
Skötselplan för vägkanter utmed Frönäsvägen  
 
Bakgrund 
 
Då mycket tung trafik kommer att köra på vägen under grävningarna för VA de närmaste två 
till tre åren, utan att vi kan göra några större förbättringar, måste vi vara extra rädda om 
våra vägkanter.  
Vägsamfälligheten har under flera år haft ett program för bortgrävning av förnan i hela 
vägkantsområdet vart fjärde år. Det är dubbelt så ofta som rekommenderas av Trafikverket. 
Det har inneburit att även en del av vägens sk stödremsa och vägkanter grävts av. Växtlighet 
stabiliserar vägkanterna och det viktigaste är att dikesbotten grävs ur enligt styrelsens 
vägbyggare Bo Lagerstedt.  
Att sköta om växtligheten hjälper också vattenavrinning och upptorkning av vägrenarna. 
Samfälligheten vill också bidra till att det pollinerande insekterna får någonstans att bo då 
det moderna jord- och skogsbruket drastiskt har minskat den biologiska mångfalden. 
Trafikverket har ett sådant uppdrag. Vi har hittills följt trafikverkets rekommendationer med 
en sen klippning. Trafikverkets utvecklare har nu ändrat sina rekommendationer till en 
mycket tidig och en sen klippning. Trafikverket rekommenderar också slaghack istället för 
kedjemaskin att klippa gräset med.  
 
Mål 
 
Vi måste få bättre koll på våra vägkanter och dess anläggningar som trummor och brunnar. 
Vi måste få dem mera lättskötta och ha ett bättre flyt i skötseln utan hinder från utfarter 
och spänger som inte hör dit. Vi kommer att arbeta även med att få bort sådant som vatten 
som står i diken och invasiva arter som lupiner. Vi hoppas minska den sly som raskt växer 
upp i vägkanten. Vi vill ha en lite lägre flora som ger möjlighet för så många olika 
pollinerande humlor, fjärilar och andra småkryp som möjligt att äta och bo i vägkanterna. Vi 
vill att vägkanterna ska se vackra och välskötta ut och sikten i korsningar blir god. Vi tror 
också att en sådan vägkantsskötsel på sikt kan visa sig mer ekonomisk. 
 
Medel 
 
Tillsammans med kommunen kommer vi att söka så kallat LONA-bidrag till nästa år. Lokala 
Naturvårdssatsningen kan ge bidrag även till utveckling av skötselplan för vägrenar. 
Kommunen söker och samfälligheten ansvarar för projektet. Kommunekolog och plan- och 
byggchef är mycket positiva. Vägsyn med kommunekologen är bokad till 13 april med Åsa 
och Bie. 
 
 
Att göra i vägkanterna 2021 
 
Mars Flytt av allt timmer i vägkanterna. 
 
April Rensning och huggning av busk o träd till en höjd av 4,6 m över vägbanan och 

minst 2 m från vägbanan eller fram till tomtgräns. 
  



 
 Genomgång av trummor och stenar i vägkanter och diken. Borttagning av alla 

större stenar (fotbollsstorlek el större). Rensning/högtrycksspolning av alla 
vägtrummor 

 
Maj Mellan 5 - 20 maj klippning omgång 1 med slaghack. Putsning med lie med 

räfsning runt stolp, öppningar på vägtrummor, vägkorsningar o utmärkta, 
speciellt intressanta områden för floran. Alla trumöppningar rensas. 

 Slaghacksentreprenör, Roger och Jörgen 
 
Juli Översyn för fri sikt. Lieslagning med räfsning av vägkors och andra ställen som 

ska vara fria. Rensning med lie av lupiner och andra invasiva arter och 
hopsamling i svarta plastsäckar för deposition hos kommunen.  

 
 Inventering av floran. Ev tre ggr under sommaren. Juni, juli, sent i augusti. 
 
September Mellan 1 – 15 september klippning omgång 2 med slaghack. Putsning med lie 

med räfsning runt stolp, öppningar på vägtrummor och vägkorsningar o 
utmärkta, speciellt intressanta områden för floran. Rensning av kvarvarande 
lupiner o invasiva arter med lie och hopsamling i svarta säckar för deposition 
hos kommunen.  

  
 
 
Att göra i vägkanterna 2022 
 
April Kompletterande rensning av busk och sten i vägkanterna. Kontroll av trummor 

och diken. Ev trumbyten. 
 
Maj tom september 
 Samma som 2021. 
 
 
BS maj 2021 
 


