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I takt med att jordbruket har intensifierats har arter anpassade till det gamla kulturlandskapet 

trängts undan, vilket hotar den biologiska mångfalden. Ledningsgator har på senare tid 

uppmärksammats för sitt värde som ett alternativt habitat för dessa arter och energibolaget 

Kraftringen vill arbeta för att främja mångfalden i sina ledningsgator. För att utreda vilken 

biologisk mångfald som finns i ledningsgator och föreslå åtgärder för att främja den, utfördes 

en studie av 17 ledningsgator i centrala Skåne. Det visade sig att många ledningsgator går 

genom produktionsskog, där ledningsgatan hyser en större mångfald än den omgivande 

skogen. Många ledningsgator följer också gamla stenmurar. Förslag på åtgärder innefattar 

röjning med tätare intervall, röjning av stenmurar, hänsynstagande till vattendrag, insådd av 

blommande växter, borttagande eller ihopsamlande av röjningsavfall, selektivt röjande av 

buskar, kvarlämnande av död ved, en minskning av vegetationshöjden och insatser för att 

begränsa spridningen av invasiva arter. Åtgärderna som föreslås är till olika grad komplicerade 

och kostsamma, i bland motsäger de dessutom varandra. Det beror på att olika 

organismgrupper eller arter har olika krav på sin omgivning och för att sätta in en lämplig 

skötsel måste det först finnas en plan för vilken organism som ska gynnas. För att främja 

biologisk mångfald i ledningsgator på ett kostnadseffektivt sätt måste det utredas vidare var 

det finns höga naturvärden och var naturvärden kan utvecklas eller skapas. Det måste också 

klargöras vilka åtgärder som får utföras i ledningsgator utan att markägares tillstånd krävs.  

 

1. Introduktion  

1.1. Bakgrund 

1.1.1. Biologisk mångfald 

”Med biologisk mångfald avses variationsrikedom bland 

levande organismer av alla ursprung. I detta innefattas 

landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem 

och de ekologiska komplex i vilka organismer ingår. 

Såväl mångfald inom arter, mellan arter som av 

ekosystem omfattas” (Konventionen om biologisk 

mångfald 1992). Biologisk mångfald handlar 

dvs. om mångfald på flera olika nivåer: från 

mångfald av ekosystem och av arter ner till 

mångfald av gener. Den biologiska mångfalden 

hotas bland annat av mänskliga aktiviteter som 

intensivt skogs- och jordbruk vilket för med sig 

 

habitatförlust, fragmentering och till följd av 

detta, arters utdöende (ArtDatabanken 2015). 

Drygt 4000 arter i Sverige är upptagna på 

rödlistan, vilket innebär att de av olika 

anledningar riskerar att dö ut (ArtDatabanken 

2015). Flest rödlistade arter förekommer i skog- 

och jordbruksmark där de största hoten är 

avverkning respektive igenväxning 

(ArtDatabanken 2015).   

Skåne är artrikast i Sverige men det är också det 

län med flest rödlistade arter och för att bevara 

den biologiska mångfalden kommer det att 

krävas riktade åtgärder (Länsstyrelsen Skåne 

2014). Till exempel kommer ett nyskapande av 

livsmiljöer att krävas eftersom många arters 
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habitat har försvunnit, förändrats eller 

fragmenterats (Länsstyrelsen Skåne 2014). 

 

1.1.2. Kraftringen 

Kraftringen är ett energibolag ägt av 

kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma, 

det är också i dessa kommuner som den 

huvudsakliga verksamheten finns (Kraftringen 

2015a). Förutom elnät och elförsörjning 

omfattar Kraftringens verksamhet också bland 

annat fjärrvärme och fjärrkyla till totalt ca 

300 000 kunder (Kraftringen 2015a). 

Kraftringen vill arbeta med hållbar utveckling 

och har visionen ”energi för framtida generationer” 

(Kraftringen 2015a). I hållbarhetsarbetet 

prioriteras fossilfri produktion, energieffektivitet 

och biologisk mångfald (Kraftringen 2015b).  

 

1.1.3. Ledningsgator och biologisk 

mångfald 

Där elledningar är luftburna måste området 

därunder hållas öppet för att skydda ledningarna 

från uppväxande vegetation och säkra 

elförsörjningen (Lennart Olsson muntligen). 

Det röjda området under ledningarna kallas för 

ledningsgata. Ledningsgator kan ha negativa 

effekter på biologisk mångfald i form av 

fragmentering (Rich et al. 1994) och 

kanteffekter (Eldegard et al. 2015). 

Fragmentering innebär att ett habitat delas upp i 

flera, mindre fragment som blir isolerade från 

varandra (Wilcove et al. 1986). Det drabbar arter 

som behöver stora, ostörda habitat, arter som 

inte överlever om de försöker röra sig mellan 

isolerade habitatfragment och de arter som är 

känsliga för kanteffekter (Temple 1996). Till 

exempel har en amerikansk studie visat att små 

däggdjur som näbbmöss undviker att korsa 

ledningsgator (Shreiber och Graves 1977). Där 

landskapet är beskogat skapar ledningsgator 

långa, skarpa kanter mellan den omgivande 

skogen och den röjda ledningsgatan. 

Förhållandena i skogen nära kanten blir då 

påverkade genom ett större ljusinsläpp, högre 

temperatur i luften och i jorden, ökad 

vindhastighet och minskad fuktighet (Harper et 

al. 2005). Artsammansättningen i skogen 

påverkas också eftersom arter från 

ledningsgatan sprider sig in i skogen (Eldegard 

et al. 2015). Ytterligare en negativ effekt som 

ledningsgator har på djurlivet är fågeldöd. 

Luftburna elledningar kan innebära risker för 

fåglar som kolliderar med dem och då 

förolyckas de antingen av elströmmen eller av 

kollisionen i sig (Vattenfall 2001). En del arter är 

överrepresenterade när det gäller sådana 

olyckor, till exempel ugglor och rovfåglar 

(Vattenfall 2001). 

 
Ledningsgator har dock de senaste åren fått mer 

uppmärksamhet från naturvårdens håll och 

deras värde för biologisk mångfald har betonats 

(Länsstyrelsen Jönköping 2008). Detta eftersom 

de erbjuder ett alternativt habitat för arter som 

är beroende av att deras livsmiljö hålls öppen 

(Länsstyrelsen Jönköping 2008). Eftersom 

många sådana arter är rödlistade till följd av att 

deras ursprungliga habitat försvunnit eller 

fragmenterats i takt med att jordbruket har 

intensifierats (ArtDatabanken 2015) är det 

viktigt att ta tillvara på alternativa habitat, till 

exempel ledningsgator (Jordbruksverket 2012). 

Ledningsgator kan förutom alternativa habitat 

även fungera som spridningskorridorer för arter 

vars habitat är fragmenterat och där individer 

har svårt att röra sig mellan lämpliga habitat 

(Länsstyrelsen Jönköping 2008).  

 

Ledningsgator upptar stora arealer i landskapet: 

den totala arealen som utgörs av ledningsgator i 

Sverige är nästan jämförbar med den som 

upptas av naturbetesmarker (Berg et al 2013). 

De livsmiljöer som ledningsgator har att erbjuda 

är marker i tidiga successionsstadier: hävdade 

gräs- och buskmarker (Jordbruksverket 2012). 

Jordbruksverket (2012) har uppskattat att 

buskmarksarealen i ledningsgator i hela Sverige 
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uppgår till 224 057 ha och de hävdade 

gräsmarkerna till 14 080 ha. 

 

Studier har visat att ledningsgator kan fungera 

som alternativa habitat för hotade arter inom 

grupperna kärlväxter och ängssvampar 

(Vattenfall 2011), fjärilar (Svensson et al. 2012), 

bin (Russel et al. 2005) och fåglar (King et al. 

2009). Ledningsgator kan alltså spela en viktig 

roll ur bevarandesynpunkt men för att kunna 

främja den biologiska mångfalden måste 

röjningen anpassas efter de arter som ska gynnas 

(Länsstyrelsen Jönköping 2008). Här kan 

energibolaget påverka vilken riktning som 

skötseln av ledningsgatan ska ta och har därmed 

möjlighet att främja den biologiska mångfalden.      

 

1.1.4. Ledningsrätt 

Hur elledningar får dras över fastigheter regleras 

i ledningsrättslagen (1973:1144). Ledningar får 

därigenom en rätt att utnyttja ett utrymme på en 

fastighet vilken kallas ledningsrätt. Lednings- 

rätten omfattar dragningen och användandet av 

ledningen och därmed underhåll i syfte att 

säkerställa elförsörjningen. Huruvida 

ledningsrätten också kan innefatta åtgärder för 

att främja biologisk mångfald i ledningsgatan är 

enligt Anders Lundborg (muntligen) en snårig 

och outforskad terräng: ”Eftersom det inte står 

beskrivet exakt hur, när och vad vi får lov att göra för 

att säkerställa att ledningens drift fungerar så är det 

svårt att ge något definitivt svar på vad som är okej och 

vad som vi inte får lov att göra” (Anders Lundborg 

muntligen). 

 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med det här kandidatarbetet är att ge 

Kraftringen en kunskapsbas för sitt arbete för 

biologisk mångfald. Detta genom att 

sammanställa kunskap om biologisk mångfald 

kopplad till ledningsgator och ge förslag på 

insatser Kraftringen kan göra för att främja 

biologisk mångfald i sina ledningsgator. De 

frågeställningar jag har utgått ifrån är: 

 Vilken biologisk mångfald finns i 

ledningsgator? 

 Hur kan Kraftringen främja biologisk 

mångfald i sina ledningsgator? 

 

 

2. Metod  

2.1. Litteraturstudie 

För att hitta relevant litteratur har vetenskapliga 

artiklar sökts fram via databasen Web of 

Science. Rapporter och andra skrifter har också 

hittats med hjälp av sökmotorn Google.  

 

2.2. Intervjuer 

För information om rutiner kring röjningen av 

ledningsgator intervjuades Lennart Olsson, 

teamchef på Kraftringen Service per telefon den 

17 november 2015. Detaljer kring ledningsrätten 

reddes ut med hjälp av Anders Lundborg, mark- 

och exploateringsingenjör på Kraftringen via 

mailkontakt den 11 november. För information 

om markläggning av kablar kontaktades Edvin 

Franksson, nätingenjör på Kraftringen den 27 

november. Dessutom har Torbjörn Larsson, 

kommunikationsansvarig på E.ON Elnät 

intervjuats per telefon den 24 november 

angående E.ON:s samarbete med Länsstyrelsen 

i Jönköping om röjning för biologisk mångfald.  

 

2.3. Fältstudie 

För att bedöma vilken biologisk mångfald som 

finns i ledningsgator utfördes en fältstudie av 17 

ledningsgator av en sammanlagd längd på 4400 

m. Fältstudien utfördes 12-19 november 2015. 

2.3.1. Studieområde 

Fältstudien utfördes i det så kallade ”KREAB-

området”. KREAB står för Klippan-
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Figur 1: Det studerade området, KREAB-området stäcker sig från Höör och norrut förbi Klippan. KREAB-området är 

indelat sex delområden. Varje år röjs ett delområde. Fältstudien utfördes i delområde 1-3 som röjdes för sex, fem 
respektive fyra år sedan.  

 
Rönneådalens Energi Aktiebolag som blev 

uppköpt av Kraftringen år 1982 (Anders 

Lundborg muntligen). Området breder ut sig i 

centrala Skåne i kommunerna Eslöv, Svalöv, 

Klippan och Höör (Figur 1). I området finns 

högspänningsledningar på 10 000 respektive 

20 000 V och lågspänningsledningar som 

distribuerar el till villorna (Lennart Olsson 

muntligen). Inga av ledningarna är helt 

trädsäkrade utom en sträcka i närheten av 

Klippan där ledningsgatan är 36 m bred (Anders 

Lundborg muntligen). Ledningarna på 10 000 V 

röjs i en 8 m bred gata och de på 20 000 V i en 

10 m bred gata medan lågspänningsledningarna 

har 3 meter breda ledningsgator (Lennart 

Olsson muntligen). De nuvarande lednings-

gatorna är från 70-talet då ledningsnätet byggdes 

om, men vissa sträckor är från 50-talet (Lennart 

Olsson muntligen). KREAB-området är indelat i 

sex delområden (Figur 1), där ett område röjs 

varje år (Lennart Olsson muntligen). Röjningen 

sker vintertid, december till april. Då röjs allt 

som inte är lågväxande bort och farliga grenar 

på kantträd sågas av. Träd som lutar över 

ledningarna eller på annat sätt riskerar 

elsäkerheten fälls. Vegetation som är 

lågväxande, till exempel slån, enbuskar och 

björnbär röjs inte bort. Lågspänningsledningar 



5 
 

Figur 2: Karta över ledningsnätet i de södra delarna av KREAB-området som innefattar röjningsområde 1-3. Mörkblå linjer 

visar var gränsen för KREAB-området går, ljusblå linjer visar ledningar på 20 kV, röda linjer visar ledningar på 10 kV och 
svarta linjer visar marklagda kablar.  

röjs manuellt medan det under 

högspänningsledningar används en slaghack på 

en traktor. Verktyget flisar sönder slyet vilket 

gör att det inte kan växa upp lika snabbt. För att 

kvista sidoträd används en motorsåg på ett 

aggregat som styrs från traktorn. När röjningen 

är avslutad lämnas allt röjningsavfall i 

ledningsgatan eftersom det tillfaller markägaren 

(Lennart Olsson muntligen). I området planeras 

markläggning av kablar på flera sträckor (Edvin 

Frankson muntligen). Detta för att skydda från 

elavbrott till följd av exempelvis snötyngda 

grenar och stormfällda träd. Kablarna kommer 

då i stor utsträckning att dras utmed vägar och 

det kommer inte längre finnas ett behov av 

röjda ledningsgator (Edvin Frankson 

muntligen). Markläggningen planeras till 2016-

2018 respektive 2020. 

2.3.2. Fältmetod 

Till fältstudien utvaldes ledningsgator som 

kommer att röjas inom 3 år, det vill säga 

ledningsgator i delområdena 1-3. Kartor med 

ledningsnätet tillhandahölls av Kraftringen där 

dragningen av högspänningsledningarna finns 

utmärkta (Figur 2). Urvalet av ledningsgator 

begränsades ganska kraftigt av Skånes öppna 

landskap och att det sällan krävs röjning för att 

hålla ledningsgatan fri från potentiellt störande 

vegetation. Några ”ledningsgator” över öppen 

mark där röjning normalt inte utförs besöktes 

också. Tillgängligheten till ledningsgatorna 

avgränsade också urvalet. 

     För varje ledningsgata som besöktes 

noterades hur vegetationen såg ut, både i 

ledningsgatan och i omgivningen. Vegetationen 

beskrevs med avseende på vilka arter och 
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strukturer som dominerade samt om intressanta 

arter hittades. En GPS användes för att ta 

koordinater med koordinatsystemet RT90. 

Fotografier togs av strukturer och arter för 

dokumentation. Längden av ledningsgatorna 

beräknades genom mätning av avståndet på 

kartor i Google maps (maps.google.com). I 

rapporten används genomgående svenska 

artnamn, medan en artlista med de vetenskapliga 

namnen finns i bilaga 1.  

 

 

 

3. Resultat  

De undersökta ledningsgatorna kan grovt 

indelas i de som går genom planterad granskog, 

genom bokskog eller annan lövskog, genom 

energiskog eller över öppen mark. De 17 

studerade ledningsgatorna finns beskrivna i 

detalj i bilaga 2, medan det nedan presenteras en 

översikt av resultaten i tabell 1.  

Ledningsgatorna med nummer 1-6 är belägna i 

röjningsområde 1, nummer 7-11 i 

röjningsområde 2 och nummer 12-15 i 

röjningsområde 3. Eftersom röjning senast 

utfördes för fyra till sex år sedan fanns det ofta 

mycket sly som växt upp i ledningsgatorna. En 

annan iakttagelse var att björnbärssnår var 

vanliga. Ledningarna var också ofta dragna längs 

med stenmurar eller överkorsade sådana. Det 

fanns märkbara skillnader mellan de olika 

röjningsområdena med avseende på 

vegetationen i ledningsgatorna. Det var mer sly i 

röjningsområde 1 jämfört med röjningsområde 

3 där det fanns sparsamt med sly och 

ledningsgatorna dominerades i stället av gräs.  

Där ledningsgatorna genomkorsar planterad 

granskog (nummer 2b, 8, 12 och 14) var det 

tydligt att det rymdes en större biologisk 

mångfald i ledningsgatan än i skogen. Skogen 

var ofta så tät och mörk att det knappt fanns 

något fältskikt. I och med att det var 

monokulturer fanns där i princip bara en art: 

gran, medan det i ledningsgatan växte mossa, 

lavar, gräs, ljung, andra ris, örter och buskar.  

 

I de områden där ledningsgatorna går genom 

bokskog (nummer 4 och delar av nummer 9) 

fanns det ofta partier med tätt sly i 

ledningsgatan medan skogen i övrigt var ganska 

öppen och fri från sådana täta ansamlingar av 

sly. I övrig lövskog var det ofta tätt med björksly 

i ledningsgatan.  

 

Där ledningsgatorna genomkorsar energiskog 

(nummer 5 och 11) fanns en röjd gata genom 

energiskogen även om det på en av platserna, 

nummer 11, fanns mycket sly i ledningsgatan. I 

ledningsgata nummer 5 var området under 

ledningarna en öppen yta med gräs och örter 

helt utan sly.  

 

De ”ledningsgator” som går över öppen mark 

som jag inkluderat i studien (nummer 2c, 6, 7, 

13 och 15) går antingen genom betesmarker, 

över stenmurar eller över en gräsmark. I två fall 

går ”ledningsgatan” genom betesmarker med 

enbuskar, andra buskar och björnbärssnår. 

Vegetationen var bitvis tät och betesmarkerna 

riskerar att växa igen.  

     I två fall följer elledningarna stenmurar där 

sly, buskar, gräs och högvuxna örter vuxit upp 

(nummer 6 och 13).  
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Tabell 1: Översikt över de studerade ledningsgatorna. Koordinaterna är tagna i en godtycklig del av 

ledningsgatan. Spänning avser vilken strömspänning som finns ledningarna, ledningar med 10 kV har en 

ledningsgata på 8 m och ledningar med 20 kV har en ledningsgata på 10 m. Längd avser hur lång sträcka av 

ledningsgatan som studerades. Under Beskrivning beskrivs först naturtypen som ledningsgatan genomkorsar och 

därefter själva ledningsgatan. Förslag avser vilka åtgärder som kan vara lämpliga i det specifika området för att 

främja den biologiska mångfalden. En utförligare beskrivning av ledningsgatorna finns i bilaga 2 och tillägg till 

förslagen finns nedan i diskussionskapitlet.  

Nr. Koordinat Spänning Längd Beskrivning Förslag 

1 X 6203878 
Y 1348581 

10  kV 70 m Lövskog. Fältskikt med ormbunkar, 
kirskål, humleblomster, löktrav. 
Högt björksly. Död ved.   

Ta hänsyn till å.  

2a  X 6208156 
Y 1349577 

10 kV 300 m Halvöppen, varierande miljö. 
Fältskikt med mossa, ormbunkar, 
gräs, buskstjärnblomma, 
svartkämpar och åkertistel. 
Enbuskar, sly av avenbok och ek. 
Död ved. Stenmur och en bäck.  

Ta hänsyn till 
stenmur och bäck. 

2b  X 6207868 
Y 1349130 

10 kV 200 m Planterad granskog. Mossa, gräs, 
ris, veketåg och örter som 
brännässlor, smultron, 
smörblommor. Bitvis tätt med 
björnbär och sly. 

Lämna död ved. 

2c X 6207160 
Y 1347371 

10 kV 150 m 
 

Betesmark med buskar, ek och 
björk.  

Glesa ut bland 
buskar för att öppna 
upp betesmarken.  

3 X 6208827 
Y 1350147 

10 kV 100 m Mellan björkskog och damm. 
Bredkaveldun, veketåg, 
brännässlor. Död ved.  

Ta hänsyn till 
vattnet.  

4 X 6208790 
Y 1350971 

10 kV 300 m Bokskog. Fuktigt stråk med 
ormbunkar, veketåg, älggräs och 
gulplister. I övrigt täcks marken av 
boklöv. Bitvis mycket tätt boksly. 

Lämna död ved.  

5 X 6206638 
Y 1345724 

20 kV 200 m Energiskog och lövskog. Fältskikt i 
energiskogen med gräs och örter. I 
lövskogen med gräs, örter, buskar 
och avhugget sly.  

Så in en ängs- och 
lundflora. 

6 X 6210110 
Y 1343262 

20 kV 200 m Öppet landskap, en stenmur 
övervuxen med gräs, dunört, 
rosbuskar och sly. 

Röj som vanligt. 

7 X 6204287 
Y 1354616 

10 kV 350 m Betesmark med enbuskar. Bitvis tätt 
med björnbär och buskar.  

Glesa ut bland 
enbuskar, buskar 
och björnbärssnår. 
Ta bort 
röjningsavfall.  
 

8 X 6201980 
Y 1355710 

10 kV 450 m Planterad granskog. Bitvis tätt med 
sly och granplantor. Stenmur med 
sly.  

Röj stenmur. Samla 
ihop sly till högar.  

9 X 6207184 
Y 1357073 

10 kV 500 m Varierad vegetation: bokskog utan 
fältskikt med bitvis mycket sly och 
en stenmur. Blandskog med ris och 
björnbärssnår, bitvis tät 
buskvegetation och död ved. 

Röj stenmur. 
Lämna död ved. 
Samla ihop sly till 
högar.  

10 X 6202212 
Y 1353471 

10 kV 150 + 
130 m 

Lövskogsdunge och björkskog. 
Gräs, ormbunkar, brännässlor, 
nyponbuskar, enbuske och lövsly. 

Så in en lundflora. 
Gynna andra arter 
än björk i 
björkskogen.  
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Nr. Koordinat Spänning Längd Beskrivning Förslag 

11 X 6200926 
Y 1354398 

10 kV 200 m Poppelodling. Ormbunkar, gräs, 
veketåg, hallon och brännässlor. 
Sly och enstaka granar. 

Så in fuktängsflora. 

12 X 6216491 
Y 1348312 

10 kV 400 m Planterad granskog med inslag av 
tall. Fältskikt av mossor, lavar, ljung 
och andra ris. Bestånd med 
blomsterlupin. Delar med mycket 
björksly. Bitvis stenig mark med 
lågvuxen vegetation. Bitvis 
gräsdominerat.  

Begränsa spridning 
av invasiva arter. 
Lämna död ved. 

13 X 6215017 
Y 1350925 

10 kV 400 m Öppet landskap. En stenmur med 
sly.  

Röj som vanligt. 

14 X 6215017 
Y 1350925 

20 kV 150 m Planterad granskog. Ormbunkar, 
björnbär och hasselbuskar. Ek- och 
boksly. Flera stenmurar. 

Gynna andra 
trädslag och buskar 
än gran. Lämna död 
ved. Röj stenmurar.  

15 X 6211553 
Y 1357999 

10 kV 150 m Gräsmark med hasselbuskar, 
boksly och granplantor.  

Så in ängsflora.  

 

4. Diskussion 

4.1. Ledningsgators påverkan på 

biologisk mångfald 

4.1.1. Fragmentering och kanteffekter 

Ledningsgatorna som studerats bör inte orsaka 

problem med fragmentering eller kanteffekter 

eftersom skogarna från fältstudien inte är gamla 

naturskogar. Skogarna som har påträffats är täta 

produktionsskogar med enartsbestånd av gran, 

eller bokskogar som redan är så pass öppna att 

en ledningsgata ofta inte går att urskilja. 

Kanteffekter behöver inte vara till skada i 

intensivt brukad skog. Ledningsgatorna genom 

produktionsskogarna bidrar tvärt om till en 

ökad biologisk mångfald genom att bilda 

långsträckta gläntor i skogarna där arter som vill 

ha en ljus livsmiljö kan trivas (Eldegard et al. 

2015). Ledningsgatorna som studerats är också 

så pass smala - Rich et al. (1994) undersökte hur 

vägar och ledningsgator som går genom skog 

påverkar skogslevande fåglar genom 

fragmentering av deras habitat. De fann att 

fåglarna undvek korridorer bredare än 23 m 

men inte korridorer på 8 m. De konstaterade att 

fåglarna inte verkade anse en skog som 

genomkorsas av korridorer så smala som 8 m  

 

 

 

 

var fragmenterad, den bredd som används i de 

studerade ledningsgatorna.  

     Eldegard et al. (2015) ger råden till 

energibolag att inte dra nya ledningar genom 

skogar med höga naturvärden men om det inte 

går att undvika kan det vara tänkvärt att 

kanteffekter har större inverkan på kanter mot 

söder. Det går också att mjuka upp kanten och 

skapa ett skogsbryn för att minska kanteffekten 

och hindra spridning av arter in i skogen 

(Eldegard et al. 2015). 

 

4.1.2. Fågeldöd 

Kraftringen föreslås närmare undersöka om 

fågeldöd för närvarande är ett problem i deras 

ledningsnät. Även om det är ett problem idag 

kommer det att lösas i och med den planerade 

markläggningen av stora delar av ledningsnätet.  

 

4.1.3. Hävd 

Den ekologiska teorin ”intermediate disturbance 

hypothesis” säger att lagom störning ger högst 

mångfald (Connell 1978). Att hotade arter i 

jordbrukslandskapet är ställda mot främst två 

olika hot: igenväxning å ena sidan och för hårt 
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bete å den andra visar också att det kan vara 

förödande med både för lite och för mycket 

störning (Lennartson och Gylje 2009). 

     Eftersom jordbruket intensifierats har 

arealerna slåtterängar och naturbetesmarker 

minskat och med dem många arter (Svensson et 

al. 2012). Med tanke på att många av de arter 

som är kopplade till det gamla 

jordbrukslandskapet hotas av utrotning är det 

viktigt att undersöka alternativa habitat för dem. 

Många av de alternativa habitaten finns längs 

med infrastruktur som vägar, järnvägar och 

ledningsgator, vilket gör dem intressanta för 

naturvården (Jordbruksverket 2012).  För vissa 

arter har dessa miljöer till och med blivit deras 

huvudsakliga livsmiljö, till exempel de rödlistade 

arterna smällvedel som växer i vägkanter och 

väddnätfjäril i ledningsgator (Svensson et al. 

2012). Andra arter hade varit rödlistade idag om 

de inte kunnat nyttja infrastrukturens biotoper 

som ett alternativt habitat (Lennartson och 

Gylje 2009). 

     Röjningen av ledningsgator liknar den gamla 

tidens hävd av ängar. Det finns exempel på 

ledningsgator som går genom ett historiskt sett 

hävdad landskap där ängsfloran har kunnat 

överleva tack vare den regelbundna röjningen av 

ledningsgatan när omgivande landskap blivit 

bevuxet av skog. Ett sådant exempel är området 

Lövbergsängen Sidsjö i Jämtland, som är en 

ledningsgata som blivit ett Natura 2000-område 

(Länsstyrelsen Jämtland 2015).  

     I en jämförelse av blommande växter mellan 

naturbetesmarker och ledningsgator visade det 

sig att det i båda miljöerna fanns en lika stor 

andel arter som var beroende av hävd: en 

tredjedel (Svensson et al. 2012), vilket styrker att 

röjningen av ledningsgatan i bland kan vara 

tillräcklig för att arter som är känsliga för 

upphörd hävd ska kunna leva kvar.  

     Förutom att ledningsgator skapar 

förutsättningar för ängsväxter är de också 

viktiga för uppkomsten och hävden av 

buskmarker (Jordbruksverket 2012): 

Konsekvensen av röjningen blir att 

igenväxningsförloppet till viss del avstannar. 

Det skapar stora arealer marker i ett tidigt 

successions-stadium med sly och buskar.  

 

4.1.4. Spridningskorridorer 

Förutom att tjäna som spridningskorridorer för 

arter vars habitat är fragmenterat kan 

ledningsgator utgöra spridningsvägar för 

invasiva arter (Lampinen et al. 2015). Till 

exempel noterades ett bestånd av 

blomsterlupiner i en av ledningsgatorna 

(nummer 12). Blomsterlupin är en invasiv art i 

Sverige och Europa (Fremstad 2010). Den kan 

växa i täta bestånd och konkurrerar ut inhemska 

arter samt tillför näring till marken genom sina 

kvävefixerande bakterier, vilket ytterligare 

ändrar konkurrensförhållandena i växtsamhället 

(Fremstad 2010).  

 

4.1.5. Artgrupper som gynnas av 

ledningsgator 

Ledningsgator kan utgöra en alternativ livsmiljö 

för många hävdgynnade arter av kärlväxter 

(Vattenfall 2011) och de kan också möjliggöra 

en refug för ovanliga och hotade arter (Sheridan 

et al. 1997). Ledningsgator som är artrika på 

kärlväxter finns främst där det finns en historia 

av hävd åtminstone fram till 50-talet eller där 

marken är naturligt mager och i kalkrika trakter 

(Svenska Kraftnät 2011).  Även svampar som är 

anpassade till livsmiljön på ängar kan trivas i 

ledningsgatan (Vattenfall 2011).  

     En svensk studie om fjärilar visade att 

ledningsgator kan hysa både större antal och 

diversitet av fjärilsarter än naturbetesmarker 

(Svensson et al. 2012). Det gjordes dessutom 

fynd av ovanliga och hotade fjärilar i 

ledningsgatorna varav några rödlistade arter 

(gullvivefjäril, kattunvisslare och väddnätfjäril) 

endast noterades i ledningsgatorna och inte i 

naturbetesmarkerna (Svensson et al. 2012). 

Artrikedomen av fjärilar i ledningsgatorna visade 

sig vara ha samband med vegetationshöjden, 
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förekomst av buskar och röjningsavfall på 

marken. Fjärilarna tycktes gilla låg vegetation 

(<50 cm), fler buskar och mindre röjningsavfall 

(Svensson et al. 2012). En av studiens slutsatser 

är att ”kraftledningsgator kan vara lika viktiga som 

naturbetesmarker även för rödlistade fjärilsarter. Det 

innebär att kraftledningsgator generellt är viktiga 

livsmiljöer för olika typer av fjärilar” (Svensson et al. 

2012). 

 

En amerikansk forskargrupp (Russel et al. 2005) 

tittade på hur pass bra ledningsgator är som 

habitat för vilda bin. De jämförde också 

ledningsgator med närliggande gräsmarker och 

fann att ledningsgator med täta busksnår hyste 

fler och en större mångfald av bin än 

gräsmarkerna med årlig slåtter. De tänkte sig att 

det beror på en större heterogenitet av habitat i 

ledningsgatorna jämfört med gräsmarken. I 

ledningsgatan kan både behovet av boplatser 

och nektar tillgodoses. De menar att 

ledningsgator där man vill gynna vilda bin borde 

ha en skötsel mot täta buskmarker och att det är 

viktigt att ta tillvara på alla habitat som är 

möjliga för att gynna bin för att kompensera för 

kollapsande bisamhällen i världen (Russel et al. 

2005). 

 

Buskmarkerna, som bildas av den 

återkommande skötseln i ledningsgatorna, 

erbjuder en livsmiljö liknande ett skogsbryn och 

kan därför hysa många fågelarter från 

jordbrukslandskapet (Vattenfall 2011). En 

amerikansk studie visar att ovanliga eller hotade 

fåglar trivs i dessa buskmarker och ledningsgator 

har framhävts som en viktig miljö för dessa 

(King et al. 2009). Samma sak har dock inte 

kunnat visas i Sverige. I en jämförelse mellan 

ledningsgator och skogsbryn (Berg och 

Söderström 1997) visades att tätheten av fåglar 

var högre i ledningsgatan. I en nyare studie av 

Berg och Svensson (2011) visas dock att även 

om så många som 58 fågelarter påträffades, 

vilket gör ledningsgator till relativt artrika 

miljöer för fåglar, var de allra flesta skogsfåglar 

och endast ett fåtal arter var från 

jordbrukslandskapet. Inga ovanliga fågelarter 

tycktes heller utnyttja ledningsgatorna. Det enda 

som verkade gynna jordbrukslandskapets fåglar i 

ledningsgator var förekomsten av enbuskar 

(Berg och Svensson 2011).  

 

4.2. Förslag på åtgärder för att 

främja biologisk mångfald i 

ledningsgatorna 

När det kommer till att anpassa röjningen i 

ledningsgator till att främja biologisk mångfald 

finns det utförligt beskrivet i ”Fältmanual för 

skötsel av kraftledningsgatans biotoper” 

(Svenska Kraftnät 2011) Förslag på åtgärder och 

hänsyn finns också i ”Skyddsvärda arter och 

biotoper i kraftledningsgator – en studie av 

Svenska Kraftnäts stamledningsnät i Sverige” 

(Länsstyrelsen Jönköping 2008) som har tagits 

fram av Länsstyrelsen i Jönköpings län i 

samarbete med Svenska Kraftnät. Nedan finns 

generella förslag samlade samt de specifika 

förslagen från tabell 1 presenterade mer 

utförligt.  

 

4.2.1. Följ ”Fältmanual för skötsel av 

kraftledningsgatans biotoper” 

Varför? Fältmanualen är en bra början för 

arbetet med biologisk mångfald i ledningsgator. 

Hur? Fältmanualen innehåller en metodik för att 

identifiera naturvärden i ledningsgator och välja 

skötselinsatser (Svenska Kraftnät 2011). 

Var? Generellt. 

 

4.2.2. Undvik markläggning av kablar 

Varför? Eftersom ledningsgatan ibland kan hysa 

en större mångfald än landskapet runt omkring 

(personlig observation) och eftersom hävdade 

gräs- och buskmarker behövs ur 

bevarandesynpunkt (Jordbruksverket 2012). 
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Hur? Alternativ till marklagda kablar finns i 

form av hängkablar: isolerade kablar som är 

luftburna (Edvin Frankson, muntligen). De 

fungerar lika bra som markkablar och har till 

och med fördelen att de är enklare att felsöka, 

priset är ungefär detsamma för uppförande 

(Edvin Frankson, muntligen).  

Var? Till exempel där ledningsgatan går genom 

produktionsskogar. Det är också i beskogade 

områden som risken för fåglar att kollidera med 

ledningarna är lägst (Bevanger 1994).   

 

4.2.3. Röj oftare 

Varför? De flesta rödlistade, hävdberoende 

arterna i ledningsgator skulle antagligen gynnas 

om röjningen skedde med tätare intervall 

(Länsstyrelsen Jönköping 2008). 

Hur? Röjning vart fjärde år (Länsstyrelsen 

Jönköping 2008). 

Var? Generellt. 

  

4.2.4. Skapa markstörning 

Varför? Områden med blottad sand uppstod 

oftare i det gamla odlingslandskapet och många 

hotade arter är knutna till sandiga miljöer 

(Svenska Kraftnät 2011). Arter som sandödla, 

väddsandbi och mosippa skulle gynnas av 

markstörningar (Länsstyrelsen Jönköping 2008).  

Hur? Skapa konstgjorda markblottor vid 

röjningen (Länsstyrelsen Jönköping 2008). 

Var? På sandig mark (Länsstyrelsen Jönköping 

2008). 

 

4.2.5. Ta hänsyn till vattendrag 

Varför? Småvatten utgör en livsmiljö för till 

exempel groddjur, åar och bäckar är viktiga för 

både land- och vattenlevande växter och djur 

(Svenska Kraftnät 2011).  

Hur? Undvik att röjningsavfall hamnar i 

småvatten, bäckar och åar.  Spara buskar utmed 

bäckar och åar (Svenska Kraftnät 2011).   

Var? Där ledningsgatan går intill eller 

genomkorsar småvatten, bäckar och åar.  

4.2.6. Röj bort sly från stenmurar 

Varför? Stenmurar är viktiga biotoper för 

kräldjur som behöver värme. Rötter till sly och 

buskar spränger sönder stenmuren (Svenska 

Kraftnät 2011). 

Hur? Innefatta även röjning av vegetation i 

stenmurar i röjningsrutinen trots att det är 

lågväxande vegetation och ta bort 

röjningsavfallet.  

Var? Där ledningsgatan följer eller korsar en 

stenmur eller odlingsrösen.  

 

4.2.7. Glesa ut bland enbuskar 

Varför? Ett slutet buskskikt är ogynnsamt för 

fjärilar (Svensson et al. 2012). För mycket 

buskar kan också orsaka att öppna marker växer 

igen och förlorar sina naturvärden. Enstaka 

buskar i öppna marker har däremot positiv 

effekt på fjärilar (Svensson et al. 2012). 

Hur? Röj selektivt bort enbuskar trots att de inte 

är högväxande. 

Var? I artrika gräsmarker där det är tätt med 

enbuskar (Svenska Kraftnät 2011). 

 

4.2.8. Så en äng 

Varför? Eftersom slåtterängen är en biotop som 

minskat drastiskt med följden att många arter 

hotas av utdöende är det viktigt att öka arealen 

ängsmark (Hammer och Kustvall 1987). 

Hur? När en äng anläggs är det viktigt att jorden 

inte har för höga halter av näring (kväve och 

fosfor) (Hammer och Kustvall 1987). Skulle 

jorden vara för näringsrik kan jorden djupplöjas 

så att näringsfattigare lager kommer upp till ytan 

(Hammer och Kustvall 1987). Ängsfrön kan sås 

in genom ängsfröblandningar och då är det 

viktigt att inhemska frön används. De 

plantskolor som säljer sådana är Pratensis och 

Veg Tech där fröblandningar för normaläng, 

fuktäng, torräng och skuggäng finns (Pratensis 

2015, Veg Tech 2016). Även fjärilsblandning 

och ängsblandning utan gräs ingår i sortimentet 

(Pratensis 2015). Alternativt kan nyslaget hö 
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från slåtterängar bredas ut (Hammer och 

Kustvall 1987). Sådd kan ske fläckvis i många 

små ytor och görs bäst i augusti-september. 

Ängen sköts sedan årligen med slåtter med lie 

eller knivslåttermaskin. Det viktiga är att 

skärande och inte slitande redskap används. 

Vegetationen ska slås av på 5-10 cm höjd när 

växterna hunnit blomma och höet lämnas sedan 

på marken för att lämna efter sig sina frön innan 

hopsamling och avlägsnande av höet (Hammer 

och Kustvall 1987).  

Var? Gräsmarker som kan omvandlas till ängar.  

 

4.2.9. Så en lund 

Varför? För att aktivt höja den biologiska 

mångfalden.  

Hur? Genom insådd av vårblommande 

lundväxter som vitsippa, blåsippa, gulsippa, 

violer och vårlökar (Waldemarson 1999). Till 

exempel har företaget Pratensis fröblandningen 

”skugg-äng” i sitt sortiment (Pratensis 2015). 

Var? I ledningsgator som går genom ensartad 

lövskog. Jordmånen är brunjord med mull 

(Waldemarson 1999).  

 

4.2.10. Ta bort röjningsavfall 

Varför? I hävdade gräsmarker tas det slagna 

gräset om hand som hö, vilket gör att marken 

utarmas på näring – det skapar förutsättningar 

för en stor artrikedom. (Hammer och Kustvall 

1987). Lämnas avfall kvar kan näringen återföras 

till marken och en gödslingseffekt uppstå som 

missgynnar ängsväxter (Hammer och Kustvall 

1987). 

Hur? Samla ihop röjningsavfall och transportera 

bort det. Eventuellt kan avfallet brännas på en 

begränsad yta.  

Var? I gräsmarker, betesmarker och ängar.  

 

4.2.11.Samla ihop röjningsavfall i högar 

Varför? Svenson et al. (2012) fann negativa 

samband med mängden röjningsavfall i 

ledningsgator och några fjärilsarter. Borttagande 

av röjningsavfall eller ihopsamlande i högar 

skulle kunna gynna fjärilar i ledningsgatorna 

(Svensson et al. 2012).  

Hur? Samla ihop ris och sly i högar efter röjning.  

Var? I blomrika områden. 

 

4.2.12. Lämna grov solbelyst död ved 

Varför? Grov, solbelyst död ved är ett viktigt 

substrat för många vedlevande insekter och i 

produktionsskogar råder det brist på död ved, 

ofta finns det bara ca 2-5 m3/ha medan den 

mängd som vissa arter kräver för att överleva är 

20 m3/ha (Niklasson och Nilsson 2005). Därför 

är många arter knutna till död ved rödlistade 

(ArtDatabanken 2015).  

Hur? Röjning som vanligt eftersom död ved i 

normala fall lämnas kvar och tillfaller 

markägaren. Dialog kan föras med markägaren 

om att låta död ved ligga kvar. Undvik att köra 

över död ved med maskiner.   

Var? Framför allt där ledningsgatan går genom 

produktionsskogar.  

 

4.2.13. Begränsa spridning av invasiva 

arter 

Varför? Invasiva arter sprids lätt i linjära 

strukturer som ledningsgator och hotar den 

biologiska mångfalden genom att de riskerar att 

konkurrera ut inhemska arter (Lampinen et al. 

2015).  

Hur? Ta bort invasiva arter. I Skåne finns till 

exempel problem med de invasiva arterna 

parksallat, amerikansk dunört, parkslide, 

jätteslide, jätteloka, jättebalsamin, blekbalsamin, 

pestskråp, snöbär och vresros (Länsstyrelsen 

Skåne 2007).  

Var? Generellt. 

 

4.2.14. Gynna vissa trädslag och röj 

bort andra 

Varför? För att öka variationen av arter.  

Hur? Röj selektivt bort vissa buskar och träd 
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men spara andra. Till exempel kan bärande träd 

och buskar sparas (Svenska Kraftnät 2011) samt 

ett antal långsamväxande buskarter som är 

viktiga värdväxter för fjärilar: berberis, slån, 

måbär, harris, benved, getapel, tibast, olvon och 

skogstry (Vattenfall 2011).  

Var? Generellt.  

 

4.2.15. Minska vegetationshöjden  

Varför? För att gynna fjärilar (Svensson et al. 

2012). 

Hur? Vegetationshöjden kan minskas till under 

50 cm i delar av ledningsgatorna genom 

exempelvis slåtter, bete eller röjning av även 

lågväxande vegetation (Svensson et al. 2012). 

Var? Särskilt i blomrika områden, till exempel 

där det är kalkrikt (Svensson et al. 2012). 

 

4.2.16. Spara enbuskar 

Varför? Vissa fågelarter har visat sig vara 

vanligare i ledningsgator med enbuskar och 

förekomsten av enbuskar påverkar inte fjärilar 

negativt så länge det också finns delar av 

ledningsgatan med öppen ängsvegetation (Berg 

och Svensson 2011).  

Hur?  Röjning kan ske som vanligt eftersom 

enbuskar vanligtvis redan sparas (Lennart 

Olsson muntligen). Höga enbuskar kan toppas i 

stället för att tas bort helt.  

Var? Generellt. 

 

4.3. Nästa steg 

Ledningsgatan kan utgöra ett alternativt habitat 

för många arter som det är idag, men ska den 

kunna utgöra ett habitat för mer krävande arter 

krävs att rätt skötsel sätts in (Lennartson och 

Gylje 2009). Skötseln måste också många gånger 

riktas mot att gynna en specifik art eller 

artgrupp. Eftersom många skötselråd för olika 

organismer motsäger varandra måste det finnas 

en plan för vilken art eller artgrupp som ska 

gynnas och skötseln anpassas efter deras krav.  

Några av de föreslagna åtgärderna är enkla, till 

exempel de som handlar om hänsyn till speciella 

biotoper. Andra är mer komplicerade och 

kostsamma - som röjning av stenmurar där det 

växt upp mycket sly och anläggning av ängar. 

För att komma fram till var det är mest 

kostnadseffektivt att sätta in insatser behövs ett 

större underlag. Det skulle till exempel vara 

intressant att ta reda på om det finns 

ledningsgator med särskilt höga naturvärden. Då 

kunde en satsning bestå i att prioritera ett 

gynnande av de värden som redan finns så att de 

kan etablera sig och sprida sig i landskapet 

(Länsstyrelsen Skåne 2014). En start skulle 

kunna vara att identifiera de äldsta 

ledningsgatorna eftersom ledningsgatans värde 

som alternativt habitat kan öka med åldern 

(Eldegard et al. 2015). En inventering av 

ledningsgatorna sommartid skulle ge en säkrare 

bedömning av naturvärdena i ledningsgatorna. 

Eftersom fältstudien i det här arbetet utfördes i 

november har säkerligen många arter missats.  

 

Det behöver också utredas vidare vilka åtgärder 

som kan göras i ledningsgatorna för att främja 

biologisk mångfald utan att markägarens 

tillstånd krävs. Anders Lundborg (muntligen) 

menar att det bästa skulle vara att alltid ha 

markägarens tillstånd: ” Jag vill tillämpa en 

försiktighetsprincip att alltid skaffa markägarens 

medgivande till dess vi har en skriftlig rättighet att röja 

för att både säkerställa ledningen och värna biologisk 

mångfald” (Anders Lundborg muntligen). 

Samtidigt har E.ON beslutat att börja röja i 

enlighet med ”Fältmanual för skötsel av 

kraftledningsgatans biotoper” (Svenska Kraftnät 

2011) utan att tillstånd från markägare krävts 

(Torbjörn Larsson muntligen).  

 

Även om det finns en fältmanual framtagen för 

skötseln av kraftledningsgatans biotoper är det 

viktigt att också utbilda personal om biologisk 

mångfald och varför en viss skötsel behövs. Det 

är nödvändigt för att kunna anpassa åtgärder 

efter nya situationer som uppkommer och inte 
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vara låst i en manual (Lennartson och Gylje 

2009). Det är också viktigt att markägare får 

tillräcklig information om biologisk mångfald 

och det på ett sätt som är lätt att ta till sig om 

markägares tillstånd skulle krävas för vissa 

åtgärder.  
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Bilaga 1: Artnamn

Svenskt namn       Vetenskapligt namn              Svenskt namn        Vetenskapligt namn

Ask Fraxinus excelsior 

Asp Populus tremula 

Avenbok 
Benved 
Berberis 

Carpinus betulus 
Euonymus europeaus 
Berberis vulgaris 

Björk Betula pendula 

Björnbär Rubus fruticosus (coll.)  

Blomsterlupin Lupinus polyphyllus 

Blåbär Vacciunium myrtillus 

Blåsippa Hepatica nobilis 

Bok Fagus sylvatica 

Bredkaveldun Typha latifolia 

Brännässla Urtica dioica 

Buskstjärnblomma Stellaria holostea 

Dunört Epilobium sp.  

Ek Quercus robur 

En Juniperus communis 

Enbjörnmossa Polytrichum juniperum 

Filtlav 
Getapel 

Peltigera sp.  
Rhamnus cathartica 

Gran Picea abies 

Gräshakmossa 
Gullvivefjäril 

Rhytidiadelphus squarrosus 
Hamearis luvina 

Gulplister Lamiastrum galeobdolon 

Gulsippa Anemone ranunculoides 

Hallon Rubus idaeus 

Harklöver 
Harris 

Trifolium arvense 
Cytisus scoparius 

Harsyra Oxalis acetosella 

Hassel Corylus avellana 

Humleblomster Geum rivale 

Hundäxing Dactylis glomerata 

Husmossa Hylocomnium splendens 

Hårbjörnmossa Polytrichum piliferum 

Johannesört 
Kattunvisslare 

Hypericum sp.  
Pyrgus alveus 

Kirskål Aegopodium podagraria 

Knapptåg Juncus conglomeratus 

Knylhavre Arrhenatherum elatius 

Kruståtel Avenella flexuosa 

Kråkbär Empetrum nigrum 

Kungsljus 
Kvastmossa 
Ljung 

Verbascum sp.  
Dicranum scoparium 
Calluna vulgaris 

Löktrav Alliaria petiolata 

Lönn Acer platanoides 

Maskros 
Mosippa 
Måbär 

Taraxacum sp. 
Pulsatilla vernalis 
Ribes alpinum 

Nypon 
Olvon 

Rosa sp.  
Viburnum opulus 

Pigglav Cladonia uncialis 

Poppel Populus sp.  

Pösmossa Pseudoscleropodium purum 

Revfingerört Potentilla reptans 

Ris Vaccinium sp.  

Rosmossa 
Sandödla 

Rhodobryum roseum 
Lacerta agilis 

Skogsbjörnmossa 
Skogstry 

Polytrichastrum formosum 
Lonicera xylosteum 

Skräppa Rumex sp.  

Skuggstjärnmossa 
Slån 

Mnium hornum 
Prunus spinosa 

Smultron Fragaria vesca 

Smörblomma 
Smällvedel 

Ranunculus sp.  
Astragalus penduliflorus 

Strutbräken Matteuccia struthiopteris 

Svartkämpar Plantago lanceolata 

Tall 
Tibast 

Pinus sylvestris 
Daphne mezereum 

Timotej Phleum pratense 

Thujamossa Thuidium sp.  

Tuvtåtel Deschampsia cespitosa 

Vaxskivling Släktena Hygrocybe och 
Hygrophorus  

Veketåg Juncus effusus 

Viol Viola sp.  

Vitsippa  Anemone nemorosa 

Vågig kvastmossa Dicranum polysetum 

Vågig sidenmossa Plagiothecium undulatum 

Vårlök 
Väddsandbi 
Väddnätfjäril 

Gagea lutea 
Andrena hattorfiana 
Euphydryas aurinia 

Väggmossa Pleurozium schreberi 

Västlig hakmossa Rhytidiadelphus loreus 

Åkertistel Cirsium arvense 

Älggräs Filipendula ulmaria 

Ärenpris Veronica officinalis 
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Bilaga 2: Studerade ledningsgator 

 

Röjningsområde 1 röjdes senast för sex år sedan, röjningsområde 2 för fem år sedan och röjningsområde 3 för fyra 

år sedan.  

1. Stockamöllan 

Koordinat: X 6203878, Y 1348581 

Ledningstyp: 10 kV 

Längd: 70 m 

Röjningsområde: 1 

Beskrivning: Ledningsgatan omges av lövskog: ek, björk, 

ask och lönn. I ledningsgatan finns ett fältskikt av 

strutbräken och andra ormbunkar, kirskål, humleblomster 

och löktrav. Högt sly av bland annat björk. Det finns död 

ved och kvistar kvar efter ett nedtaget träd. Rönne å delar 

ledningsgatan som på andra sidan fortsätter över ett öppet 

landskap.  

Förslag: Röjning som vanligt, ta hänsyn till ån. 

 

2a. Södra Hultarp 

 

Koordinat: X 6208156, Y 1349577 

Ledningstyp: 10 kV 

Längd: 300 m 

Röjningsområde: 1 

Beskrivning: Ledningsgatan är på ena sidan kantad av en ung granplantering. På den andra finns 

en trädridå av bland annat ek och björk mot vägen. Det är ganska öppet med enbuskar, sly av 

björk och ek. Fältskiktet består av mossa, små ormbunkar och gräs samt arter som 

buskstjärnblomma, svartkämpar, harsyra och åkertistel. Så småningom blir vegetationen tätare 
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med hasselbuskar, enbuskar, sly av avenbok och ek. På marken växer här ormbunkar, 

humleblomster, smultron, och buskstjärnblomma. Det finns död ved på marken. Ledningsgatan 

korsar en stenmur och en liten bäck och kommer ut vid sidan av en mindre åker. I ledningsgatan 

finns främst brännässlesnår, sly och björnbär.   

Förslag: Ta hänsyn till stenmur och bäck.  

 
 

2b. Södra Hultarp 

Koordinat: X 6207868, Y 1349130 

Ledningstyp: 10 kV 

Längd: 200 m 

Röjningsområde: 1 

Beskrivning: Ledningsgatan kantas på ena 

sidan av en planterad granskog och på den 

andra en trädridå med gran, björk och bok 

mot vägen. Här växer veketåg, brännässlor, 

smultron och smörblommor. Det finns också 

stråk där det är tätt med sly och buskar. 

Längre fram är ledningsgatan igenväxt av sly 

och björnbär. Slyet bildar ett skogsbryn, en 

övergång från lövskogen på ena sidan till 

vägen på den andra. Sedan genomkorsar 

ledningsgatan åter igen granskog. Det finns ett 

fältskikt av mossa, gräs, ris och örter. Bland 

annat växer här ormbunkar, blåbär, tistlar, harsyra och buskstjärnblomma. Det finns också eksly.  

Förslag: Röjning som vanligt. Lämna död ved.  

 

 

2c. Södra Hultarp 

Koordinat: X 6207160, Y 1347371 

Ledningstyp: 10 kV 

Längd: 150 m 

Röjningsområde: 1 

Beskrivning: Ledningsgatan går här genom en 

hage med ek och björk. Det ser ut som att 

den öppna gräsmarken hotas att växa igen av 

buskar.  

Förslag: Glesa ut bland buskar för att öppna 

upp gräsmarken. 
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3. Södra Hultarp 

Koordinat: X 6208827, Y 1350147 

Ledningstyp: 10 kV 

Längd: 100 m 

Röjningsområde: 1 

Beskrivning: Ledningsgatan går intill en 

damm. På andra sidan finns en liten 

björkskog. I ledningsgatan finns mycket 

bredkaveldun, veketåg och brännässlor. Det 

finns grov död ved på marken.  

Förslag: Hänsyn till vattnet.  

 

 

4. Södra Hultarp 

 

Koordinat: X 6208790, Y 1350971 

Ledningstyp: 10 kV 

Längd: 300 m 

Röjningsområde: 1 

Beskrivning: Ledningsgatan går genom en bokskog. Det är mycket tätt med boksly. Boklöv 

täcker marken och det finns inget fältskikt förutom på stenar där det växer björnmossa. I ett 

fuktigare stråk finns en del ormbunkar, veketåg, gulplister, mycket älggräs. Det är blött och lerigt. 

Det finns mycket bok- och även asksly. Slyet är mycket tätare i ledningsgatan än i övriga skogen 

som annars är väldigt öppen. Bokskogen kantas av en granplantering på ena sidan. Två signalarter 

funna: västlig hakmossa och vågig sidenmossa. Signalarter signalerar skoglig kontinuitet och höga 

naturvärden.  

Förslag: Röjning som vanligt. Lämna död ved.  
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5. Billinge 

 

Koordinat: X 6206638, Y 1345724 

Ledningstyp: 20 kV 

Längd: 200 m 

Röjningsområde: 1  

Beskrivning: Ledningsgatan genomkorsar en energiskogsodling och bildar här en öppen 

gräsmarksyta utan buskar. Här växer gräs som knylhavre och hundäxing, skräppor, brännässlor, 

tistlar och humleblomster. På andra sidan om vägen går ledningsgatan genom ett lövskogsparti. 

Buskar finns i båda ändar av ledningsgatan som gränsar till en hage. Det finns en grässvål och 

avhugget sly som är kvarlämnat på marken. Några buskar finns mitt i ledningsgatan. På marken 

finns bland annat maskros och humleblomster.  

Förslag: I det första området kan det sås in en äng. På andra sidan vägen skulle en lundflora med 

vårblommor trivas.  

 

 

6. Röstånga mölla 

Koordinat: X 6210110, Y 1343262 

Ledningstyp: 20 kV 

Längd: 200 m 

Röjningsområde: 1 

Beskrivning: Ledningsgatan går över ett 

öppet landskap mellan åker och vall. I 

ledningsgatan finns högt gräs, dunört, sly och 

rosbuskar som vuxit upp över en stenmur.   

Förslag: Stenmuren är väldigt övervuxen och 

det skulle krävas en stor insats för att röja 

bort slyet. Den uppvuxna vegetationen skapar 

variation i landskapet vilket gynnar den biologiska mångfalden. Röjning som vanligt. 
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7. Osarp  

 

Koordinat: X 6204287, Y 1354616 

Ledningstyp: 10 kV 

Längd: 350 m 

Röjningsområde: 2 

Beskrivning: Ledningarna går över en betesmark med enbuskar där det är väldigt blött. Veketåg, 

älggräs och smörblommor är de mest iögonfallande arterna. En bred ledningsgata som tillhör 

E.ON går precis bredvid KREAB-ledningen. Uppe på en platå är det torrare, där växer enbuskar, 

björnbär och slån bitvis ganska tätt. Några fynd av vaxskivlingar.  

Förslag: Glesa ut bland enbuskarna, de står tätt och är höga. Likaså vore det bra att glesa ut 

bland buskarna och björnbären så att betesmarken inte växer igen. Röjningsavfall ska tas bort 

från marken så att inte näring tillförs. I och med att E.ON:s ledningsgata går precis intill skulle en 

gemensam strategi kunna tas fram för röjningen i området.  

 

 

8. Maglasäte 

Koordinat: X 6201980, Y 1355710 

Ledningstyp: 10 kV 

Längd: 450 m 

Röjningsområde: 2 

Beskrivning: Ledningsgatan går genom en 

planterad, uppvuxen granskog. Skogen är så 

tät och mörk att det inte finns något fältskikt i 

den. Ledningsgatan följer en stenmur. På 

muren finns mossor och lavar. Sly har växt 

upp i muren. Fältskiktet utgörs av mossor 

(främst gräshakmossa, väggmossa, pösmossa, 

björnmossa och thujamossa), ormbunkar, högt gräs och ljung. Här och var finns kungsljus. 

Granplanteringen upphör så småningom längs ledningsgatans ena sida och byts ut mot en 

lövskog som domineras av bok och björk. Till följd av detta finns det mer sly i ledningsgatan av 
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björk och bok. Lövskogen längs ledningsgatans ena sida går över i en betesmark. Slyet i 

ledningsgatan är här väldigt tätt, det är både lövsly och granplantor.  

Förslag: Värdet i den här biotopen ligger i den ljusa, öppna gläntan som bildas av ledningsgatan. 

Ledningsgatan hyser här mycket större diversitet än den omgivande skogen. Stenmuren är en 

viktig biotop, för att den inte ska förstöras av det uppväxande slyet behöver den röjas. Om 

kantträd tas ned bör grov död ved ligga kvar öppet och solbelyst och undvikas att köras över med 

maskiner. När röjning av sly sker kan slyet samlas ihop i högar för fjärilar och som faunadepå.  

 

 

 

9. Frostavallen 

 

Koordinat: X 6207184, Y 1357073 

Ledningstyp: 10 kV 

Längd: 500 m 

Röjningsområde: 2 

Beskrivning: Ledningsgatan uppvisar ett varierande utbud av vegetation. Till en början går 

ledningsgatan genom en bokskog. Fläckvis finns mycket boksly. Ledningsgatan följer en stenmur 

där sly växt upp. Marken är helt täckt av boklöv, inget fältskikt finns. Bokskogen övergår 

sedermera i blandskog med björk och gran. Här finns ett fältskikt med mossa, ormbunkar, ljung 
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och andra ris. Ibland dominerar tuvtåtel. Det finns också björnbärssnår och ett flertal döda enar. 

Det ligger död ved på marken. Bitvis finns högt sly och buskvegetation.  

Förslag: Bokskogen är ganska öppen och det krävs inte mycket röjning för att hålla ledningsgatan 

säkrad från vegetation. Stenmuren kan röjas fri från sly. Om stora träd tas ned kan de sparas som 

grov död ved. Undvik att köra över den döda veden med maskiner. När buskar och sly röjs 

undan kan riset räfsas till högar för fjärilar.  

 

 

10. Hänninge 

 

Koordinat: X 6202212, Y 1353471 

Ledningstyp: 10 kV 

Längd: 150 + 130 m 

Röjningsområde: 2 

Beskrivning: Ledningarna går här över öppna betesmarker och bitvis genom lövskogsdungar. En 

dunge av lövskog domineras av ek, björk och asp. Runtom skogsdungen finns en betesmark och 

en vall. I ledningsgatan finns några ormbunkar, en tät grässvål, nyponbuskar, en enbuske och 

högt sly. 350 m norrut går ledningsgatan genom en björkskog. Förutom björksly finns där en 

grässvål och brännässlor.  

Förslag: I lövskogsdungen kan det vara lämpligt att öka diversiteten genom att så in växter, till 

exempel en lundflora av vårblommande örter skulle trivas i skogsdungen. I björkskogen som är 

en artfattig miljö kan mångfalden höjas genom att gynna andra träd- och buskarter i 

ledningsgatan.  Även här kan en lundflora sås in.  
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11. Ormanäs 

Koordinat: X 6200926, Y 1354398 

Ledningstyp: 10 kV 

Längd: 200 m 

Röjningsområde: 2 

Beskrivning: Ledningsgatan går genom en 

energiskogsodling med poppel. Även i 

ledningsgatan finns poppel om än inte lika 

högvuxna som runtom, liksom enstaka 

granar. Fältskikt med ormbunkar, låga och 

höga gräs; smal- och bredbladiga. Bland annat 

hundäxing och timotej. Det växer också 

mycket veketåg. Andra iögonfallande arter är, brännässlor, hallon och johannesört.  

Förslag: Röjning av sly och borttagande av röjningsavfallet. Insådd av ängsväxter: 

fuktängsfröblandning.  

 

 

12. Färingtofta 
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Koordinat: X 6216491, Y 1348312 

Ledningstyp: 10 kV 

Längd: 400 m 

Röjningsområde: 3 

Beskrivning: Ledningsgatan går genom en granplantering med inslag av tall. I ett parti längs ett 

grunt dike finns mycket björksly på båda sidor om diket, medan det i diket växer gräshakmossa, 

lupiner, smultron, revfingerört och smörblommor. Sedermera blir ledningsgatan ganska öppen 

med undantag av lite björksly. Fältskiktet utgörs av mossor (väggmossa, pösmossa, kvastmossa, 

enbjörnmossa, vågig kvastmossa, gräshakmossa, skogsbjörnmossa, husmossa, rosmossa), lavar 

(filtlavar, pigglav), kruståtel och ljung. Det växer också smultron, blomsterlupiner och röllika. Det 

ligger död ved av gran bevuxen av rikligt med blåslav på marken. Längre fram är marken stenig 

och domineras av lågvuxen vegetation och sparsamt med björksly. Det växer pigglav, filtlav, 

enbjörnmossa, hårbjörnmossa, vågig kvastmossa, gräshakmossa, ljung, kråkbär, smultron. 

Sedermera blir marken dominerad av gräs. Det växer också enstaka lupiner. Harklöver växer 

precis utanför ledningsgatan vid vägkanten. Senare täcks marken till största delen av mossa 

(väggmossa, husmossa, vågig kvastmossa) men även pigglav, ljung och inslag av kruståtel. Här 

och var finns ärenpris. Ledningsgatan blir sedan mer och mer gräsdominerad (kruståtel). Här blir 

omgivande mark mer öppen när ledningsgatan passerar ett kalhygge. På andra sidan finns 

fortfarande granskogen. Bland gräset finns en del björksly och även gräshakmossa, knapptåg, 

veketåg, ljung, och björnbär.  

Förslag: Röjning som vanligt. Begränsa spridning av invasiva arter (blomsterlupin). Spara död 

ved och undvik att köra över den med maskiner.   

 

 

13. Avenboket 

Koordinat: X 6215017, Y 1350925 

Ledningstyp: 10 kV 

Längd: 400 m 

Röjningsområde: 3 

Beskrivning: Ledningarna går här genom ett 

öppet landskap med vall och åker. 

Ledningarna går över en stenmur där mycket 

sly har växt upp.  

Förslag: Stenmuren är väldigt övervuxen och 

det skulle krävas en stor insats för att röja 

bort slyet. Den uppvuxna vegetationen skapar 

variation i landskapet vilket gynnar den 

biologiska mångfalden. Röjning som vanligt. 
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14. Snälleröd 

Koordinat: X 6215017, Y 1350925 

Ledningstyp: 20 kV 

Längd: 150 m 

Röjningsområde: 3 

Beskrivning: Ledningsgatan kantas av ensidig 

granskog. Det finns flera stenmurar kors och 

tvärs i ledningsgatan där det växer bland annat 

björnmossa och skuggstjärnmossa. 

Vegetationen i ledningsgatan utgörs av 

ormbunkar, björnbär, hasselbuskar, ek- och 

boksly. 

Förslag: Gynna andra trädslag och buskar än gran. Om träd tas ned, lämna grov död ved. Håll 

stenmurar fria från sly.  

 

 

15. Norra Rörum 

Koordinat: X 6211553, Y 1357999 

Ledningstyp: 10 kV 

Längd: 150 m 

Röjningsområde: 3 
Beskrivning: Gräsmark uppe på en höjd. Det 

växer en del boksly, några hasselbuskar och 

granplantor. Förutom gräs finns det inslag av 

ormbunkar, veketåg smultron och åkertistel. 

Förslag: Skapa en äng av gräsmarken genom 

att så in ängsväxter.  

 

 

 

 


