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Sammanfattning 
 
Cykelleden mellan Veinge och Laholm går på de gamla banvallarna där tågtrafiken upphörde 
när Västkustbanan fick en ny, västlig sträckning 1996. Banvallarna anlades i början av 1880-
talet och en del av materialet togs sannolikt i de gamla, igenvuxna täkter som finns utmed 
leden vid Veinge. 
 
Under de senaste åren har vägkanters och banvallars höga naturvärden uppmärksammats 
alltmer och den tidiga slåtter som ofta sker har ifrågasatts. Ofta slås den rika örtfloran av när 
det blommar som vackrast i slutet av juni när pollen och nektar behövs som mest för vilda 
bin, fjärilar och andra insekter. Kanterna utmed denna cykelled har tidigare slagits vid 
midsommartid men för att möjliggöra denna inventering slogs kanterna 2022 först i början av 
september. 
 
Inventeringen har visat att det finns höga naturvärden utmed leden och de kan sammanfattas i 
följande tre punkter: 
 

- Miljö för rödlistade och andra naturvårdsintressanta arter 
 

- Spridningskorridor för arter 
 

- En oas för biologisk mångfald i helåkersbygden 
 

Sammantaget har åtta rödlistade och en lång rad andra naturvårdsintressanta arter noterats. 
Naturvårdsintressanta arter finns spridda utmed hela leden, men med en tydlig koncentration 
till den norra delen närmast Veinge – här finns de allra största naturvärdena. Närmast Veinge 
är leden också en viktig spridningskorridor mellan flera andra lokaler med många hotade 
arter. 
 
De viktigaste generella skötselåtgärderna utmed leden är följande: 
 

 Sen slåtter (efter 31 augusti) 
 

 Skrapa bort näringsrik matjord fläckvis så att sand eller grus blottas 
 

 Lägg på mager grus eller sand på ställen där det nu finns grovt kross i ytan – lägg inte 
på näringsrik jord 
 

 Naturvårdsbränning i mars-april 
 

 Röjning av träd och buskar som skuggar eller växer in i blomsterrika delar. 
 

 Riktade restaureringsåtgärder är särskilt angelägna i den norra delen, där de högsta 
naturvärdena finns. 
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Detta projekt – bakgrund och upplägg 

Vägkanter och banvallar viktiga för mångfalden 
Banvallar och vägkanter är viktiga miljöer för biologisk mångfald och många växter och djur 
har dem som livsmiljö eller som spridningskorridor mellan andra värdefulla miljöer. 
Ängsblommor, vilda bin, dagfjärilar och andra arter som förr var vanliga har alltmer trängts 
bort från de moderna jordbruks- och skogslandskapen och finns i många trakter bara kvar på 
banvallar och vägkanter samt i grustäkter och liknande urbana miljöer. 
 
Lennartsson och Gylje (2009) framför att man hittills troligen har underskattat betydelsen av 
infrastrukturens biotoper för rödlistade arter och att man även har underskattat hur allvarlig 
situation är i arternas ursprungliga biotoper i jordbrukslandskapet. Av rapporten framgår att 
vägrenar, vägslänter och bangårdar är livsmiljö för hotade arter från tio olika åtgärdsprogram 
samt att 280 rödlistade arter förekommer i sådana miljöer i landet. De största grupperna är 
kärlväxter, steklar (här ingår vilda bin) och skalbaggar med drygt 60 arter i vardera gruppen. 
 
Larmrapporter om drastiska minskningar av mängden insekter duggar tätt i massmedia 
numera och detta gäller inte minst pollinerande insekter som vilda bin och fjärilar. Förlust av 
biologisk mångfald är tillsammans med klimatförändringar de i särklass största miljöfrågorna 
globalt sett och detta gäller även i vår del av världen. Vi måste helt enkelt göra fler och bättre 
insatser för att stoppa trenden med vikande biologisk mångfald och för detta behövs ett brett 
spektrum av åtgärder. Vägkanter och liknande urbana miljöer blir allt viktigare i detta arbete. 
 
Kontinuitet är en viktig faktor för biologisk mångfald i kulturlandskapet eftersom det tar lång 
tid för många arter att hitta och etablera sig i nya miljöer och dessutom har många arter svårt 
att sprida sig över långa sträckor. Vägkanter och banvallar är miljöer som ligger fast i långa 
tider när de väl har anlagts och som därför efterhand kan få en lång biologisk kontinuitet 
samtidigt som de också är långsträckta och kan fungera som spridningskorridorer i trakter där 
de artrika miljöerna oftast har blivit alltmer isolerade. 
 
 

 
Antal arter i olika grupper av rödlistade arter som utnyttjar väg- och järnvägsmiljöer, enligt 
ArtDatabankens databas BIUS. Ur Lennartsson & Gylje (2009). 
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I Halland har naturvärdena utmed banvallar och vägkanter framförallt uppmärksammats 
genom Trafikverkets arbete med artrika vägkanter, under Länsstyrelsens arbete med 
Åtgärdsprogram för nålginst, tysk ginst och ginstlevande fjärilar samt i samband med 
Naturskyddsföreningens arbete inom kampanjen Operation Rädda Bina och det nyligen 
inledda projektet Världens längsta blomsteräng. 
 
I inledningsskedet av det sistnämnda projektet gjordes under 2021 en naturvårdsinventering 
av Banvallsleden mellan Halmstad och Simlångsdalen – det är en cykelled som går på 
banvallarna efter den nerlagda järnvägen mellan Halmstad och Bolmen (Larsson 2021). 
Inventeringen visar att leden fungerar både som en värdefull livsmiljö för flera rödlistade arter 
och som spridningskorridor för arter mellan slättbygd och skogsbygd. De rödlistade arterna 
finns spridda utmed hela den inventerade sträckan. Under 2022 har den resterande sträckan av 
Banvallsleden genom Halmstads kommun från Simlångsdalen till smålandsgränsen öster om 
Ryaberg inventerats (Persson 2022). 
 

Inventeringens bakgrund och utförande 
I samband med arbetet med Banvallsleden, som nämns ovan, har möjligheten att göra en 
liknande inventering av den tidigare banvallen mellan Veinge och Laholm väckts. Laholms 
kommun äger och sköter den banvallen som numera också är cykelled. Diskussionerna 
resulterade i att Länsstyrelsen ansökte om och beviljades särskilda medel för detta från 
Naturvårdsverkets medel för insatser rörande Grön infrastruktur. Daniel Hellsing är ansvarig 
för detta på Länsstyrelsen och har varit huvudman för denna inventering som enligt uppdraget 
innebär: 
 

 Inventering av banvallen, numera cykelvägen, mellan Veinge och Laholm enligt 
bifogad karta. 
 

 Framtagande av skötselplan för området med ett särskilt fokus den framtida driften av 
banvallen 

 
Inventeringen har utförts av Krister Larsson, ALLMA Natur och Kultur under sommaren och 
hösten 2022. 
 
Fältarbetet har gjorts under maj-september då banvallarna mellan Veinge och Laholm har 
inventerats på rödlistade och andra naturvårdsintressanta arter samt noteringar om 
skötselbehov gjorts. Inventeringen har varit översiktlig och flest fältbesök har gjorts i den del 
som ligger närmast Veinge eftersom den har bedömts som mest värdefull. När det gäller 
urvalet av naturvårdsintressanta arter (utöver de rödlistade) har följande källor använts som 
underlag: 
 

- Metod för översiktlig inventering av artrika vägkantsmiljöer (Lindqvist red. 2012) 
 

- Ängs- och betesmarksinventeringen. Metodik för inventering från och med 2016 (Eneland 
2017) 
 

- Insekter som signalarter för öppna marker i södra Sverige (Larsson 2017) 
 
Tonvikten har legat på kärlväxter samt pollinerande insekter, främst vilda bin och fjärilar, 
eftersom Veingetrakten är en hotspot för dessa. Det innebär att inventeringen har gjorts under 
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varma och lugna dagar när möjligheterna är bäst att hitta vilda bin och dagaktiva fjärilar. 
Enbart manuellt eftersök har gjorts och inga fällor har använts. Därutöver har uppgifter om 
naturvårdsintressanta arter gjorts på Artportalen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kartan visar sträckningen av den inventerade cykelleden mellan Veinge och Laholm. 
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Cykelledens historia och naturvärden 
 

Cykelledens historia 
 
Veinge samhälles framväxt är starkt kopplad till utbyggnaden av järnvägarna under senare 
delen av 1800-talet. Den 21 augusti 1885 invigdes Skåne-Hallands järnväg (senare en del av 
Västkustbanan) genom Veinge och den nuvarande cykelbanan går på de gamla banvallarna 
till den järnvägen. Utmed banvallen precis söder om Veinge omges den av gamla grustäkter 
där man troligen tog gruset till delar av vallen. År 1899 blev Veinge en järnvägsknut och 
omlastningsstation när Markaryds-Veinges järnväg invigdes. 
 
Tågtrafiken mellan Veinge och Laholm upphörde 1996 när Västkustbanan fick en ny, mer 
västlig sträckning. Idag går en asfalterad cykelbana på den 4,5 km långa banvallen från 
Veinge till kraftstationen i Laholm som denna inventering omfattar. Tågtrafiken går 
fortfarande på Markarydsbanan men inga tåg stannar idag vid Veinge station. 
 
Veinge station och banvallarna vid Veinge sköttes förr med årlig skyddsavbränning för att 
undvika vådabränder från ånglok och senare gnistor från bromsande eltåg (eldrift inleddes 
1935).  Sten Selander uppmärksammade den rika hårginstförekomsten från tåget vid Veinge 
station, och ger i ”Det levande landskapet i Sverige” (Selander 1955) följande beskrivning av 
den skötsel som skapade dessa fina ginstmarker: ”Åtminstone Genista pilosa har emellertid 
funnit en tillflyktsort på järnvägsbankar, där man emellanåt bränner gräset; alldeles öster om 
Veinge station lyser t.ex. skärningarna vid järnvägen i maj och juni gula av de praktfulla 
ärtblommorna. Man får hoppas att det dröjer innan vederbörande övergår från bränning till 
de omåttligt populära giftbesprutningarna och så bringar undergången ännu lite närmare för 
en av vår floras mest fängslande medborgare, som förr gav det halländska landskapet ett 
stycke av Walter Scotts och Stevensons skotska hed”. 
 
Selanders farhågor om skötseln av banvallarna vid Veinge besannades senare och både ginst 
och ginstfjärilar har i senare tid gått starkt tillbaka i stationsområdet och på banvallarna. 
Giftbesprutningarna av banvallarna har upphört men ersatts av igenväxning p.g.a. otillräcklig 
skötsel. Länsstyrelsen har finansierat restaurering av stationsområdet och banvallarna utmed 
den befintliga järnvägen vid Vessinge sandhedar, men igenväxningen har åter tagit över under 
senare och nya åtgärder är angelägna. Även utmed cykelbanan växer banvallarna igen alltmer 
utanför den remsan som slås årligen och åtgärder behövs, vilket tas upp närmare längre fram i 
rapporten. 
 
Utmed cykelleden söder om Knäredsvägen präglas floran av ängsblommor och ruderatväxter 
som trivs på störd mark. I takt med att helåkersbygden och det moderna jordbruket växte fram 
utmed leden försvann slåtterängar och naturbetesmarker samt äldre åkerrenar och markvägar 
med den rika örtflora som fanns i anslutning till dessa, men en del av dessa örter (och deras 
insekter) lever fortfarande kvar på banvallarna utmed cykelleden. 
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Veingeskylten som fanns utmed Västkustbanan står kvar men järnvägen har ersatts av 
cykelleden till Laholm. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karta 1. Rödlistade 
arter utmed cykelleden. 
Samtliga arter utom 
sotsandbi noterades 
under 2022. 
 
Blå         alm 
Grå        mindre blåvinge 
Grön      hårginst 
Violett    backtimjan 
Röd        mindre purpurmätare 
Svart      sotsandbi 
Ljusblå   ask 
Brun       grenigt kungsljus 
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Höga naturvärden utmed leden 
Under inventeringen har sju rödlistade arter setts utmed cykelleden och därutöver finns 
uppgifter om ytterligare en art (sotsandbi) på Artportalen. Till detta kommer en rad andra 
naturvårdsintressanta insekter och kärlväxter. Inventeringen har varit översiktlig och det 
förekommer med all säkerhet fler rödlistade arter. De naturvårdsintressanta arterna finns 
spridda utmed hela leden, men med en tydlig koncentration i den norra delen närmast Veinge. 
 
Sommaren 2022 går till historien som en dålig sommar för många bin och fjärilar och detta 
märktes även utmed cykelleden där arter som bastardsvärmare, ängsmetallvinge och 
väddsandbi helt lyste med sin frånvaro trots att de normalt har goda förekomster kring Veinge 
och det fanns åkervädd, fibblor och andra lämpliga växter spritt utmed leden. Även i de 
närliggande täkterna och naturreservatet Vessinge sandhedar var de ovanligt få detta år. 
Orsakerna till detta är svårt att spekulera i, men möjligen har den torra våren och 
försommaren bidragit. 
 
Naturvärdena utmed leden kan sammanfattas i följande tre punkter: 
 

- Miljö för rödlistade och andra naturvårdsintressanta arter 
 

- Spridningskorridor för arter 
 

- En oas för biologisk mångfald i helåkersbygden 
 

 

Rödlistade arter 
Följande rödlistade arter har noterats utmed cykelleden: 
 

Skogsalm  Ulmus glabra    CR (akut hotad) 
Skogsalmen har i hela landet under de senaste årtiondena drabbats hårt av almsjukan, som 
orsakas av en svampinfektion. Det är i första hand äldre almar som drabbas, vilket gör att de 
ofta hinner föröka sig innan de dör. Detta märks tydligt i trakterna mellan Veinge och Laholm 
där det numera är sällsynt med gamla almar, däremot finns yngre almar spritt lite varstans. 
Invid cykelleden sågs yngre almar på sex ställen och finns sannolikt på fler ställen i 
lövremsan utmed leden. Enstaka unga almar står i zonen närmast cykelbanan som slås årligen 
och de lever där vidare genom att årligen skjuta nya skott. Framförallt i norr där cykelbanan 
slutar vid Veinge och i lövridån utmed leden söder om Bonnarpsvägen finns en del lite äldre, 
uppvuxna almar bland övriga lövträd. Dessa almar bör gynnas vid röjning/gallring så att de 
får chans att föröka sig och möjligen kan även någon av de på sikt åldras utan att drabbas av 
almsjuka. I övrigt föreslås inga särskilda åtgärder med hänsyn till almen.  
 

Ask  Fraxinus excelsior    EN (starkt hotad) 
Asken är hårt drabbad av askskottsjuka som upptäcktes i Sverige 2001 och askar i alla åldrar 
drabbas. Sjukdomen orsakas av svampen Hymenoscyphus fraxineus vars sporer sprids med 
vinden och som är en främmande, invasiv art med sitt ursprung i nordöstra Asien där den 
lever på en annan art ask. Det finns inte mycket man kan göra åt askskottsjukan annat än att 
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hoppas på att det finns askar som har resistens mot den och som kan leva vidare och föröka 
sig. 
 
Utmed leden har ask setts på tre ställen i de mellersta delarna och den kan finnas på fler 
ställen i lövbrynen. De askar som finns bör gynnas vid röjning och gallring utmed leden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karta 2. Förekomst av 
Alm (mörkblå prickar) 
och ask (ljusblå 
prickar) invid 
cykelleden.  
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Ung alm som växer upp 
bredvid en tall strax 
utanför slåtterremsan i 
norra delen av 
cykelleden. 
 

 

 
I lövbrynen söder om Bonnarpsvägen finns enstaka alm och ask. 
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Grenigt kungsljus Verbascum lychnitis    VU (sårbar) 
Grenigt kungsljus är en högväxt (0,5 - 1,5 m), tvåårig ört med grenig blomställning och 
blommorna är ofta gräddvita, men ibland mer gula. Den är känd från Sverige sedan 1700-talet 
och har främst kommit hit med importerat gräs- och klöverfrö. Växten har hittats på cirka 70 
ställen i landet, men många av förekomsterna har varit tillfälliga och antalet stabila lokaler 
uppskattas till runt 30. I Halland finns den på tre lokaler vid Falkenberg, på två lokaler utmed 
den inventerade cykelbanan samt vid Ahla-tippen strax öster om cykelleden. Dessutom har 
den setts tillfälligt på ytterligare en handfull ställen. 
 
Utmed cykelbanan upptäcktes grenigt kungsljus strax söder om Bonnarpsvägen 2019 av 
Gunnar Gullander, då fanns där 8 plantor på en sträcka av 300 meter. Den 22 juli 2022 hittade 
floraväktarna Lars-Erik Magnusson och Margareta Lindgren 9 plantor (varav 3 blommade) på 
samma sträcka. Under denna inventering hittades dessutom 2 blommande plantor på en ny 
lokal den 11 juli i söder strax innan cykelleden når Ahlavägen (och Laholm). Senare hittade 
floraväktarna dessutom ytterligare två bladrosetter av arten där. Lokalernas läge framgår av 
figur 3. Utmed cykelleden söder om Bonnarpsvägen växer även förväxlingsarten 
praktkungsljus som inte är rödlistad – den har violetta hår på ståndarknapparna till skillnad 
från grenigt kungsljus som har vita-gula. 
 
Grenigt kungsljus trivs bäst på lätt störda marker som vägkanter, åkerkanter och skogsbryn. 
Den har svårt att hävda sig om vegetationen blir för sluten och kräver en viss störning för att 
kunna etablera nya plantor. Utmed cykelbanan skapar den årliga slåttern en lämplig störning 
och det är viktigt att slåttern även i fortsättningen sker så lågt att den ger en viss markstörning.  
Slåttern bör ske sent på sommaren så att kungsljuset hinner sätta frö. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karta 3. Grenigt 
kungsljus förekommer 
på två ställen invid 
cykelbanan, markerade 
med brunt streck och 
brun punkt på kartan. 
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Grenigt kungsljus som blommar vackert i kanten av cykelleden i söder strax innan den når 
Ahlavägen. Kraftverket vid Laholm skymtar i bakgrunden. 2022-07-11. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karta 4 visar var de tre 
rödlistade insekterna 
hittats: 
 
.Svart prick Sotsandbi 
 
Röd prick    Mindre 
purpurmätare 
 
Grå prick    Mindre 
blåvinge 
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Sotsandbi  Andrena nigrospina    VU (sårbar) 
Sotsandbiet förekommer i örtrika torrängar, grustäkter, militära övningsfält på sandmarker 
och liknande miljöer. Den tillhör de vilda bin som har gått starkt tillbaka i Mellaneuropa 
medan utvecklingen i Sverige är oklar. I Halland har sotsandbiet hittats vid sex tillfällen 
(varav tre i grustäkter) på spridda ställen och den sågs senast 2015 vid Bua norr om Varberg. 
Det är oklart om biet finns kvar i länet. 
 
Sotsandbi noterades av Magnus Srenmark på vallarna utmed cykelleden strax söder om 
tunneln under Knäredsvägen (nära Veinge) den 14 juni 2005, se karta 4. Det var en hane som 
satt på blommande getväppling. Dessutom sågs en hona av arten i de örtrika torrmarkerna vid 
Vessingesjön 15 juni 2009. Kanske finns den kvar i någon av täkterna vid Veinge och kan i så 
fall förhoppningsvis gynnas av de naturvårdsåtgärder som görs i naturreservatet Vessinge 
sandhedar, och kanske också utmed cykelleden framöver. Torra örtrika marker med blottad 
sand i varma, soliga lägen där den kan gräva ut sitt bo är den livsmiljö som krävs. 
 

Backtimjan  Thymus serpyllum    NT (missgynnad) 
Backtimjan har fortfarande stor utbredning i landet, och i Halland, men den har minskat så 
starkt i senare tid att den nu är rödlistad som missgynnad (NT). Den trivs bäst i varma, torra 
och magra miljöer med en lågvuxen vegetation och gynnas av viss markstörning. Under 
inventeringen har backtimjan noterats på fyra ställen utmed norra delen av cykelleden. 
Bestånden är överlag relativt små och det största beståndet finns norr om Knäredsvägen nära 
Veinge, se bilder. Det är tydligt att backtimjan har gynnats av slåttern där den har skett så lågt 
att det också blivit en viss markstörning och blottor av sand och grus. Där vegetationen är mer 
sluten saknas arten. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karta 5. Backtimjan 
noterades på fyra 
ställen utmed norra 
delen av leden, 
markerade med blå 
prickar. 
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Backtimjan finns på några ställen utmed norra delen av cykelleden. På bilden syns det 
största beståndet strax norr tunneln under Knäredsvägen. 
 

Hårginst  Genista pilosa    NT (missgynnad) 
 
Hårginsten har en mycket begränsad utbredning i landet och finns bara i södra Halland och 
angränsande delar av Småland och Skåne, med de rikligaste förekomsterna i Veinge socken. 
Växten hade förr stor utbredning på de vidsträckta ljunghedarna i södra Halland men har 
minskat under de senaste 100 - 150 åren i takt med att hedarna försvunnit. Hårginsten har 
dock mycket långlivade frön som kan bevara grobarheten i marken och kan därför blomma 
upp på nytt i grustäkter, vägkanter, banvallar och liknande miljöer när mager sand och grus 
kommer upp till ytan. 
 
Knutet till hårginsten är också elva hotade fjärilar, vars larver lever på dess blad, och det är 
bara i Veinge socken i landet som alla elva fjärilarna lever kvar. Flera av fjärilarna finns i 
naturreservatet Vessinge sandhedar, vid Veinge station och i de båda stora täkterna vid 
Veinge. Dessutom finns här ett hotat vildbi, ginstsandbi, vars avkomma föds upp på pollen av 
hårginst. 
 
Utmed cykelledens norra del växer hårginst på flera ställen och de största bestånden finns på 
de höga vallarna på båda sidor om tunneln under Knäredsvägen. Några ginstfjärilar eller 
ginstsandbi har inte hittats under inventeringen, men cykelleden kan bli en viktig miljö för 
dessa om riktad skötsel som gynnar hårginst görs och bestånden då blir större. Bränning samt 
markstörning med maskiner genom avbaning av matjord och högvuxen vegetation så att grus 
och sand blottas är gynnsamma. Även påkörning av mager sand och grus kan gynna 
hårginsten. 
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Karta 6. Hårginst växer 
på flera ställen utmed 
norra delen av leden, 
markerade med grönt. 
 

 

 
Hårginsten blommar vackert utmed leden i månadsskiftet maj-juni. 
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Mindre blåvinge Cupido minimus    NT (missgynnad) 
Mindre blåvinge är knuten till torrängar, sandhedar, grustäkter och liknande miljöer med rika 
bestånd av getväppling som är larvens främsta föda men uppgifter finns om att den i viss mån 
även kan utnyttja andra ärtväxter. Fjärilen är starkt lokaltrogen och kan bygga upp större 
bestånd på mindre lokaler om de är gynnsamma. Historiskt sett har fjärilen minskat i landet, 
men det är oklart hur beståndsutvecklingen har varit i senare tid. 
 
I Halland förekommer mindre blåvinge stadigt i mellersta och norra Halland medan den 
enbart har setts sporadiskt i södra Halland. Det var därför oväntat att en sliten mindre blåvinge 
(troligen hona) hittades invid cykelleden i norra delen, invid stängslet mot Veinge station, se 
karta 4. Om det är en tillfällig observation eller om det finns en stadig, men liten, förekomst 
vid Veinge är oklart. Värdväxten getväppling är inte så särskilt vanlig i södra Halland, men 
just i trakterna kring Veinge finns förhållandevis rika förekomster och den finns även spridd 
utmed cykelleden (fr.a. norra delen). Getväppling trivs i torra, solexponerade miljöer och 
gynnas av viss markstörning och kan gynnas om restaureringar görs enligt skötselförslagen 
nedan. 
 

Mindre purpurmätare Lythria cruentaria    NT (missgynnad) 
Mindre purpurmätare lever i magra torrmarker som ängar, sandhedar, täkter och banvallar och 
larven lever framförallt på bergsyra, ibland även på ängssyra. Den finns främst i öppna 
marker med en lågvuxen vegetation och med inslag av blottad sand eller grus. Fjärilen har 
tidigare haft en större utbredning i landet men har stadigt minskat under senare årtionden och 
hittas idag främst i kustnära trakter, medan lokalerna i inlandet blir allt färre och mer 
fragmenterade. 
 
En mindre purpurmätare sågs flyga invid cykelbanan strax norr om tunneln under 
Knäredsvägen den 8 juni, se karta 4. Här finns en lämplig livsmiljö för arten och det är 
sannolikt att den har en stadig förekomst. Restaureringar så att det blir en mer öppen och 
solexponerad miljö på banvallarna gynnar fjärilen och det handlar om både 
röjning/avverkning av tall och löv och småskalig markstörning, gärna kombinerat med 
bränning. 
 
Faktaruta: Rödlistade arter 

Antalet rödlistade arter ökar dessvärre stadigt i Sverige och efter senaste översynen av 
rödlistan 2020 omfattar den 4 746 arter (22 procent av totala antalet arter). Rödlistan 
grundas på en bedömning av hur stor en arts utdöenderisk är i landet, i följande kategorier: 
 
RE = utdöd, CR = akut hotad, EN = starkt hotad, VU = sårbar, NT = missgynnad och  
DD = kunskapsbrist 
 
Arter som inte bedöms vara rödlistade klassas i kategorin LC = livskraftig. 
 
Sveriges rödlista följer Internationella naturvårdsunionens (IUCN:s) kriterier och kategorier 
för rödlistning. Mer info finns hos Artdatabanken (2020). 
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Mindre purpurmätare sågs på banvallen strax norr om tunneln under Knäredsvägen. 
 

Många andra naturvårdsintressanta arter 
Pollinerande insekter uppmärksammas alltmer i miljöarbetet och i massmedia för deras stora 
ekonomiska betydelse och för att de dessvärre minskar kraftigt både nationellt och globalt. 
Utmed leden finns flera vildbin och fjärilar som kan ses som signalarter för insektsrika 
miljöer – där de finns är det oftast ett rikt insektsliv i övrigt med pollinerande och andra 
insekter. Följande signalarter sågs utmed leden: 
 
Rödlistade arter som också är goda signalarter som noterats utmed den norra delen av leden är 
sotsandbi, mindre blåvinge och mindre purpurmätare som beskrivs närmare i föregående 
avsnitt. Övriga signalarter som hittades är praktbyxbi (2 ställen), småfibblebi (3 ställen) och 
mindre taggmätare (ett ställe), se karta 7. Liksom de rödlistade arterna har dessa en tydlig 
koncentration till den norra delen invid Veinge och Knäredsvägen. En hane av praktbyxbi 
sågs även längst i söder ungefär där grenigt kungsljus växer. Detta bekräftar bilden av att de 
största naturvärdena finns utmed ledens norra del men att naturvärden även finns i andra 
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delar. Eftersom inventeringen varit översiktlig kan det mycket väl ha funnits signalarter på 
fler ställen. I den norra delen sågs även rovstekeln Mimesa bruxellensis, som är en sällsynt 
och värmekrävande art som gräver ut sitt bo i solexponerade blottor av sand eller grus. Som 
föda åt larven fångas dvärgstritar. 
 
Eftersom leden slagits redan i slutet av juni tidigare år kan man räkna med att många insekter 
som är aktiva under hög- och sensommaren starkt missgynnats av. Med en fortsatt sen slåtter 
finns goda förutsättningar för insektslivet att bli ännu mer myllrande – och blir intressant att 
följa framöver. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karta 7 visar insekter 
som är signalarter för 
höga naturvärden (men 
inte rödlistade) 
hittades. 
 
Röd prick    Praktbyxbi 
 
Svart prick  Mimesa 
bruxellensis (rovstekel) 
 
Grön prick   Småfibblebi 
 
Blå prick     Mindre 
taggmätare 
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Praktbyxbi (hane) sågs på två ställen utmed leden, i norr och i söder. 
 

 
Småfibblebiet sover gärna i fibblorna och biet sågs på några ställen. 
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Mindre taggmätare sågs vid några tillfällen utmed leden norr om tunneln vid Veinge. 
. 
 
Utmed leden finns även många kärlväxter som är indikatorarter för artrika vägkanter 
(Lindqvist 2021) eller för ogödslade ängs- och hagmarker (Eneland 2017), exempelvis: 
 
Åkervädd Ängsviol    Rotfibbla     Gulmåra    Blåmunkar    Liten blåklocka 
 
Bockrot Getväppling    Tjärblomster   Fältmalört   Blåeld    Prästkrage 
 
Gråbinka Sandvita         Käringtand      Gökärt    Blåmunkar     Flockfibbla 
 
Harklöver Smultron    Skogsklöver     Gråfibbla   Kärleksört      Cikoria 
 
Flera av dessa växter är också viktiga nektar- och pollenväxter för bin, fjärilar och andra 
insekter. Växternas förekomst varierar utmed leden från riklig till mer sparsam där det en mer 
högvuxen och kvävegynnad vegetation dominerar, men många av arterna förekommer spridda 
utmed hela leden. 
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T.v. tjärblomster och getväppling blommar vackert söder om cykeltunneln. T.h. strimsporre 
som är en karaktärsväxt för banvallar och annan störd mark. 

   
T.v. en fin kant med ängsblommor som prästkrage, blåklockor och flockfibbla. T.h. en 
kväverik kant med stånds, rallarros och hundkäx. Båda bilderna från södra delen. 

   
T.v. blommar körsbär och vide vackert och t.h. smultron. Båda från norra delen. 



21 
 

Viktig spridningskorridor för arter 
I dagens landskap är det ofta glest mellan områden med rödlistade vildbin, fjärilar och andra 
insekter vilket innebär stora svårigheter för många arter att sprida sig mellan områdena. Om 
en art försvinner från ett ställe ett år, kanske av en tillfällig orsak som särskilt ogynnsamt 
väder, kan det vara svårt för den att hitta tillbaka om det är långt till nästa område där den 
finns. Även om de flesta insekter kan flyga är många väldigt stationära och har svårt för att 
sprida sig över långa sträckor. 
 
När det gäller denna led så är det framförallt vid Veinge som den är en viktig 
spridningskorridor för rödlistade arter, men för många andra arter fungerar den även som 
spridningskorridor genom den omgivande helåkersbygden. Vid Veinge finns fyra områden 
som är hotspots för rödlistade insekter och många andra arter, se karta 8. Cykelbanan går 
mellan dessa områden och kan med riktade skötselinsatser bli en viktig spridningskorridor 
mellan dessa lokaler. Idag tränger skogen på från kanterna och röjningar/avverkningar behövs 
utmed leden för att skapa en mer solexponerad och varm miljö så att den bli viktig 
spridningskorridor. Dessutom kan andra insatser som skrapning och bränning förbättra leden 
som livsmiljö för hotade arter. Vid Veinge äger Laholms kommun dessutom mark på båda 
sidor om leden vilket kan göra det möjligt att göra riktade naturvårdsåtgärder i en bredare zon. 
 
Utmed ledens övriga delar inga andra särskilt värdefulla naturmiljöer och här är det i första 
hand leden i sig som är den värdefullaste miljön. Fast för många vanligare av vildbin, fjärilar 
m.m. kan leden självklart fungera som en spridningskorridor till vägkanter, grönområden, 
trädgårdar och liknande miljöer i närområdet. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karta 8 visar hotspots 
för rödlistade arter 
invid Veinge. 
 
1 Vessinge sandhedar 
 
2 Veinge Betongs täkt 
 
3 LBC:s täkt 
 
4 Veinge station 
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En oas för biologisk mångfald i helåkersbygden 
Cykelleden löper som ett brett stråk omgiven av en örtrik flora och blommande lövridåer 
genom den ensartade helåkersbygden som omger den utmed större delen av sträckan, med 
undantag av sträckan närmast Veinge. Genom att införa sen slåtter, gärna kompletterad med 
andra åtgärder som skrapning och påkörning av mager sand eller grus, kan leden bli en viktig 
livsmiljö för vildbin, fjärilar och andra pollinerande insekter i jordbrukslandskapet. Utmed 
leden finns örter som blommar och producerar nektar och pollen hela sommarhalvåret om de 
får stå oslagna. Under inventeringen sågs många vanliga arter vildbin på blommorna, 
exempelvis väggsidenbi, sommarsandbi, blåklocksbi, småsovarbi, fibblesmalbi, tandsandbi 
och småcitronbi. 
 
Lövridåerna som omger leden på stora delar av sträckan utgörs av en fin blandning av olika 
lövträd och buskar och många av de har en rik blomning som ger pollen och nektar åt många 
insekter. Exempel på blommande vedväxter är körsbär, rönn, oxel, viden, hagtorn, fläder och 
vildapel vars blomning avlöser varandra under våren och försommaren. Soliga och varma 
dagar hördes ett flitigt surrande från blommande träd och buskar men det var oftast inte 
möjligt att se vad det var för insekter som surrade ovanför huvudet. Exempel på vildbin som 
sågs på blommande vedväxter är gyllensandbi, ängsbandbi, majgökbi, hagtornsandbi, 
mysksmalbi och vårsandbi. 
 
Lövridåerna utmed leden har även andra funktioner som gynnar biologisk mångfald dels 
genom att de skapar lä och ett varmare mikroklimat i jordbrukslandskapet för det öppna, 
örtrika stråket närmast leden, dels är ridåerna en viktig livsmiljö för många insekter 
(skalbaggar, fjärilar, tvåvingar m.m.) vars larver lever av bladen eller i stammar och grenar 
hos vedväxterna. Olika träd och buskar är värd för olika arter insekter och den rika 
blandningen i lövridåerna är positiv. Dessa har överhuvudtaget inte uppmärksammats under 
inventeringen eftersom det kräver mer intensiva undersökningar med bland annat olika typer 
av fällor eller att lysa med fjärilslampa på natten. I det öppna jordbrukslandskapet är liknande 
miljöer en stor bristvara. 
 

 
Cykelleden går mestadels genom biologiskt fattiga helåkersbygder, som en livgivande oas för 
växter och djur. Bilden från mellersta delen.  
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T.v. jordsnylthumla hane på åkervädd. T.h parasitstekeln Ichneumon sarcitorius på 
vildmorot. 

   
T.v. larver av karminspinnare på stånds, den vuxna fjärilen ses på rapportens framsida. T.h. 
en larv av aprikostofsspinnare som lever på blad av diverse lövträd. 

   
T.v. puktörneblåvinge på harklöver, larven lever på ärtväxter. T.h. kvickgräsfjäril som trivs i 
bryn och skogsgläntor. Denna sågs i norra delen av leden nära Veinge. 
 
 
 
Bilderna på denna sida visar exempel på relativt vanliga insekter som finns utmed leden. 
Cykelleden är en viktig livsmiljö för ett stort antal vildbin, fjärilar och andra insekter i det 
åkerdominerade landskapet. 
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Skötselförslag 
Genom satsningen på ”Artrika vägkanter” är Trafikverket den aktör som idag har störst 
erfarenhet av skötsel av vägkanter med höga naturvärden. Sen slåtter är den dominerande 
skötselstrategin för artrika vägkanter men Trafikverket har i flera rapporter tagit upp att det 
behövs ytterligare skötselåtgärder för att bevara och utveckla naturvärdena, exempelvis slåtter 
mer än en gång av sträckor med en kvävegynnad vegetation, bortskrapning av näringsrik 
matjord samt uppsamling och bortförsel av det avslagna materialet.  
 
Efterhand som föreslagna naturvårdsåtgärder genomförs utmed leden kommer inslagen av 
hårginst och ängsblommor att bli alltmer rikliga på renarna och de kommer även att ”blomma 
upp” på nya ställen genom att det ännu finns kvar en långlivad fröbank i marken. Dessa frön 
kan aktiveras när markförhållandena blir gynnsamma (d.v.s. näringsfattiga och med inslag av 
blottad sand och grus). Naturliga nektar- och pollenväxter med lokalt ursprung kommer i 
framtiden att vara en alltmer värdefull naturresurs som kan användas för insamling av frön till 
andra projekt för att gynna pollinerande insekter m.m. Under denna inventering har inte 
framkommit några behov av att så in speciella växter utan de för naturvårdsintressanta 
insekter mest värdefulla arterna finns redan utmed leden, men behöver få mer rikliga bestånd 
– och självklart få blomma och producera nektar och pollen hela sommaren (utan att slås av 
för tidigt). 
 

 
Ett blomrikt parti på banvallarna mellan Veinge och Tjärby med åkervädd, liten blåklocka, 
fibblor, fältmalört, gulmåra m.m. den 11 juli. Under högsommaren är insektslivet som allra 
rikast och det behövs mycket örter med pollen och nektar i markerna. Tidigare år har 
kanterna dock slagits redan någon vecka tidigare och högsommarblomningen har spolierats. 
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Generella åtgärder för hela leden 
 
Här listas de viktigaste åtgärderna för mångfalden utmed cykelleden, i den följande texten ges 
mer ingående beskrivningar av föreslagna åtgärder: 
 

 Sen slåtter efter 31 augusti är angelägen. Slåttern bör dessutom ske så lågt och brett 
som möjligt utmed leden. Om det är praktiskt möjligt i framtiden bör det avslagna 
materialet tas bort. 
 

 Skrapa bort näringsrik matjord fläckvis så att sand eller grus blottas där 
högvuxna gräs och andra kvävegynnade arter dominerar. 
 

 Lägg på mager grus eller sand på ställen med grovt kross i ytan – lägg inte på 
näringsrik jord så som det har gjorts på vissa ställen i mellersta delen. 
 

 Naturvårdsbränning i mars-april om det är möjligt. 
 

 Röjning av träd och buskar som skuggar eller växer in i blomsterrika delar. Vid 
avverkning/röjning gynnas alm, ask och blommande vedväxter. Materialet tas bort. 
 

 Riktade restaureringsåtgärder är angelägna i den norra delen som har de högsta 
naturvärdena. 

 

Sen slåtter (efter 31 augusti) har högsta prioritet 
Sen slåtter är en grundförutsättning för att bevara och utveckla de naturvärden som finns 
utmed leden och har högsta prioritet. Hur sent slåttern bör ske kan variera kraftigt beroende på 
vilket väder det har varit under sommaren. En varm och torr sommar har blomningen och 
många fjärilar och bin klingat av redan vid mitten av augusti medan de en kylig sommar kan 
vara i full gång fram till mitten av september (eller senare). Eftersom det kan vara svårt rent 
praktiskt att variera slåttertidpunkten efter blomningen är en bra riktlinje att utföra slåtter 
efter den 31 augusti. 
 
Uppsamling och borttagning av det avslagna materialet skulle ha en stor positiv effekt och 
gynna örtfloran, men är idag en dyr metod som kan vara praktiskt svår att genomföra. Kanske 
kan framtida maskinutveckling underlätta detta. Ett problem är även att hantera de stora 
gräsmängder som blir, men i framtiden kanske det kan vara en attraktiv resurs för utvinning 
av biogas. 
 
Om det finns resurser för detta kan det vara positivt att även ha en tidig slåtter (före 10 juni) 
av kväverika sträckor som domineras av högvuxna gräs och där det finns lite ängsblommor. 
En sådan slåtter ska i så fall ske fläckvis så att blomrika partier med en mer lågvuxen 
vegetation sparas. Den här typen av fläckvis slåtter förutsätter en intresserad och kunnig 
maskinförare som har god blick för naturvärdena utmed leden. Delsträckor som i så fall slås 
tidigt bör även slås vid den ordinarie, sena slåttern. 
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Lövbrynen tränger på utmed leden och bör hållas efter (uppkvistning, röjning, 
plockhuggning) så att ett öppet och soligt stråk med örter finns närmast leden. I förgrunden 
grovt kross som finns på många ställen och som gärna kan täckas med sand eller grus. 
 

 
I gräsdominerade slänter som dessa vid Bonnarp kan naturvärdena gynnas om matjorden 
schaktas bort och sand och underliggande mineraljord blottas.  
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Slå så lågt och brett som möjligt 
Det är positivt för naturvärdena om slåttern sker så nära marken som möjligt och så att fläckar 
med blottad sand och grus skapas lite varstans. Det gynnar fröetablering av de rödlistade 
växterna backtimjan och grenigt kungsljus och andra örter utmed leden. Dessutom skapas 
lämpliga boplatser där marklevande vildbin och andra insekter kan gräva ut sina bohål när det 
blir markblottor. 
 
På flera ställen utmed leden märks skillnad i blomrikedom mellan den remsan närmast 
cykelbanan som slås och de delar av banvallen som ligger utanför det slagna stråket. Det är 
tydligt att örterna gynnas av slåttern (även när höet inte tas bort) medan det är en starkare 
dominans av högvuxna gräs och andra kvävegynnade växter (brännässla, hundkäx, rallarros 
m.m.) i de oslagna delarna. Rekommendationen är därför att slå så brett som möjligt och en 
positiv effekt av detta är ju också att en större del av banvallarna hålls öppna och inte växer 
igen med träd och buskar. 
 

Skrapa bort näringsrik jord fläckvis 
På ställen med en högvuxen och kvävegynnad vegetation av gräs (knylhavre, hundäxing 
m.m.), rallarros, stånds, hundkäx etc. skrapas matjorden bort så att grus och sand blottas. De 
skrapade fläckarna kan vara 5 - 10 m2 stora och följas av ett uppehåll (sådär 10 - 20 m) till 
nästa skrapfläck. Dessa åtgärder gynnar örtfloran, bland annat hårginsten, och skapar lämpliga 
boplatser för marklevande vildbin och andra insekter. 

Grovt kross täcks med ren sand eller grus (inte matjord) 
På flera ställen utmed leden dominerar grovt krossmaterial på banvallarna och det är en 
närmast steril miljö när det gäller växter och insekter. Påkörning av ett lager med mager sand 
eller grus på sådana ställen gynnar örtfloran och insektslivet. Däremot bör påkörning av 
näringsrik jord undvikas, detta har gjorts på några ställen i mellersta delen av leden. 
 

Röjning och avverkning – gynna ask, alm och blommande vedväxter 
Där leden går genom det öppna jordbrukslandskapet finns ett rikt inslag av blommande träd 
och buskar som sälg, hagtorn, körsbär, oxel, fläder och vildapel som är viktiga inslag för 
bland annat fjärilar, vildbin och fåglar i den ensartade slättbygden. Träden och buskarna är 
också viktiga för att skärma av kyliga vindar från omgivande åkrar och därmed bidra till ett 
varmt och gynnsamt mikroklimat för fjärilar, vildbin och andra insekter. Det är även viktigt 
att en bred remsa med blommande örter hålls öppen och solbelyst närmast cykelbanan så att 
örtrikedomen och ett rikt insektsliv knutet till örterna gynnas i remsan som slås årligen. 
 
Alm och ask som är hotade (hårt drabbade av svampinfektioner) bör gynnas vid röjning och 
gallring utmed leden så att de kan sätta frön och sprida sig. Kanske kan det även finnas 
individer som är resistenta mot svampinfektionerna och som i så fall är en viktig resurs för 
framtiden. 
 
Röjning och avverkning utmed leden bör inriktas på att hålla en bred remsa på båda sidor om 
leden öppen och solexponerad så stor del av dagen som möjligt. Det innebär att riktade 
insatser för plocka bort särskilt högvuxna och skuggande träd bör göras där det behövs. Björk 
och tall har mindre betydelse för mångfalden och plockas bort i första hand medan nektar- och 
pollenproducerande vedväxter gynnas. I den sistnämnda gruppen plockas särskilt högvuxna 
och skuggande träd bort där det behövs mer solinstrålning. Ett variationsrikt busk- och 
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trädstråk med inslag av så många olika blommande träd och buskar som möjligt bör 
eftersträvas eftersom de blommar vid olika tidpunkter och gynnar olika arter insekter. 
 
Avverkning och röjning av vedväxter är idag allra mest angeläget i de norra delarna mellan 
Veinge stationsområde och Knäredsvägen och det beskrivs närmare i följande avsnitt om 
Riktade skötselinsatser i norra delen. 
 

Riktade skötselinsatser i norra delen 
 
Den norra delen av cykelleden har mycket höga naturvärden och ett flertal rödlistade arter, 
men är samtidigt bitvis relativt kraftigt igenvuxen med träd och buskar samt en mer högvuxen 
och kvävegynnad vegetation. Naturvårdsinsatser är angelägna och kan bidra till att öka 
naturvärdena väsentligt. Följande åtgärder föreslås: 
 
Avverkning och röjning för att gynna örtfloran och skapa en varmare och mer solexponerad 
miljö som gynnar vilda bin, fjärilar och andra insekter samt hårginst. I denna del är det främst 
björk och tall som skuggar leden alltmer och som bör avverkas så att det blir ett bredare och 
ljusare öppet stråk utmed den. Dessutom finns partier på kommunens mark invid nordöstra 
delen av leden (mellan leden och stängslet till stationsområdet) och invid sydvästra delen 
(precis söder om dagvattendammarna) med bestånd av hårginst som är hårt trängda och bör 
gynnas genom avverkning och bortskrapning av näringsrik jord. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Karta 9 visar den mest 
värdefulla sträckan av 
cykelleden (röd linje). 
Här finns största 
koncentrationen av 
rödlistade arter. Denna 
sträckan är också en 
spridningskorridor 
mellan övriga hotspots 
för rödlistade arter vid 
Veinge. 
 
Laholms kommun äger 
marker invid leden här 
(rött raster), vilket kan 
underlätta att 
restaurera en bredare 
zon utmed leden. 
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Skrapa bort näringsrik jord fläckvis. Detta bör göras på lämpliga, solexponerade ställen 
utmed leden, även inom den rödmarkerade ytan som kommunen äger. Särskilt angelägna är 
skrapningar i den södra delen på vallarna på båda sidor om cykeltunneln samt i den nordöstra 
delen mot Veinge station. Efterhand som avverkningar görs och leden blir mer solexponerad 
Bör skrapningar även göras i övriga delar. 
 
Naturvårdsbränning under mars-april av partier med grov ljung eller en frodig 
gräsvegetation bidrar till att öka naturvärdena. 
 
Påkörning med sand för att skapa lämpliga boplatser för hotade vildbin och andra insekter 
kan med fördel göras på några solexponerade ställen, exempelvis i den sydöstra delen där det 
finns mindre täkter med mycket kvarlämnad sten i slänten. Avverkning av tall och löv bör då 
ske först så att solen når ner till marken. 
 
 
 
 
 

 
Högvuxna tallar björkar skuggar stora delar av den norra delen av leden som trots detta 
hyser en rik örtflora och ett insektsliv med flera rödlistade arter. Fast många av de är idag 
trängda av träden och ett ljusare och mer solexponerat stråk bör restaureras hela vägen 
söderut till cykeltunneln. Detta innebär att en hel del tall och björk närmast leden bör 
avverkas och en bredare zon slås utmed kanterna. T.v. ses mellan stängslet och leden en yta 
som kommunen också äger och där det finns rika, men hårt trängda bestånd av hårginst. 
Fortsatta restaureringar bör göras här. 
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Fina slänter söder om cykeltunneln med en lågvuxen vegetation med hårginst, ljung och 
tjärblomster samt talrika grusblottor. Uppryckning av tall och löv bör göras och småskalig 
markstörning där vegetationen är mer sluten och högvuxen. 
 

 
Här dominerar högvuxna och kvävegynnade gräs i slänterna och åtgärder behövs för att 
gynna örtfloran – antingen genom att schakta bort matjorden så att grus och sand blottas 
eller genom naturvårdsbränning i mars-april. 
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Fina slänter norr om cykeltunneln som håller på att växa igen – här behövs mer sol och 
värme. Alla träd utom enstaka sälg och rönn i övre delen av slänterna bör tas bort. Under 
lövträden till vänster finns mindre täkter i slänten som kan bli gynnsamma boplatser för 
hotade vildbin och andra insekter om de öppnas och om sand förs på så att meterdjupa 
sandbäddar skapas. 
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Invasiva arter 
Under fältarbetet noterades de två invasiva arterna jätteloka och blomsterlupin utmed leden, 
se karta 10. 
 
Jättelokan växer på två ställen med det största beståndet norr om Bonnarp. Bekämpning av 
växten verkar pågå. 
 
Blomsterlupin sågs också på två ställen och det handlar om enstaka plantor på båda ställena. 
Även denna bör bekämpas (grävas bort) så att de inte får möjlighet att utveckla större bestånd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karta 10. Två invasiva 
växter har setts utmed 
leden och det är 
jätteloka (röda prickar) 
och blomsterlupin (blå 
prickar). 
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