslängd var
grund till punkternas placering.
Vägsträckorna hämtades från den
nationella vägdatabasen (NVDB) i
mars 2012, och det var vägkategori
Figur 2. Principskiss av hur gräs- och busk
nummer 40 som användes för att
marksvegetationen mättes vid varje mätpunkt.
skilja mellan vägkategorierna. I
vägkategori 40 finns ytterligare en
kategori, sekundär-tertiär länsväg,
men eftersom den är så sparsamt använd (endast 0,012 ‰ av det nationella
vägnätet) införlivades den i kategorin okategoriserade. För definitioner av
kategorierna i vägkategori 40 hänvisas till NVDB.
Vid varje punkt gjordes en fjärranalys genom att granska ortofoton. Den hävdade
lågväxta vegetationen mättes på båda sidor om vägen. Vanligen gick det med hög
noggrannhet att avgöra var vegetationen startar i vägkanten och var den övergick i
buskmark eller annat markslag. För vägkanterna registrerades endast den
vegetation, vanligen torrmark, som bestod av lågväxt vegetation. Buskmark, skog,
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våtmark och vattendrag registrerades inte, även om dessa biotoper också hävdas
av vägkantsslåtter och vägkantsröjning när de ligger an till en väg. Endast den
kortväxta vegetation som hävdades i regi av vägunderhållet mättes. I vissa fall
uppstod svårigheter att avgöra var gränsen gick mellan vägkantens gräsmark och
anliggande betesmark, park eller trädgård. Vid alla tveksamheter kontrollerades
vägkantsbredden med hjälp av foton från googlebilen som kunde öka säkerheten i
avgränsningen. Googlebilens foton gav ofta en mycket bra uppskattning av
vegetationens bredd. Vägkanternas vegetation växer ofta i en sluttning, först nedåt
till dikets botten och därefter ofta i sluttande slänter. Denna lutning gör att man
bör arealjustera den uppmätta vegetationsbredden med lutningskoefficient på
respektive punkt. Denna arealjustering har inte gjorts eftersom höjddata är
otillförlitliga på så liten skala och för att en arealjustering troligen inte förändrar
arealen på ett betydande sätt.

2.4 Järnvägsnätets gräs- och buskmark
För järnvägslinjen, precis som för vägnätet, utfördes en fjärranalys för att mäta
vegetationsbredden på ett antal punkter. Samma metod som för vägnätet användes,
men för järnvägsmiljöerna är buskmark den dominerande angränsande hävdade
vegetationen. Rena gräsmarker längs järnvägslinjer förekommer på banvallar, men
ofta bara som en smal bård eller som oregelbundna fläckar. En lågväxt buskmark
är däremot vanlig längs järnvägslinjen, i synnerhet längs trädsäkrade linjer. De
trädsäkrade järnvägslinjerna består främst av stambanorna och är linjer som på var
sida har ca 20 m zon som avverkas och oftast hävdas som buskmark. För att
avgöra om vissa regioner eller vissa naturtyper av angränsande mark på något sätt
styr vegetationsbredden längs järnvägen utfördes ANOVA-tester4.

2.5 Hamnområden
I Sverige finns 52 hamnar med regelbunden godstrafik (Gävle hamn koncern
2011). Tolv av dessa hamnar hade år 2010 kommersiell godstrafik (Nationmaster
2012). Ingen arealuppskattning av hamnarnas hävdade gräs- och buskmarker har
gjorts. Sannolikt finns betydande arealer av hävdade gräs- och buskmarker i och i
närheten av svenska hamnar. I dagsläget finns för lite information för att göra
antaganden om arealer (Tabell 1.). Ingen inventering har gjorts av hamnområdens
gräs- och buskmarker.

2.6 Frågeformulär
Jordbruksverket skickade under 2011 ut ett frågeformulär (Bilaga I) till de största
aktörerna med ansvar för gräs- och buskmarker i infrastrukturmiljöer. Fråge
formuläret skickades till Swedavia AB, Svenska kraftnät, E.ON, Fortum,
Vattenfall El samt Trafikverket. Följande huvudfrågor fanns med i formuläret:
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ANOVA är en typ av statistiskt test som används för att avgöra om en uppmätt skillnad är slumpmässig eller utgör en verklig skillnad med hjälp av variansen mellan medelvärden.
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1. Vilken geografisk omfattning ansvarar din organisation för?
2. Vilka resurser lägger din organisation på skötsel av vegetation?
3. Vilka resurser lägger din organisation på skötsel av vegetation i syfte att
bevara och utveckla den biologiska mångfalden?
4. I vilken omfattning bedriver ni specifika naturvårdsprojekt?
5. I vilken omfattning arbetar er organisation med information om biologisk
mångfald?
6. Vilka betydande initiativ har ni i er organisation tagit inom fältet biologisk
mångfald? Vi är intresserade av kortfattad beskrivning över såväl avslutade,
pågående och planerade projekt.
7. Slutligen, kan du beskriva någon förändring som skett de sista två
årtiondena med avseende på biologisk mångfald i din organisation?
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Figur 3. Exempel för bedömning av vegetation längs järnväg. Denna järnvägslinje
bedömdes ha en bredd av 9,5 m hävdad gräsmark.

Figur 4. Exempel för bedömning av vegetation längs järnväg. Norr om järnvägen ansluter
en väg med en obefintlig gräsmark som hävdas i samband med driften av järnvägen. I
söder ansluter ett dike med busk. Denna järnvägslinje bedömdes ha en bredd av 9,7 m
hävdad gräsmark med början 1,4 m söder om sydrälen och fram till buskbården.
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Figur 5. Exempel för bedömning av vegetation längs europavägar. Vid punkten bedömdes
gräsmarken som hävdas i samband med driften av vägen vara 21,4 m bred.

Figur 6. Exempel för bedömning av vegetation längs riksvägar. Vid punkten bedömdes
gräsmarken som hävdas i samband med driften av vägen vara 10,1 m bred.
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Figur 7. Exempel för bedömning av vegetation längs primärlänsvägar. Vid punkten
bedömdes gräsmarken som hävdas i samband med driften av vägen vara 6,7 m bred.

Figur 8. Exempel för bedömning av vegetation längs primärlänsväg. Vid punkten
bedömdes gräsmarken som hävdas i samband med driften av vägen vara 12,3 m bred.

9

3

Resultat

3.1 Kvantitet: vilka arealer finns det?
Den samlade arealen hävdade gräs- och buskmarker i anslutning till kraftledningar,
vägar, järnvägar och flygplatser uppgår till ca 430 000 hektar (Figur 9., Figur 10.).
7 378

14 080
542

Flygplatser
Kraftledningsgator
Järnvägsmiljö
Vägkanter

164 109
Figur 9. Arealen (ha) av hävdade gräsmarker har beräknats till ca 190 000 hektar.

Flygplatser

18 760 13 557

Kraftledningsgator
Järnvägsmiljö

209 977
Figur 10. Arealen (ha) av hävdade buskmarker har beräknats till totalt ca 240 000 hektar.

3.1.1 Flygplatser
Totalt i landet finns 7 400 hektar hävdade gräsmarker och 13 500 hektar hävdade
buskmarker kring och på flygplatser (Tabell 1.). I Sverige finns 249 flygplatser
(Nationmaster 2012) med militära och/eller civila uppgifter. I dag har ca 30
svenska flygplatser reguljär passagerartrafik, och 9 (år 2011) av dessa drivs av
Swedavia AB. Övriga flygplatser ägs och drivs som regel av lokala bolag. De
flesta flygplatser omfattar stora sammanhängande gräsmarker och buskmarker.
Gräsmarkerna är ofta belägna nära eller på (små flygplatser) rullbanan medan de
så kallade hindersfria ytorna ofta hävdas som buskmarker.
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Tabell 1. Uppskattning av hävdad gräs- och buskmarksareal vid flygplatser.
Infrastruktur

Antal

Gräsmark, ha

Buskmark, ha

Flygplatser

249 st

7 378

13 557

Figur 11. Kraftledningsgator röjs som regel vart 8:e år. Den hävdade vegetationen består
framförallt av buskmarker, men på patrullstigen skapas ofta en rik och divers torrmarksflora.
Foto Magnus Stenmark

3.1.2 Kraftledningsgator
I Sverige finns ett nätverk av ledningsgator som spänner över 220 000 km
och omfattar ca 224 000 hektar gräs- och buskmarker (Tabell 2.). Gräsoch buskmarksarealen består av ca 14 000 hektar hävdad gräsmark och
ca 210 000 hektar hävdad buskmark. Patrullstigen är ofta den enda ytan
med permanent hävdad gräsmark.
Tabell 2. Uppskattning av hävdad gräs- och buskmarksareal vid kraftledningsgator.
Kraftledningsgata

Sträcka, km

Gräsmark, ha

Buskmark, ha

Lågspänning

79 200

0

32 789

Intermediär spänning

127 600

12 760

158 479

Högspänning

13 200

1 320

32 789

Summa

220 000

14 080

224 057
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Figur 12. Vägkantsvegetation underhålls som regel med slåtter 2 ggr/år. Naturvärden i
vägkanter är till största delen en faktor av det nära liggande landskapet. Foto Magnus
Stenmark

Figur 13. Projektet artrika vägkanter har funnits sedan mitten av 1990-talet. Foto Lisa
Karlsson
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3.1.3 Vägkanter
Fjärranalysen visade att det finns ca 190 000 hektar hävdade gräsmarker längs
vägnätet i Sverige
Europaväg

11 272
11 035

Riksväg

10 771

Primär länsväg
Sekundär länsväg
Tertiär länsväg

21 988

86 723

Okategoriserad väg

22 320

Figur 14. Fördelningen av gräsmark på olika vägtyper.

Det svenska vägnätet är kategoriserat i olika vägtyper, och i fjärranalysen utfördes
en särskild registrering för varje kategori. Det visade sig att europavägar, riksvägar
och primära länsvägar hade en bredare gräsmarksyta jämfört med sekundära och
tertiära länsvägar (Figur 15). Kommunala vägar och enskilda vägar har obefintliga
eller mycket smala vägrenar. Dessa vägtyper har tack vare sin överlägsna längd
ändå en betydande del av den sammanlagda arealen av vägkantsgräsmark.
Tabell 3. Uppskattning av hävdad gräs- och buskmarksareal längs det svenska vägnätet.
Vägkategori

Sträcka, km

Punkter, antal

Genomsnittlig
bredd av gräsmark, m

Total yta av
gräsmark, ha

Europaväg

10 772

50

10,5

11 272

Riksväg

10 712

50

10,3

11 035

Primär länsväg

11 389

50

9,5

10 771

Sekundär länsväg

32 421

50

6,8

21 988

Tertiär länsväg

39 729

50

5,6

22 320

439

50

2,8

123

Kommunala

52 448

50

2,2

11 717

Enskilda belagda

23 023

50

2,7

6 207

416 719

50

1,6

597 652

450

Okategoriserad väg
Statliga

Enskilda grus
Summa

68 675
164 109

Den totala längden av vägnätet är ca 60 000 mil. Vägnätet omfattar även en
mindre proportion hävdade buskmarker, men eftersom det är svårt och tids
krävande att uppskatta förekomsten av buskmark i vägnätet levereras inga
uppgifter om detta. Svårigheten ligger i att skilja vilken buskmark som hävdas i
samband med drift- och underhåll av vägen, vilken buskmark som lämnats för fri
utveckling och vilken hävdad buskmark som hör till angränsande fastigheter.
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Figur 15. Den genomsnittliga gräsmarksbredden för de fem vägkategorierna för statliga
vägar och för de okategoriserade vägarna (statliga okategoriserade, kommunala och
enskilda). Stolparna är försedda med markering för standardfelet. För definitioner av
vägkategorierna hänvisas till den nationella vägdatabasen.

Figur 16. Skötseln av vägkanter skapar stora arealer
hävdad gräsmark. Foto Magnus Stenmark
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Figur 17. Länsvägar har ofta direkt angränsande gräsmarker. De primära länsvägarna har
en genomsnittlig hävdad gräsmarksbredd om 9,5 m i de båda vägkanterna.
Foto Magnus Stenmark

3.1.4 Järnvägsnätet
Tabell 4. Uppskattning av hävdad gräs- och buskmarksareal längs järnvägsnätet.
Infrastruktur

Sträcka / antal

Järnvägslinje
Järnvägsstationer
Summa

Gräsmark, ha

Buskmark, ha

11 605 km

42

17 760

1 700 st

500

1 000

-

542

18 760

3.1.4.1 På järnvägsstationer

Inventeringar av biologisk mångfald har gjorts i järnvägsmiljöer vid stations
områden (Larsson & Knöppel 2009). Under inventeringsarbetet visade det sig att
ytan av gräsmarker varierar kraftigt mellan järnvägslinjer och stationsområden.
Därför finns det inga tillförlitliga beräkningar på landets totala gräs- och
buskmarksytor på stationsområden. En försiktig beräkning ger dock 500 hektar
gräsmarker och 1 000 hektar buskmark.
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Figur 18. De så kallade järnvägstrianglarna bidrar ofta till stora järnvägsrelaterade arealer
av gräs- och buskmarker. I Sverige finns 22 triangelspår i drift. Denna triangel utnyttjas till
största delen för odling.

Genomsnittlig gräs- och buskmark (m)

20

15

10
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0

Elektrifierade

Ej elektrifierade

Figur 19. Elektrifierade banor hade mer buskmark. Förklaringen är trädsäkringszonerna.
Stolparna anger standardfelet.
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3.1.4.2 Längs järnvägslinjen

Arealen gräsmarker är uppskattad till 42 hektar och arealen av buskmarker till
18 700 hektar (Tabell 4.). Elektrifierade järnvägslinjer (17,1±1,2 meter SE,
N=1055) visade sig ha en genomsnittligt bredare zon av buskmark jämfört med
oelektrifierade banor (11,3±0,8 meter SE, N=45) (ANOVA, F=8,99, p=0,0036 )
(Figur 19). Även dubbelspårade banor hade en signifikant bredare buskmarkszon
jämfört med enkelspåriga banor (ANOVA, F=4,32, p=0,039). Den mest betydande
förklaringen är trädsäkringsprojektet som i högre utsträckning genomförs på
elektrifierade och på dubbelspåriga linjer.
I samband med GIS-analysen, då 150 punkter längs järnvägsnätet undersöktes,
registrerades även intilliggande markslag. Detta gjordes för att reda ut om vissa
intilliggande biotoper är kopplade till bredare zoner av gräs- och buskmark.
Under analysen identifierades tre skogstyper (barrskog N=125, blandskog N=4
och lövskog N=21), odlingslandskap (odlingsmark N=68, betesmark N=8),
bebyggelse N=30, industrimark N=13, kraftledningsgator N=2, andra järn
vägslinjer N=, vattendrag N=3, våtmark N=5 och väg N=18. Analysen gav inga
signifikanta (Figur 20) skillnader som tydde på att vissa biotoper är kopplade till
breda buskmarker.
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Figur 20. Betesmark, kraftledningsgator, väg och skog hörde till de angränsande markslag
som verkar vara kopplat till en bred buskmarkszon längs järnvägslinjer, detta är dock inte
statistiskt säkerställt. Stolparna anger standardfelet. Ovanför stolparna anges N-värdet.

5 SE = Standard Error, N = Antalet mätpunkter.
6 ANOVA är en typ av statistiskt test som används för att avgöra om en uppmätt skillnad är
slumpmässig eller utgör en verklig skillnad med hjälp av variansen mellan medelvärden. F-värdet
illustrerar hur variansen inom grupperna förhåller sig till variansen mellan grupperna. P-värdet
anger signifikansnivån, ett P-värde under 0,05 innebär att resultatet är statistiskt signifikant, det vill
säga det är mer än 95 procent sannolikhet att resultatet inte uppstått av en slump.
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De 150 undersökta punkterna i GIS-analysen var spridda i alla län i Sverige
förutom Gotland (som numera saknar järnväg). Det fanns inga regionala
skillnader som tydde på att vissa regioner har mer eller mindre gräs- och
buskmarker längs järnvägslinjen.
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Figur 21. Det fanns ingen tydlig regional skillnad i bredden på buskmarken längs
järnvägen i Sverige. De skogsdominerade länen (Kronoberg, Gävleborg och Västernorrland)
är i hög grad trädsäkrade vilket också kan skönjas i graferna. Stolparna anger standardfelet.

Figur 22. En av järnvägens ca 1 700 trafikplatser. Rödlistade arter förkommer på 85 procent
av de undersökta större järnvägsstationerna. Foto Magnus Stenmark
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3.2 Kvalitet: vilka naturvärden finns det och hur
sköts dessa?
Två skriftliga svar inkom på det frågeformulär som Jordbruksverket skickade ut. I
samband med mötena i samverkansgruppen för infrastrukturmiljöer diskuterades
frågorna med de fyra aktörer som inte lämnade skriftliga svar.

3.2.1 Frågeformulär: geografisk omfattning
Svaren om den geografiska omfattningen har använts till att verifiera metodiken
för fjärranalysen.

3.2.2 Frågeformulär: resurser för skötsel av gräs- och buskmarker
Det krävs en stor apparat för att sköta landets ca 430 000 hektar gräs- och
buskmarker som finns längs dessa typer av infrastruktur. Skötselmetoder, budget
och arbetsform skiljer sig kraftigt mellan de berörda branscherna. Baserat på de
insamlade uppgifterna uppgår den årliga kostnaden till över 160 miljoner kronor
och engagerar totalt ca 430 årsarbeten i fält och på kontor enligt enkätsvaren.
Denna fråga besvarades inte av alla aktörer. Därför är den årliga kostnaden
lågt räknad och inte representativ för alla branscher som arbetar med
vegetationsskötsel i infrastrukturens miljöer.

3.2.3 Frågeformulär: specifika naturvårdsprojekt
I dag finns ett antal specifika projekt över hela landet med fokus på hotade arter.
Dessa projekt är ofta resultatet av samarbeten mellan kommuner, länsstyrelser
eller intresseorganisationer och företag, verk eller affärsverk.
3.2.3.1 Specifika arter och habitat

Jordbruksverket och ArtDatabanken har samlat information om nyligen avslutade,
pågående och planerade specifika naturvårdsinsatser som pågår bland aktörer,
myndigheter och organisationer i denna typ av gräs- och buskmarker7. Resultaten
visade att ett antal av Naturvårdsverkets åtgärdsprogram berörs av åtgärder.

7

Jordbruksverket skickade en förfrågan till samtliga länsstyrelser 2009-06-26 och sammanställde
svaren. ArtDatabanken har under 2011 sammanställt en lista över pågående projekt och därmed
kompletterat underlaget.
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Tabell 5. Över 20 åtgärdsprogram som direkt berör gräs- och buskmarker är föremål för
specifika naturvårdsinsatser i infrastrukturens gräs- och buskmarker.
Åtgärdsprogram

Infrastruktur

Bibagge

Flygplats, kraftledning och vägkant

Klöversobermal

Vägkant

Finnögontröst

Flygplats

Fältgentiana

Kraftledning

Gotlandssäfferotplattmal

Vägkant

Hällebräcka

Kraftledning

Insekter på stäppartad torräng

Vägkant

Klådris

Vägkant

Knytlingsäckmal

Järnväg

Kronärtsblåvinge

Vägkant

Mosippa

Kraftledning och vägkant

Sandödla

Kraftledning och vägkant

Skyddsvärda träd

Järnväg, kraftledning och vägkant

Smällvedel

Vägkant

Stortapetserarbi

Järnväg

Storviol

Vägkant

Större vattensalamander

Vägkant

Vildbin på ängsmark

Flygplats och vägkant

Violett guldvinge

Vägkant

Väddnätfjäril

Kraftledning

Ängsskäreplattmal

Kraftledning och vägkant

3.2.3.2 Fjärilsvägar

Utöver de ovan nämnda projekten, med specifika arter och habitat kopplade till
åtgärdsprogrammen, pågår andra insatser för att främja gräs- och buskmarkens
biologiska mångfald i dessa miljöer. Bland annat arbetar flera aktörer med
dagfjärilar. I Gävleborgs län har en särskild fjärilsväg lyfts fram dit allmänheten
bjuds för att skåda en rik fjärilsfauna. Fjärilsvägen sköts med slåtter.
3.2.3.3 Projektet Artrika vägkanter

Vägverket och sedermera Trafikverket har sedan början av 1990-talet arbetat med
att identifiera, underhålla, utveckla och sprida kunskap om vägavsnitt med särskilt
höga naturvärden. Projektet kom att kallas artrika vägkanter och startade 1994.
I samband med de inventeringar som gjordes under 1990-talet visade det sig att
ca 6 procent av vägkanterna hade en skyddsvärd och örtrik ängsflora. Inför de
transportpolitiska målen (Prop. 2008/09:93) och i miljömålsarbetet (Prop.
2009/10:155) har diskussionerna lett fram till ett mål om att 10 procent av
vägnätet ska ha en flora med ängsväxter. Nu är det en stor utmaning för
Trafikverket att precisera konkreta mål i arbetet med att identifiera, underhålla
och utveckla ängsfloran i vägkanterna.
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Projektet har under årens lopp också ställts inför en rad svårigheter. Det främsta
problemet har varit att de ursprungliga inventeringarna under 1990-talet inte
gjordes med en standardiserad metod som tillämpades över hela landet. Det ledde
till en skev anläggning av artrika vägkanter med stora regionala skillnader. Därtill
skrevs skötselrekommendationer för några avsnitt, men inte efter någon given
metodik.
Ytterligare svagheter är att skötselrekommendationer, i de fall de finns, inte följs
eftersom andra åtgärder prioriteras just där. En andel av de ursprungligen
utpekade sträckorna är numera förstörda av åtgärder som dikning och
förstärkningsarbeten, men det saknas strategi för att peka ut nya artrika vägavsnitt.
I alltför många fall finns skötselrekommendationer som inte når fram till
entreprenören eftersom kanaler saknas för att förmedla denna information.
När en genomtänkt metodik för uppföljning presenterades (Nilsson 2001) visade
det sig att arbetet inte gick att utföra eftersom utgångsmaterialet var för undermåligt.
Något som under hela processen saknats är en metodik som inkluderar landets alla
vägkanter. En okulär besiktning, eller fjärranalys via ortofoton eller laserscannade
data, behövs för att förstå vilka arealer av olika naturtyper det finns längs vägarna.
Även om Nilsson (2001) föreslår detaljerade metoder för uppföljning av vägkantens
gräsmarker så saknas en övergripande metod. Istället hänvisas till att ett urval
måste göras först, kanske baserat på en kvot av vägkanter inom olika naturtyper.
Metodiken bör medföra ett ställningstagande till vad som är viktigast ur skötselsynpunkt i denna typ av miljöer. Är det att bevara vissa utpekade avsnitt av
vägkanterna eller bör vi implementera generella naturvårdsanpassade åtgärder
som verkar i hela naturtyper? Nilsson (2001) kommer in på detta spår när hon
diskuterar övergripande mål för artrika vägkanter. Här finns mål som ”vägkanter
i öppna odlingslandskap som hyser höga naturvärden ska ha ängskaraktär och
inga buskinslag eller annan avvikande vegetation får förekomma i större mängd”.
Det är rimligt att övergripande naturvårdsfrågor implementeras i säkerhetsoch driftarbetet.
Trots de svagheter som uppdagats är projektet artrika vägkanter ett framgångs
koncept. Det vinnande konceptet har förmodligen varit lokal förankring. Många
artrika vägavsnitt har tillkommit efter tips från föreningar och allmänhet. Därtill är
artrika vägkanter årligen en källa för medieexponering. Ett stort antal bilresenärer
njuter av våra vackra artrika vägkanter och många lockas till att stanna och
botansiera i vägkanterna.
3.2.3.4 Natura 2000-kraftledningsgata nära Älvkarleby

I vegetationen under kraftledningsgator nära Älvkarleby kraftstation i Gävle och
Älvkarleby kommuner finns flera populationer av väddnätfjäril Euphydryas
aurinia. Denna fjärilsart är en åtgärdsprogramart och omfattas även av EU:s
habitatdirektiv (bilaga 2). Under flera säsonger har inventering och viss
restaurering genomförts vid fjärilens tidigare och nuvarande förekomstytor.
Besökare välkomnas dessutom av skyltar som beskriver artens ekologi.
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3.2.3.5 Andra pågående insatser

På flera håll i landet finns överenskommelser, samarbetsgrupper och initiativ som
leder till naturvårdsanpassad skötsel av gräs- och buskmarker längs transport
infrastruktur. Engagemang från branschen, kommuner och länsstyrelser samt
intresseorganisationer och privatpersoner leder ofta till insatser. Till exempel har
slåttern av vägkanter senarelagts i delar av Karlskrona och Mörbylånga kommuner
för att gynna ängsfloran och gaddstekelfaunan.

3.2.4 Frågeformulär: information om biologisk mångfald
Det finns ingen gemensam nämnare för hur informationsinsatserna ser ut hos de
olika aktörerna.
3.2.4.1 Internt arbetssätt

Inom branschen finns olika uppfattningar om vikten av biologisk mångfald. Vissa
aktörer ser arbetet med biologisk mångfald som en del i processen att sköta
vegetationen och arbetar därför med internutbildningar och interna informationskampanjer. Andra aktörer arbetar inte aktivt med att långsiktigt implementera
naturvårdsfrågor och involverar därför inte sin personal i dessa frågor.
Hos en aktör finns en särskild naturvårdspolicy där bland annat gräs- och
buskmarker lyfts fram. En annan aktör har internutbildning om biologisk
mångfald för samtliga underhållsentreprenörer vartannat år. Sammantaget finns
sedan 1994 en stor mängd inventeringsrapporter, broschyrer, manualer, böcker
och interna dokument som har skapats för att internt stimulera och engagera
personal om biologisk mångfald.
3.2.4.2 Externt arbetssätt

Alla aktörer arbetar på ett eller annat sätt utåtriktat med biologisk mångfald.
Medieexponeringen är stor i både lokaltv och radio när specifika naturvårds
insatser sjösätts, och förekommer för alla aktörer med jämna mellanrum. Flera
aktörer ger ut broschyrer, foldrar och rapporter som är riktade till allmänheten.
Guidningar för allmänheten förekommer, men sparsamt, och oftast av andra än
aktörerna, till exempel länsstyrelserna eller naturskyddsföreningen. Information
på hemsidor, turistskyltar och iordningställda stigar och parkeringsplatser är en
viktig del för aktörerna som sköter vägkanter och till viss del även för dem som
sköter kraftledningsgator.

3.2.5 Frågeformulär: betydande initiativ inom biologisk mångfald
Svaren på denna fråga har bakats in i beskrivningen av specifika naturvårds
åtgärder.

3.2.6 Frågeformulär: synen på biologisk mångfald
Trafikverket (dåvarande Vägverket) var först ut med att diskutera naturvårds
anpassad drift av vägkantsslåtter i början av 1990-talet. Diskussionerna, och ett
regeringsuppdrag, ledde till att projektet artrika vägkanter sjösattes. Syftet var
initialt att identifiera, bevara och utveckla artrika vägkanter samt att informera
allmänheten om arbetet och resultaten. Under 1990-talet och 2000-talet har
Trafikverket (främst dåvarande Vägverket) varit aktivt i att delta i och delvis
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finansiera forskning om vägkantsslåtter. Forskningen har belyst både alternativa
metoder för uppsamling av vegetation vid vägkantsslåtter (Durling & Jacobsson
2000), potentialen för att utvinna biogas från uppsamlad vegetation (Linné et al.
2001) och etablering av ängsväxter (Lundgren 2006). Trafikverket finansierar
också flera pågående studier som rör barriäreffekter, skötsel av gräs- och
buskmarker, metoder för inventering och identifiering av naturvärden samt
etablering av ängsväxter som en restaureringsåtgärd. De flesta av dessa
forskningsprojekt ingår i forskningsprogrammet Triekol. Under 1990-talet fanns
ett forskningsprogram om vägkantväxters ekologi och skötsel och var ett
samarbetsprojekt mellan SLU, Vägverket och WWF.
Biologisk mångfald i järnvägsmiljöer är visserligen något som uppmärksammades
tidigt (Almquist 1957), men det var först 2008 som artinventeringar, diskussioner
och ett naturvårdsperspektiv började prägla Trafikverket (dåvarande Banverket)
– vår största förvaltare av järnvägsspår.
Biologisk mångfald på flygplatser har börjat diskuteras på allvar först 2008.
Enstaka insatser på mindre flygplatser har gjorts tidigt. Till exempel har det länge
varit känt att heden vid Dala Airport (Borlänge) hyser sällsynta svampar och
gaddsteklar. År 1977 upprättades ett naturreservat på en del av det exercisfält som
är direkt angränsande till flygplatsen. Under 2000-talet har en dialog mellan
Borlänge kommun, länsstyrelsen i Dalarna och Dala Airport AB förts för att
naturvårdsanpassa slåttern på flygplatsområdet.
Kraftledningsgator präglas av en blandad förvaltning med stor regional och lokal
påverkan. För Svenska Kraftnät, förvaltaren av ledningsgatorna med högspänning,
var år 2002 startskottet för arbetet med biologisk mångfald. I dag arbetar Svenska
Kraftnät, och flera andra aktörer som ansvarar för driften av kraftledningsgator,
med ett långtgående naturvårdsperspektiv. Svenska kraftnät har en ambition att
identifiera alla värdefulla biotoper. Identifierade biotoper ska sedan bli föremål för
skötselplaner. Nu genomförs biotopinventeringar i många kraftledningsgator i
samband med att de besiktigas. Dessutom görs försök med intensiv skötsel på
några platser. De intensivhävdade ytorna följs vart 5:e år upp med floristisk
analys.
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4

Diskussion

4.1 Infrastrukturmiljöernas betydelse
I arbetet med att upprätthålla och utveckla ekosystemtjänster knutna till gräs- och
buskmarkers biologiska mångfald finns vinster med att inkludera infrastruktur
miljöerna längs vägar, järnvägar, kraftledningsgator och kring flygplatser. En rad
landskapsekologiska ekosystemtjänster, såsom pollinering av grödor, erosions
bekämpande åtgärder och bevarande av hotade arter kan troligen skötas
kostnadseffektivt i dessa miljöer.
Den totala arealen av infrastrukturmiljöer med hävdade gräs- och buskmarker är
ca 430 000 hektar, en yta i samma storleksordning som de ängs- och betesmarker
som sköts med miljöersättning (Jordbruksverket 2011). Arealerna är dock inte
direkt jämförbara då mer än häften av arealen i infrastrukturmiljöer är buskmark.
Arealer med större inslag av buskvegetation räknas inte med i arealen ängs- och
betesmark. Infrastrukturmiljöernas koppling till odlingslandskapet är inte enbart
ekologisk, de finns också genom kulturhistoria. Hävdmetoder, hävdregimer,
utförande personal och maskinpark för arbete i dessa infrastrukturmiljöer är ofta
också gemensamma med odlingslandskapet.
Den enskilt viktigaste utmaningen är att naturvårdsanpassa den existerande
skötseln i dessa miljöer. De resurser som krävs för skötseln uppgår årligen till
drygt 160 miljoner kronor för vägar, järnvägar, kraftledningsgator och områden
kring flygplatser.
De senaste åren har intresset väckts för att dokumentera och belysa ruderatmarker
generellt och infrastrukturens biotoper i synnerhet. En rad naturinventeringar
(Frycklund 2001; Grusell 2007; Larsson & Knöppel 2009) och sammanfattningar
(Lennartsson & Gylje 2009) har visat på den höga artrikedomen i dessa miljöer.
För vägkanter har projektet artrika vägkanter sedan starten 1994 verkat för att öka
och sprida kunskapen om hotade växtarter längs vägkanter.

4.2 Arealen av hävdade gräs- och buskmarker
Transportinfrastrukturen i Sverige har aldrig varit så omfattande som i dag, även
om antalet godstransporterande hamnar sannolikt minskat och nätverket av
järnväg kraftigt har reducerats

4.2.1 Arealen av hävdade gräsmarker
Den totala arealen hävdade gräsmarker längs svenska vägar, järnvägar, kraft
ledningsgator och i anslutning till flygplatser mäter 190 000 hektar – en yta större
än Öland. Vägnätet visade sig vara den i särklass största enskilda leverantören av
hävdade gräsmarker med ca 165 000 hektar. Det har tidigare spekulerats i att
vägnätet omfattar 200 000 hektar vägkanter (Persson 1998), en uppgift som alltså
var en överskattning. En bred vägkantsvegetation, vanlig på europavägar och
riksvägar, kan vara en viktig faktor för ett växtsamhälles etablering och
fortlevnad. På bredare vägrenar finns också större möjligheter att arbeta med
naturvårdsåtgärder som ytskrapning, insådd och bränning. Naturligtvis bidrar det
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kommunala och det enskilda vägnätet också med viktiga gräsmarker men en
naturvårdsanpassning av skötseln är svårare då antalet aktörer som driver skötseln
är många fler. En möjlig väg till en mer naturvårdsanpassad skötsel av dessa
vägkanter är riktad rådgivning till exempel via länsstyrelsernas lantbruksrådgivare.
Järnvägens banvallar innehåller gräsmarksytor invid särskilda skötselobjekt
såsom plankorsningar, transformatorstationer och brofästen. Dessa bildar stora
torrängspartier vid många branta banvallar. Inga storskaliga studier har gjorts för
att identifiera vilka arealer av gräsmarker som hävdas längs järnvägslinjer. I
fjärranalysen i denna rapport kunde dessa små gräsmarksytor inte med säkerhet
skiljas ut från buskmarken. Däremot har två järnvägssträckningar i mellersta
Sverige studerats, och på dessa fanns ca 35 kvadratmeter hävdade gräsmarker per
km (baserat på rådata från Stenmark 2011). Därför vet vi att på järnvägsstationer
och längs linjer vid strukturer som exempelvis elskåp, plankorsningar och
mötesplatser sker en hävd som har utvecklat gräsmarker med en total areal av
ca 550 hektar. Övriga gräsmarker finns också på patrullstigarna under
kraftledningsgatorna och på flygplatsområden.

4.2.2 Arealen av hävdade buskmarker
I infrastrukturens miljöer finns merparten av arealen hävdade buskmarker i
kraftledningsgator. Kors och tvärs i landet finns ca 22 000 mil kraftledning. Längs
dessa finns ca 224 000 hektar hävdade buskmarker. Skötseln är som regel baserad
på maskinell röjning vart åttonde år utan att röjningsavfallet tas om hand. Grusell
och Miliander (2004) diskuterar dock en sträcka på 45 000 mil kraftledning och
en sammantagen areal (inkluderande även andra biotoper) på 300 000 hektar.
Beräkningarna av arealen buskmark i denna rapport ligger inom ramen för
arealdiskussionen som Grusell och Miliander (2004) för.
För järnvägsmiljöer var arealen av gräs- och buskmarker tidigare helt okänd.
Analysen i denna studie visade att järnvägsmiljöernas gräs- och buskmarker helt
domineras av buskmarker – totalt 18 700 hektar. Denna areal motsvarar en
genomsnittlig gräs- och buskmarksbård på ca 6 meter på varje sida om järnvägen i
hela landet. Längs järnvägslinjen har trädsäkringszoner införts på prioriterade
sträckningar. Snart kommer 500 mil järnväg att ha en trädsäkringszon 25 meter
från rälsen. De omfattande trädsäkringszonerna innebär att järnvägen har en
gräs- och buskmarksbård på ca 15 meter på varje sida. Linjer som inte är
trädsäkrade har en betydligt mindre bredd på vegetationen, ca 3 meter på varje
sida i genomsnitt.
Inflygningszonerna till flygplatser har även de ofta betydande arealer med
buskmark.

4.2.3 Osäkerhet i uppskattning av areal
I arbetet användes olika metoder för att uppskatta arealer av gräs- och buskmarker.
Gräsmarksarealen längs vägnätet och buskmarksarealen längs järnvägsnätet är
baserade på en fjärrkartering mot ortofoton. Eftersom fjärrkarteringen utförts på
450 respektive 150 punkter bör arealerna vara uppskattade med stor säkerhet. För
vägkanterna, där endast gräsmark registrerades, upplevdes gränsen mellan hävdad
vägkant och annat markslag ibland som svår under fjärrkarteringen. I de flesta
sådana svåra fall kunde fotomaterial konsulteras från öppna databaser. För
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järnvägsnätet var gränsdragningen mellan järnvägsmiljö och annat markslag
tydligare och det rådde ingen osäkerhet under fjärrkarteringen. Arealuppskattningen
för miljöer under kraftledningsgator och för flygplatsmiljöer är mer osäker
eftersom ingen fjärrkartering utfördes inom ramen för detta arbete. Därför ska
gräs- och buskmarksarealerna kopplade till kraftledningsmiljöer och flygplatser
ses som en grov uppskattning. Förhopningsvis kommer framtida fjärr- eller
fältkarteringar att ge oss en tydligare bild av vilka arealer vi har att göra med,
i synnerhet för miljöerna kopplade till kraftledningsgator och flygplatser, men
också för andra associerade miljöer såsom hamnar, kanaler och andra
infrastrukturmiljöer.

4.3 Vegetationstyper i infrastrukturmiljöerna
Det finns ingen beskrivning av vilka vegetationstyper som förekommer bland
gräs- och buskmarker längs infrastruktur. Det är däremot uppmärksammat att
sällsynta naturtyper som sandstäpp och stäppartad torräng förekommer på vissa
järnvägsstationer (Larsson & Knöppel 2009). Det faktum att infrastrukturens
gräs- och buskmarker finns representerade i varje biotop i landet och på alla
tänkbara jordmåner och berglager gör uppgiften att ringa in en vegetationstyp
svår. Sannolikt finns det inget behov av att typbeskriva infrastrukturens vegetation.
Istället bör vegetationsskötseln utgå från regionala förutsättningar, mål och
prioriteringar.
För buskmarkerna i dessa miljöer har det hittills inte funnits diskussioner om vilka
typer av marker som bör prioriteras för naturvårdsenlig skötsel.

4.4 Hotade arter
Betydelsen av dessa miljöer verkar vara stor för många hotade arter och flera
åtgärdsprogram för hotade arter knyter an till dessa miljöer. Infrastrukturmiljöer
är viktiga att bevara och utveckla för att öka förutsättningarna för många av våra
mest hotade arter. Samtidigt finns kunskapen om att vissa hotade arter ensidigt
verkar missgynnas av etablering och drift av infrastruktur.

4.5 Hamnar är en outforskad gräs- och
buskmarksleverantör
Hamnar består ofta av stora industriområden med mer eller mindre stora inslag av
gräs- och buskmarker. Hamnar är särskilt värdefulla miljöer för mycket störningsgynnade arter. Till exempel har växterna klotullört Filago vulgaris och risfibbla
Chondrilla juncea i Sverige till största delen påträffats i hamnmiljöer (Malmö
respektive Trelleborg). Utöver de goda förutsättningar som hamnmiljöer skapar
för gräs- och buskmarker så finns ytterligare ett perspektiv: den ständiga
transporten av gods förflyttar även arter, vilket dels kan innebära införsel av
invasiva arter och dels spridning av hotade arter mellan hamnar. I Sverige finns
ingen gemensam drift av hamnar och heller inga riktlinjer eller statistik över hur
arbetet med vegetationen sker. Varje hamn sköts av sitt bolag efter lokala
förutsättningar och ekonomisk möjlighet. Därför finns sannolikt en stor variation
mellan hamnar med avseende på gräs- och buskmarker.
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Figur 23. Sveriges 52 hamnar med kommersiell trafik har en i sammanhanget mycket
knapp areal av gräsmarker. Foto Magnus Stenmark

4.6 Verksamhet för att stärka infrastrukturens
biologiska mångfald
4.6.1 Regionalt miljömålsarbete
Arbetet med biologisk mångfald kring transportinfrastruktur kan ge konkreta,
effektiva och mätbara miljöresultat. Redan i dag är det flera länsstyrelser som ger
rådgivning till stora aktörer genom arbetet med att nå regionala miljömål. Nästa
steg är att komplettera det regionala arbetet med kunskap om aktörernas
miljöstrategier och eventuella naturvårdsplaner, att erbjuda regelbunden
rådgivning och utbildningsinsatser, att samarbeta kring PR samt att stimulera till
inventering och att få med miljöerna i miljöövervakningen. Det finns en stor
potential i att naturvårdsanpassa den existerande skötselregimen genom regionala
samarbeten. Den stora fördelen är att länsstyrelser och aktörer på regional basis
kan arbeta med egna gemensamt utformade mål, inleda långsiktiga samarbeten,
arbeta med lokal entreprenad och väva in ett pedagogiskt och kulturhistoriskt
perspektiv.
Jordbruksverket skickade under 2009 en förfrågan (Bilaga II) till samtliga
länsstyrelser som rörde naturvårdsåtgärder i infrastrukturens gräs- och
buskmarker. Svaren sammanställdes och har använts löpande i samverkansgruppen och miljömålsarbetet. Förfrågan besvarades av 16 av 21 länsstyrelser.
Sammanställningen visade att engagemanget på regional basis är stor för dessa
frågor. Den visade också att graden av samarbete mellan aktörer, mål och
framförhållning varierar kraftigt mellan regioner.

4.6.2 Centralt miljömålsarbete
Kunskap om hur miljöerna ska skötas för att stärka befintliga biologiska kvaliteter
är en begränsande faktor bland aktörerna. Flera aktörer saknar ekologisk
kompetens, men anser att frågan är viktig.
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Inom landsbygdsprogrammet är rådgivning till länsstyrelser, rådgivare och andra
aktörer inom lantbruket en central del. Vi vet att över 40 procent av de kunder
som deltagit i denna typ av rådgivning eller kurs har ökat sitt intresse för
biologisk mångfald (Jordbruksverket 2010). Här finns redan i dag utrymme för att
arbeta med infrastrukturens biotoper. Det kan dock behövas en särskild
informationssatsning för denna typ av rådgivning som riktar sig till lantbrukare
som sköter enskilda vägar. Infrastrukturens gräs- och buskmarker hävdas till stor
del av några få aktörer. Det är därför rimligt att branschen skapar en självbärande
naturvårdsanpassad skötsel som en självklar del av driften av vår infrastruktur. En
möjlighet kan vara att titta på ett certifieringssystem för entreprenörer som verkar
inom skötseln av infrastrukturens vegetation.

4.6.3 Avnämare
Det finns ett brett spektrum av direkta och indirekta aktörer som bör sammanföras
i ett aktivt informationsutbyte. Bland de direkta aktörerna finns myndigheter,
affärsverk, kommuner och företag som ansvarar för och driver skötsel av gräsoch buskmarker längs transportinfrastruktur. De största är Trafikverket, Svenska
Kraftnät, E.ON, Fortum, Vattenfall El och Swedavia AB. Förfrågan som
Jordbruksverket skickade ut visade tydligt att indirekta aktörer (länsstyrelser,
kommuner och intresseföreningar) ofta utför naturvårdsåtgärder i samarbete med
de direkta aktörerna. Ofta är dessa indirekta aktörer initiativtagare och ibland
även finansiärer. Därtill finns perifera aktörer som representerar delvis liknande
livsmiljöer såsom till exempel vindkraftsparker, kanalsystem, vattenkraftsdammar
och militära övningsområden.

4.7 Hur går vi vidare
Att se och utveckla potentialen i infrastrukturens gräs- och buskmarker kräver ett
brett synsätt, samarbete och framförhållning. Därför är samverkan mellan de
drivande aktörerna en nyckel till naturvårdsanpassad skötsel, internutbildning med
fokus på biologisk mångfald och en större kontaktyta mot allmänheten. Jordbruksverket avser att fortsätta driva dessa frågor i det nationella miljömålsarbetet.
Det är viktigt att veta vad målet är med naturvårdsarbetet. Inom projektet artrika
vägkanter har diskussioner förts om vilka krav som ska ställas på en artrik
vägkant. Eftersom det inte finns någon definition på vare sig vegetationstypen äng
eller på begreppet artrik vägkant har farhågan funnits att projektet redan i dag
även omfattar vägkanter med låg florakvalité. Generellt finns det också en skepsis
mot själva florakvalitéten i vägkanter och andra gräsmarker längs infrastruktur.
Kritiken bottnar i resonemanget att dessa habitat är sekundära, det vill säga har
koloniserats av djur och växter från omgivande värdefulla naturområden och inte
hävdas mångfaldsoptimalt.
I dag utförs ingen nationell uppföljning av kvalitén på gräs- och buskmarker i
dessa miljöer. Därför kan ingen prioritering av skötselinsatser ske. Dagens naturvårdsarbete i infrastrukturmiljöerna görs sporadiskt och ofta utan övergripande
mål. Det fortsatta arbetet bör därför fokusera på att:
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•
•
•
•
•

Beskriva befintliga naturvärden
Upprätta uppföljningssystem för naturvärden knutna till infrastruktur
Skapa kortsiktiga och långsiktiga mål8
Hitta balansen i naturinventeringar, skötselrekommendationer och driftarbetet
Skapa implementeringsplan

Prioritering av rådgivning som rör gräs- och buskmarksskötsel i dessa miljöer är
sannolikt mycket kostnadseffektivt. Jordbruksverket och länsstyrelserna bör
därför satsa på riktad rådgivning till lantbrukare som sköter enskilda vägar och
kompetensutveckling för rådgivare och företag som arbetar med skötsel av dessa
miljöer. Informationsutbyte och samarbete mellan olika aktörer bör fortsätta
genom fortsatt arbete med samverkansgruppen med ett par möten per år.
Genom att analysera arealen gräsmark i vägkanter som ligger i anslutning till
odlingslandskapet fördelat på allmänna och enskilda vägar skulle Jordbruksverket
få ett bra underlag vid uppföljning och prioritering av styrmedel. En sådan analys
kan också vara ett viktigt underlag för regionala prioriteringar. Hur infrastrukturens
rumsliga struktur ser ut borde analyseras liksom miljöernas funktion för att skapa
konnektivitet i landskapet.
Trafikverkets arbete med artrika vägkanter bör fortsätta. Dels genom att beskriva
nya artrika vägkanter, dels genom att följa upp hur skötseln har fungerat för de
artrika vägkanter som finns i dag.

8

För artrika vägkanter finns redan mål att 10 procent av det statliga vägnätet ska bestå av artrika
vägkanter.
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