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Förord 
Denna rapport redovisar resultatet av inventering av bin och andra steklar i södra delen av området 
Osdal‐Bråt i Borås Stad. Inventeringen genomfördes under 2014 med hjälp av LONA‐ bidrag. Syftet 
med inventeringen har varit att få en kartläggning av hela områdets samlade värde för vilda bin och 
andra steklar.  
 
Osdal‐Bråt är ett område med sedan länge kända höga naturvärden kopplade till hedmiljö. Borås 
Stad verkar för att på sikt kunna bilda naturreservat på del av området. I samband med byggnation 
av ny riksväg 27 genom området upptäcktes förekomst att hotade arter av bin. Trafikverket 
genomförde då en liknande inventering av bin och andra steklar 2013 i de norra delarna av området, 
vid Osdal, kring den nya vägen. Denna inventering kompletterar det materialet så att hela området 
nu inventerats avseende dessa arter.  
 
Området har visat sig vara en mycket betydelsefull lokal för vilda bin och andra steklar med en stor 
artrikedom. Totalt har 100 arter av bin konstaterat i området. Av dessa arter är nio rödlistade och tre 
ingår i Naturvårdverkets nationella projekt Åtgärdsprogram för hotade arter. Resultaten visar att 
området kvalificerar sig som Västra Götalands läns hittills mest värdefulla lokal för rödlistade vildbin 
och är därmed även av nationellt intresse för miljömålet ”ett rikt växt‐ och djurliv”.  
 
Resultatet utgör ett värdefullt underlag för stadens fortsatta planering, förvaltning och skötsel.  
Inventeringen har utförts av BioDivers Naturvårdskonsult. Författarna ansvarar för rapportens 
innehåll och tackas för sina insatser. 
 
Anna Ljunggren 
Borås Stad 
 
   



4 
 

Innehåll   
 

Sammanfattning.............................................................................................................................. 5 

Inledning ......................................................................................................................................... 6 

Syfte och uppdrag ........................................................................................................................... 6 

Bakgrund ......................................................................................................................................... 7 

Metoder .......................................................................................................................................... 8 

Väder .............................................................................................................................................. 9 

Områdesbeskrivning ....................................................................................................................... 9 

Resultat ......................................................................................................................................... 13 
Bedömning av området som helhet .................................................................................................. 13 
Särskilt skyddsvärda arter ................................................................................................................. 13 
Antal arter och individer .................................................................................................................... 16 
Särskilt skyddsvärda naturelement ................................................................................................... 17 
Fenologi för blomresurser och insekter ............................................................................................. 21 
Kort presentation av arter ................................................................................................................. 26 
Nationellt utdöda och nationellt hotade arter .............................................................................. 26 
Nära hotade arter .......................................................................................................................... 32 
Ytterligare några naturvårdsintressanta arter .............................................................................. 38 

Nuvarande skötsel och gjorda åtgärder ............................................................................................ 39 
Potential ............................................................................................................................................ 41 
Rekommendationer ........................................................................................................................... 41 

Referenser .................................................................................................................................... 43 

Bilaga 1. Beskrivning av delområden 2014 ..................................................................................... 44 

Bilaga 2. Påträffade arter av bin och andra steklar samt övriga intressantare insektsarter ............. 69 

Bilaga 3. GIS‐analys av höjddata .................................................................................................... 73 
 

  	



5 
 

Sammanfattning   
Osdal‐Bråt i Viskans dalgång söder om Borås är ett i 
trakten omtyckt naturområde med öppna 
kulturmarker där många promenerar, rider, rastar 
hundar och skådar fåglar. Området är känt som 
fågellokal och för intressant flora. 

År 2013 gjordes en inventering av bin och andra 
steklar i ett 140 hektar stort område runt den då 
planerade nya väg 27 i Viskans dalgång vid Osdal 
strax söder om Borås. Inventeringen visade att 
området hade en mycket artrik fauna av bin med 
flera hotade och mycket ovanliga arter. Anled‐
ningen till inventeringen var att den nationellt 
utdöda (RE) arten fibblesolbi Dufourea minuta 
hade upptäckts 2011 inom det område där vägen 
skulle byggas.  

Föreliggande rapport redovisar en fortsatt inven‐
tering söder om det område som inventerades 
2013. Detta område ingår i en mycket värdefull 
helhetsmiljö med sandiga isälvsavlagringar längs en 
tre kilometer lång sträcka längs Viskan vid Osdal‐
Bråt. Totalt har 100 arter av bin dokumenterats 
varav nio rödlistade arter och tre arter som ingår i 
Naturvårdsverkets nationella projekt Åtgärds‐
program för hotade arter. Förutom fibblesolbiet 
har de fyra hotade arterna silvergökbi Nomada 
argentata CR, guldsandbi Andrena marginata VU, 
storfibblebi Panurgus banksianus VU och 
dvärgsandbi Andrena nanula VU påträffats. 
Silvergökbiet har här sin enda kända population i 
Västra Götalands län och den hittills största kända 
populationen av de få som är kända i landet. 
Dvärgsandbiet har vid Osdal‐Bråt en av mycket få 
kända populationer i länet som också bedöms vara 
landets största kända.  

Sammanfattningsvis, genom kända data från 
inventeringarna 2013 och 2014, kvalificerar 

helhetsmiljön Osdal‐Bråt som en av Västra 
Götalands läns värdefullaste lokaler med rödlistade 
bin. Området är därmed också av nationellt 
intresse för 16:e miljömålet. 

En av anledningarna till de höga miljövärdena i 
området är den tidigare militära verksamheten 
som gjort att öppna blomrika hedmiljöer och 
ängsmarker kunnat bevaras tillsammans med bara 
sandiga ytor. Efter att I15 lades ned har ridskolans 
verksamhet med ridning och bete i området haft 
en avgörande betydelse för att värdena kunnat 
bervaras. Området vid Osdal‐Bråt är en sista rest av 
det sandiga kulturmarker som tidigare brett ut sig 
över stora områden norrut i Viskan dalgång kring 
Borås och ända upp mot Öresjö. 

Områdets höga värden hotas dels av att värdefulla 
områden exploateras och dels av pågående 
igenväxning av stora delar. Utebliven skötsel av 
området ger en snabb igenväxning av sly och av 
förnaansamlingar av gräs vilket minskar blom‐
ningen av örter. Det finns även risk att markslitage 
från exempelvis ridningen minskar i området, vilket 
gör att sandiga ytor och ridstigar där hotade arter 
av bin bygger bon växer igen. 

För att områdets unika värden ska kunna behållas 
och utvecklas behöver området restaureras, skötas 
på rätt sätt och skyddas. Förslag till åtgärder och 
skötsel finns i föreliggande rapport samt ett 
tidigare framtaget förslag till skötsleplan. I 
samband med att en ledningsdragning projekteras 
genom området har även en särskild inventering 
med åtgärdsförslag för växter och bin gjorts söder 
om Bråt under 2014.
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Inledning   
Bin har under senare år uppmärksammats alltmer. 
Detta beror bland annat på att förståelsen har ökat 
för vildbinas stora ekologiska och ekonomiska 
betydelse genom pollineringen av växter. En 
individ‐ och artrik fauna av bin är en förutsättning 
för friska ekosystem där det också finns en stor 
mängd andra arter, som exempelvis fjärilar och 
fåglar. Samtidigt har man uppmärksammat att 
många arter av bin minskat kraftigt och även 
försvunnit från landskapen. 

Försvinnandet av biarter har flera anledningar. En 
viktig orsak är igenväxningen av landskapet. Skogar 
sluter sig i tidigare hagmarker. Landskapet delas in 
i åkermark och skogsmark där mängden blommor 
är liten. Särskilt de bin som är specialiserade på 
vissa blommor hittar inte längre tillräckligt många 
för att överleva. Ängar och betesmarker hävdas 
inte längre vilket gör att gräs tar över och 
jordblottorna där bina bygger bon växer igen och 
skuggas. Dessutom tillförs mycket kväve genom 
nedfall från luften och genom gödsling, vilket slår 
ut konkurrenssvaga ängsblommor och gynnar 
snabbväxande gräs. Magra blomrika marker med 
sandblottor har blivit mycket sällsynt i landskapet. 

På senare år har man uppmärksammat att militära 
övningsfält kan hysa många av de arter som 
försvunnit från landskapet i övrigt. Dessa områden 
har i vissa avseenden stannat upp i historien och 
undkommit granplanteringar, uppodlingar, 
konstgödsling och bekämpningsmedel. Militären 
har hållit öppet dessa områden, man har slagit och 
bränt, och fordon har kört och nött fram bara 
sandiga ytor.  

Detta har gjort att övningsfälten har blivit likt öar 
där många av de ovanliga arterna av bin men även 
andra insekter, fåglar, växter och svampar finns 
kvar. Enligt de nationella miljömålen ska vi bevara 
den biologiska mångfalden i landet. Dessa 
områden är då en mycket viktig pusselbit som 
behöver tas till vara och skötas på bästa sätt för att 
vi ska lyckas med detta. 

Bin är en ekologisk nyckelgrupp som är nödvändiga 
för väl fungerande och artrika ekosystem. Där det 
finns många arter av bin finns det också många 
andra arter av växter, insekter och fåglar. Om man 
alltså kan bevara en rik fauna av bin inom ett 
område räddar man samtidigt en mängd andra 
arter som behöver samma miljöer.

Syfte och uppdrag   
Syftet har varit att inventera bin och andra steklar 
vid Bråts före detta militära skjutfält i Viskans 
dalgång strax söder om Borås under 2014. Detta är 
en fortsättning på en liknande inventering som 
gjordes 2013 av det direkt anslutande området 
norrut vid Osdal där nya väg 27 byggdes, och där 
flera hotade arter av bin visade sig finnas (Nolbrant 
& Nilsson 2013). Båda dessa inventeringar täcker 
ungefär in det område som ingått i en tidigare 
skötselplan för Osdal‐Bråt från 2002 (Borås Stad 
2002). Resultatet från inventeringarna ska 

användas som ett underlag för det nya förslag till 
skötselplan för området som tagits fram under 
2014 (Nolbrant 2014b).  

Uppdragsgivare har varit Borås Stad. Fältarbetet 
har under 2014 utförts av Peter Nolbrant, 
BioDivers Naturvårdskonsult. På uppdrag av den 
förra har L. Anders Nilsson, EkoBi Natur i Uppsala 
AB, gjort artbestämning av insamlade bin och 
Johan Abenius Natur av övriga gaddsteklar. 
Projektet är finansierat genom Lokala Naturvårds‐
medel, LONA.  
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Bakgrund   
Osdal‐Bråt är sedan lång tid känt som ett värdefullt 
naturområde med hedmiljöer. I kommunens 
naturvårdsplan från 2001 har området bedömts ha 
högsta naturvärde, Klass 1. Bedömningen har 
grundat sig på att området är en öppen hed med 
stor betydelse för fågellivet och värdefull flora.  

Inför byggandet av väg 27 söder om Borås har 
miljökonsekvensbeskrivningar genomförts och 
naturinventeringar i samband med detta gjorts 
(Naturcentrum 1996 och 2003; Aronsson & al. 
2001, Appelqvist 2008). Strax innan byggstarten 
upptäcktes hösten 2011 ett exemplar av det 
rödlistade fibblesolbiet Dufourea minuta, som 
klassificerats som Nationellt utdöd (RE), från Osdal‐
Bråt, Borås. På grund av detta initierade 
Trafikverket snabbt en inventering av bin och 
andra steklar i ett 140 ha stort område runt 
sträckan för anläggningen av nya väg 27 under 
2013. Syftet var dels att söka efter fibblesolbiet och 
andra rödlistade steklar samt dels att göra en 
landskapsanalys för att bedöma hur vägbygget 
skulle påverka faunan av bin och andra steklar. 
Parallellt med inventeringen genomförde 
Trafikverket även en inventering av vägkanter i 
Borås driftområde där väg O1610 (gamla 
Varbergsvägen) vid Osdal‐Bråt visade sig vara 
värdefull (Nolbrant 2013). 

Inventeringen vid Osdal visade att området, 
sammantaget genom kända data från 2013‐10‐01, 
kvalificerade sig som Västra Götalands läns dittills 
värdefullaste lokal med rödlistade bin (Nolbrant & 
Nilsson 2013). Totalt konstaterades 90 arter av bin 
i inventeringsområdet. Nio av dessa arter fanns på 
den nationella rödlistan. Av dessa nio rödlistade 
bin står fibblesolbi klassificerad som Nationellt 
utdöd (RE). Fyra arter står klassificerade som 
hotade, och av dem ingår tre arter i Naturvårds‐
verkets nationella projekt Åtgärdsprogram för 
hotade arter (Karlsson & Larsson 2011, Karlsson & 
al. 2011). Förutom beläggexemplaret av fibblesolbi 
från Osdal 2008 har arten inte påvisats i Sverige 
sedan 1945. Vid inventeringen 2013 kunde inte 
arten återfinnas. Å andra sidan visade sig 

silvergökbi Nomada argentata, av kategorin Akut 
hotad (CR), ha landets största kända population i 
området. Arten var inte påvisad i länet sedan 1951 
och sedan 1970‐talet i Sverige endast känd från 
några få lokaler i Östergötland. De tre övriga funna 
hotade arterna var dvärgsandbi Andrena nanula, 
storfibblebi Panurgus banksianus och guldsandbi 
Andrena marginata, samtliga av kategorin Sårbar 
(VU). I området hittades en av de två enskilt största 
kända populationerna av guldsandbi i länet. 

Kunskapen om hotade bin i området kom sent, 
strax innan byggstarten av vägen. Den nya väg 27 
kom att dras över ett av de allra viktigaste 
naturelementen i området, en stor sydvänd sandig 
sluttning, med den största koncentrationen av 
bibon samt flera rödlistade arter som endast 
påträffats i denna del av området.  

Resultatet gjorde vidare att Trafikverket tog fram 
ett förslag till reviderad skötselplan (Nolbrant 
2014b) för i stort sett hela det område som sedan 
2002 har en skötselplan (Borås Stad 2002). Syftet 
med denna var att en naturvårdsinriktad skötsel 
skulle kunna upprättas på övriga marker som en 
kompensation och för att förhoppningsvis kunna 
rädda så många av arterna som möjligt i området. 
Andra kompensatoriska åtgärder gjordes också 
som att klä in vägslänter med finsand och skrapa av 
näringsrik jord för att få fram sand i ett område 
söder om vägen. Dessutom gjordes ett försök att 
flytta boområden med skopa på schaktmaskin från 
det område där vägen skulle byggas. 

Parallellt med inventeringen av Bråt 2014 gjordes 
även en konsekvensbedömning och förslag till 
kompensatoriska åtgärder för rödlistade bin och 
granspira inför planerad nedgrävning av ledningar 
(Fig. 75) genom området söder om Bråt av Borås 
Elnät AB (Nolbrant 2014a).  

De inventeringar som gjorts visar tydligt på vikten 
av landskapsekologiska inventeringar och analyser 
både vid miljökonsekvensbeskrivningar och 
miljövårdande åtgärder. 
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Metoder   
Ytan av området som ingick i inventeringen 2014 
var ungefär 75 ha och sträcker sig från 
förläggningen vid Bråt (söder om den streckade 
linjen i Fig. 10) och 1,5 km söderut längs Viskan till 
Guttasjön. Storleken av hela det undersökta 
området under 2013 och 2014 är drygt 200 ha och 
sträcker sig från Sankt Sigfrids griftegård och cirka 
3 km söderut längs Viskan till Guttasjön. Delar av 
detta område är skogsbevuxet eller består av 
vatten vilket gör att ungefär 100 ha har inventerats 
översiktligt på bin under de två åren. Dessutom har 
inventeringen koncentrerats till de delar av detta 
område som bedömts vara intressantast på grund 
av blomresurser eller sandiga ytor. Uppskattnings‐
vis har ungefär 10 ha inventerats mer noggrant. 

I samband med förslaget till skötselplan (Nolbrant 
2014b) har delområden (skötselområden) ritats in i 
GIS med hjälp av ortofoto i färg. De allra sydligaste 
delarna av det gamla skötselområdet från 2002 
(utanför kartan i Fig. 10) bedömdes ha för låga 
värden och vara för isolerade för att tas med i det 
nya förslaget till skötselplan. Dessa delar besöktes 
endast ett par gånger under inventeringen 2014. 
De delområden i skötselplanen söder om Bråt som 
bedömdes vara lämpliga för bin inventerades 2014 
(Fig. 10). Totalt inventerades 20 delområden under 
2014 som både följer skötselplaneförslagets 
avgränsningar och numrering (Fig. 10). Ytan av 
dessa delområden var cirka 32 ha. Delområdena 
finns beskrivna i Bilaga 1. Områdena norrut vid 
Osdal finns istället beskrivna i tidigare rapport 
(Nolbrant & Nilsson 2013). 

Höjddatabas med 2 x 2 meters pixelstorlek 
användes för att synliggöra värdefulla sydvända 
sluttningar med varmt mikroklimat som kan vara 
värdfulla bomiljöer för bin (Bilaga 3). För detta 
användes två analyser i SAGA‐GIS, solinstrålning 
(Potential Incoming Solar Radiation för den 20 juli, 
S) och vindeffekt (Wind Effect) för väster (W1), norr 
(W2), öster (W3) och söder (W4). Gynnsamt 
mikroklimat (C) räknades fram i SAGA‐GIS genom 
att kombinera solinstrålning och vindeffekt 

(C=S2/(W1+W2+ W3+W4). Dessutom beräknades 
våthetsindex (SAGA Wetness Index) från 
höjddatabasen (omsamplad till upplösning 10x10 
m) för att bedöma svämplanets utbredning runt 
Viskan, så att blötare områden kunde uteslutas 
som bomiljöer. Dessa blötare områden kan dock 
vara mycket värdfulla födosöksområden med 
ängsvädd och strätta. 

Inventeringen har i huvudsak inriktats på rödlistade 
bin och deras habitatförutsättningar och 
populationsstatus. Även övriga bin och steklar har 
inventerats. Andra naturvårdsintressanta arter 
inom ordningarna fjärilar och skalbaggar som 
observerats har också noterats. Inventeringen av 
bin utfördes med riktat eftersök på deras livs‐ och 
reproduktionsavgörande substrat som föda (nektar 
och pollen) och boplatsmaterial. Vid inventeringen 
av bin har så långt som möjligt, artbestämning i fält 
tillämpats: enbart genom ögat, med hjälp av 
”observationskikare” (PENTAX Papilio 6,5 x med 
kort närgräns) eller frihåvning och omedelbar 
kontroll i observationsglas innan biet frisläpps på 
platsen. Fördelen med en sådan skonsam 
ickedödande metod är att populationer av de allra 
flesta rödlistade bin inte påverkas negativt. Bin av 
grupper som kräver granskning under mikroskop 
för säker artbestämning utsattes för provtagning 
med dödarrör som gav representativa exemplar i 
tid och rum. Naturvårdsintressanta arter, viktiga 
blomresurser, bomiljöer och platser för föreslagna 
gynnande åtgärder har noterats och ritats in på 
karta med hjälp av GPS och handdator. 

Området har inventerats under perioden april ‐ 
augusti 2014. Fältarbete har skett 25 och 28 april, 
3, 5, 15 och 27 maj, 2, 12, 18 och 26 juni, 1, 11, 23, 
25 och 26 juli samt 5 augusti. Flera av besöken var 
dock kortare delar av dagen. Fältarbetstiden har 
skett vid 16 dagar med totalt cirka 70 timmar. 
Motsvarande tid för inventeringen 2013 var cirka 
100 timmar. Besöken har gjorts när vädret varit 
klart till halvklart med som högst måttliga vindar 
och temperatur över 18°C. 
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För att få en relativt extensiv information även om 
tämligen svårbedömbara grupper som framförallt 
småvuxna vägsteklar och rovsteklar har vitskålar 
och gulskålar satts ut flera platser den 20 juni 
(totalt 38 skålar 1,5 dag), 20 juli (totalt 28 skålar 2 
dagar) och 6 augusti (totalt 27 skålar 1 dag) (Fig. 8). 
Detta motsvarar totalt 140 skåldygn. Även 2013 
användes 140 skåldygn. 

Artbestämning av insamlade bin har gjorts av  
L. Anders Nilsson. Övriga gaddsteklar har 
artbestämts av Johan Abenius (Johan Abenius 
Natur). Material som insamlats förvaras i collect 
Nolbrant (BioDivers Naturvårdskonsult, Skene). 
Rapportering av artbestämda bin, steklar och 
övriga rödlistade insekter har skett till Artportalen. 

Väder   
Populationsstorlekar av bin påverkas i hög grad av 
födotillgång och väderlek som varit under tidigare 
år. Sommaren 2012 var extremt regnig och kall. 
Detta gjorde att många sommarflygande arter av 
bin fick en mycket dålig reproduktion 2012, vilket 
märktes i betydligt lägre individantal 2013.  

Våren 2013 i Västsverige var extremt torr och kall 
med tjälfrusen barmark under större delen av 
mars. Detta gjorde bl.a. att stora arealer av ljung, 
blåbär och andra ris dog eller skadades, med en 
starkt reducerad blomning som följd. Även den 
fortsatta våren och sommaren var mycket torr. 
Flera för områdets blombesökande fauna viktiga 
örter påverkades negativt av den extrema våren, 
samt också av fortsatt torka. Torkan orsakade 
säkerligen allmän utbredd nektarbrist, en situation 

som är typiskt ogynnsam för bin. Först i augusti 
kom väderomslag som gav en del regnskurar. 

De två åren innan inventeringen 2014 hade alltså 
varit ogynnsamma på olika sätt för många arter av 
bin. Detta kan leda till låga populationstätheter hos 
många arter under flera år efter sådana 
situationer. Det var också känslan i området 
särskilt under försommar och högsommar, då det 
vid flera besök sågs mycket fåtaligt med bin. Även 
våren och sommaren 2014 var extremt torr ända 
fram till augusti, vilket återigen kan ha lett till 
nektarbrist. Därefter inleddes en period av mycket 
kraftiga regn och kyla. Den varade under ett par 
veckor varefter vädret åter stabiliserade sig med 
fortsatt stabilt väder resten av binas flygperiod. 

Områdesbeskrivning   
Osdal‐Bråt ligger i Viskans dalgång några kilometer 
söder om Borås. Viskan rinner över sandiga 
isälvsmaterial och har format svämplan som kantas 
av låga erosionssluttningar. Området vid Osdal‐
Bråt har använts som slåttermark, betesmark och 
åker under hundratals och kanske över 1000 år 
tillbaka i tiden (Fig. 3). Hedarna vid Osdal‐Bråt är 
en sista rest av ett ålderdomligt landskap som har 
brett ut sig över stora områden runt Borås under 
lång tid tillbaka. I detta landskap fanns sannolikt 
stora mängder bin och många av de arter som idag 
är mycket ovanliga eller som helt försvunnit från 
trakten. 

Något som är värt att notera är att området ligger i 
ett av Sveriges regnrikaste områden (SMHI 2012). 
Osdal‐Bråt utgör ett mycket lämpligt område för 
bin och många andra djur som gynnas av 
sandmarker och torrängar tack vare ett antal 
markanta förutsättningar:  

• En stor öppen mark på isälvsmaterial som 
domineras av finsand och grovmo. 

• En varierad hydromorfologi, skapad av Viskan, 
med svämplan kantade av väst‐ och sydvända 
sandiga erosionssluttningar, som ger en mosaik 
med olika miljöer. 
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Resultat   

Bedömning av området som 
helhet 
Det inventerade området 2014 söder om Bråt 
utgör en sammanhängande fortsättning på den 
miljö vid Osdal‐Bråt som inventerades 2013. Vid 
inventeringen 2014 påträffades totalt fem arter av 
rödlistade steklar jämfört med nio vid Osdal‐Bråt 
2013. Inga nya rödlistade arter upptäcktes under 
2014. Glädjande var att silvergökbi Nomada 
argentata CR hittades med ytterligare en mindre 
delpopulation samt dvärgsandbi Andrena nanula 
VU med ytterligare två delpopulationer, förutom 
de som påträffades under 2013 längre norrut. En 
av dessa delpopulationer av dvärgsandbiet finns på 
den västra sidan av Viskan. Området söder om Bråt 
utgör därför en mycket värdefull del i den 
helhetsmiljö som sträcker sig ungefär 3 km längs 
Viskan från St Sigfrids griftegård‐ Osdal och vidare 
till områdena söder om Bråt som ingår i denna 
inventering. 

Sammantaget, genom kända data från 
inventeringarna 2013 och 2014, kvalificerar 
helhetsmiljön Osdal‐Bråt som Västra Götalands 
läns värdefullaste lokal med rödlistade bin 
(Stenmark 2013 plus LAN pers. obs.). Det är 
därmed också av nationellt intresse för 16:e 
miljömålet ("ett rikt växt‐ och djurliv"). Tio 
rödlistade arter av steklar har påträffats, varav inte 
mindre än nio är bin (Tabell 1). Av dessa nio 
rödlistade bin står fibblesolbi klassificerad som 
Nationellt utdöd (RE) (enl. Gärdenfors red. 2010). 
Fyra arter står klassificerade som hotade och av 
dem ingår tre arter i Naturvårdsverkets nationella 
projekt Åtgärdsprogram hotade arter. Det Akut 
hotade (CR) Silvergökbiet och det Sårbara (VU) 
dvärgsandbiet förekommer också med de största 
kända populationerna i landet (LAN pers. obs.). 

Fibblesolbi och storfibblebi Panurgus banksianus 
(som dock kan vara utdöda från området) är 
typiska hedarter. Detta stärker bilden av att 

hedarna vid Osdal‐Bråt är en sista rest av ett större 
hedlandskap som bredde ut sig kring Borås, där 
sannolikt stora populationer av dessa arter 
förekom till ända långt in på 1900‐talet. 

Särskilt skyddsvärda arter 
Sett nationellt till enskilda hotade biarter, utgör 
fibblesolbi (Nationellt utdöd RE) från 2008 
(bestämd 2011) vid Osdal högsta 
miljöangelägenhet. Arten eftersöktes söder om 
Bråt under 2014 utan resultat. Den för arten viktiga 
blomresursen höstfibbla (och flockfibbla?) förekom 
troligen alltför sparsamt i inventeringsområdet 
söder om Bråt. Fibblesolbiet påträffades inte heller 
2013 vid den förmodade insamlingsplatsen 2008, 
trots riktat eftersök. Att en enda honindivid 
hittades 2008 kan eventuellt tyda på att 
populationen då var (mycket) liten. Eftersom väg 
27 dessutom dragits över området vid Osdal är 
risken stor att populationen är utdöd. Mycket stora 
bestånd av höstfibbla finns dock norr om väg 27 
öster om Viskan. Här bör fortsatt sökande efter 
arten göras. Det är mycket svårt att hävda att en 
population av en ganska småvuxen insekt verkligen 
har dött ut om man inte har en betydligt längre 
årsserie av negativa data.  

Därnäst i angelägenhet kommer silvergökbi 
Nomada argentata (Akut hotad CR, ÅGP‐art) som i 
landet i övrigt endast har sex kända, mycket små 
populationer i Östergötlands län (LAN pers. obs. 
2014). Arten påträffades vid både inventeringen 
2014 och 2013 i två delpopulationer. Osdal‐Bråt‐
populationen uppskattas till �120 individer och är 
nationellt den ojämförligt största och mest 
livskraftiga som någonsin varit känd. Silvergökbiets 
existens är starkt kopplad till värdarten 
guldsandbiets gynnsamma status i området. 

Tre arter är hotklassificerade Sårbar (VU). Av dessa 
är dvärgsandbi Andrena nanula nationellt känt från 
färre än 15 lokaler (LAN pers. obs.), medan både 
storfibblebi (ÅGP‐art) och guldsandbi (ÅGP‐art) 
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populationen Osdal‐Bråt. Vid bygget av väg 27 
under 2014 har de nordligaste boområdena 
förstörts eller skadats. Totala populationen 
uppskattas därför till <400 individer. 

Dessutom har det under 2013 och 2014 hittats 
flera nationellt eller i länet relativt sällsynta steklar. 
Av dessa är fem rödlistade som Nära hotad (NT): 
väddsandbi Andrena hattorfiana, kustbandbi 
Halictus confusus, praktbyxbi Dasypoda hirtpes, 
vialgökbi Nomada villosa och mindre pansarstekel 
Tiphia minuta.  

Väddsandbi hittades under 2014 på båda sidor av 
Viskan. Flest honor sågs på den östra sidan. De 
viktigaste delområdena under 2013‐2014 har legat 
där väg 27 dras öster om Viskan och området norr 
om vägen. Hela populationen inom området 
uppskattas till <100 individer. 

Kustbandbi hittades 2013 endast med en hona i 
gråfibbla slänten väster om Viskan där väg 27 
byggs. Inga individer av arten hittades 2014 och 
det finns risk att arten är utdöd från området. 

Ett boområde med praktbyxbi hittades 2013 i den 
sydvända slänten vid Osdal väster om Viskan där 
vägs 27 byggs. Boområdet grävdes upp och lades 
strax söder om vägen. En hona sågs även öster om 
Viskan norr om väg 27 i det område där det finns 
stora mängder höstfibbla. I området söder om Bråt 
sågs endast en hane 2014 men inga honor. En hona 
sågs däremot även 2014 i det stora beståndet med 
höstfibbla norr om väg 27, öster om Viskan. Trots 
vägbygget finns alltså en liten population av 
praktbyxbi kvar för vilken delområdet med 
höstfibbla norr om väg 27 öster om Viskan är helt 
avgörande. 

Mindre pansarstekel bedömdes 2013 hysa länets 
individstarkaste kända population i den sydvända 
sluttningen vid Osdal väster om Viskan där vägs 27 

byggs. Eftersom huvuddelen av individerna hittats 
där väg 27 dras och inga individer påträffades vid 
inventeringen 2014 söder om Bråt har 
populationen troligen decimerats kraftigt. Även för 
denna art kan området norr om väg 27 öster om 
Viskan vara viktigt. 

Bland övriga ovanliga steklar märks särskilt 
bryngökbi Nomada opaca som hittades 2013 men 
som inte tidigare rapporterats från Västra 
Götalands län. Bryngökbiet är kleptoparasit på 
brynsandbi Andrena fulvida. Brynsandbiet har inte 
påvisats sedan 1800‐talet i Västergötland, men 
finns uppenbarligen kvar inom Osdal‐Bråt. 
Vialtapetserarbi Megachile nigriventris och 
hedmurarbi Osmia uncinata är också ovanligare 
arter som påträffades 2014 med för övrigt ett fåtal 
rapporter från Västra Götalands län. Ytterligare en 
ovanlig art är den tidigare rödlistade rovstekeln 
Crossocerus palmipes, vilken är en exklusiv 
sandmarksart som hittades på flera platser i 
området. Även den tidigare rödlistade 
finmovägstekeln Arachnospila abnormis kan 
nämnas i sammanhanget. Både Crossocerus 
palmipes och finmovägstekeln verkar vara 
vanligare i västra Sverige än i öster. Ytterligare en 
vägstekel som det finns ganska få fyndlokaler för är 
nipvägstekel Priocnemis fennica, som ofta 
förekommer där sandmark och våtmark finns i 
samma område. 

Flera rödlistade arter inom andra insektsordningar 
sidonoterades vid inventeringen (Tabell 1). År 2008 
gjordes även en enklare inventering av 
markskalbaggar i området där väg 27 skulle byggas, 
varvid flera naturvårdsintressantare arter 
påträffades (Bilaga 2, Appelqvist 2008). Detta 
antyder att en riktad inventering mot andra 
grupper än steklar skulle resultera i att långt fler 
rödlistade arter kan påvisas i området. 
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områdena värdefulla är förekomsten av sandiga 
bara ytor, sydvända vindskyddade lägen och 
värdefulla blomresurser. 

A. Stora slänten inklusive ovan‐ och 
nedanförliggande hedar  

Denna del är numera bebyggd av väg 27. Den 
sydvända sandiga sluttningen inklusive den plana 
ovanliggande ytan (paddocken) och nedanför‐
liggande beteshagen omgärdad av galoppbanan 
var det enskilt viktigaste elementet i området. Åtta 
rödlistade insektsarter varav två hotade och en 
nationellt utdöd har påträffats här. Fyra av de 
rödlistade arterna har endast observerats i detta 
delområde inom hela inventeringsområdet. De 
mest intressanta observationerna var fibblesolbi 
(RE) 2008 och storfibblebi (VU) 2013. Dessutom 
fanns här det enda kända boområdet för 
praktbyxbi (NT). Här fanns även mycket stora 
populationer av flera arter som mindre 
pansarstekel (NT), sommarsandbi och sälgsandbi 
Andrena vaga (uppskattningsvis 8000 bon).  

Boområden har flyttats med grävare och lagts i en 
vall söder om vägen (delområde 1.10). Vägslänter 
mot söder ska kläs med sand som ersättning för de 
miljöer som har förstörts. Delområde 7.3 som är en 
rest av paddocken kan också iordningsställas så att 
området fortsätter att fungera för bin. 

B. Grustag, sandiga ridstigar och 
mosaiklandskap med omgivande blomrika 
marker (delområdena 3.1‐3.7, 3.14, 3.13a och 
4.1) 

Grustaget samt den sydvända vägskärningen, med 
omgivande marker, med bl.a. ängsvädd och gökärt 
vid Bråt, är mycket värdefulla med bl.a. vialsandbi 
Andrena lathyri och vialgökbi (NT). Bon av 
guldsandbin sågs även i grustaget.  

De sandiga ridstigarna och sandiga vägarna i 
området är andra värdefulla element där de 
viktgaste boområdena för guldsandbin (VU) finns. 
Ridningen har varit nödvändig så att ytor hållits 
öppna och värdena kunnat bestå. Dessa miljöer 
med boområden med guldsandbi är absolut 
nödvändiga för det akut hotade silvergökbiet. Här 

förekom även den krävande rovstekeln Crossocerus 
palmipes.  

Sju rödlistade insektsarter har påträffats. 

C. Svämplan med rik förekomst av ängsvädd 
(delområde 1.1, 1.2 och 1.4) 

Fukthed med mycket stora bestånd av ängsvädd är 
ytterligare ett mycket värdefulla element där 
guldsandbi samlar pollen, svävfluglik dagsvärmare 
Hemaris tityus (NT) och sexfläckig bastardsvärmare 
Zygaena filipendulae (NT) nektarsöker samt där 
den sällsynta kärrantennmalen Nemophora 
minimella lever. 

D. Blomrika hästhagar öster om Viskan 
(delområde 10.1) 

Hästhagarna öster om Viskan med bl.a. en mycket 
stor mängd höstfibbla (Fig. 12), ängsskallra och 
ögontröst samt åkervädd är en mycket viktig miljö 
för rödlistade arter som praktbyxbi (NT) och 
väddsandbi (NT). Sandiga vägar förekommer med 
värdefulla boområden med guldsandbi (VU) och 
mindre pansarstekeln (NT) (Fig. 11 och 12). Fem 
rödlistade insektsarter varav en hotad har 
påträffats. Detta är den enda kvarvarande miljön 
för praktbyxbi samt det viktigaste området för 
väddsandbi i området Osdal‐Bråt. Detta är även en 
möjlig miljö för det eftersökta fibblesolbiet (RE), 
som bör eftersökas vidare i detta område. 
Eftersom det finns bestånd av gulsporre i området 
är detta även en lämplig miljö för bladbaggen 
Chrysolina sanguinolenta som påträffats vid A 
under 2013. 

E. Sandiga områden söder om kyrkogården 
(delområdena 4.3 och 19) 

Det ännu stora sandiga och blomrika området vid 
kyrkogården är ytterligare en mycket värdefull 
miljö med bl.a. en mycket stor population av 
sandmarksarten franssmalbi. Uppskattningsvis 
finns här över 1 000 bon. En rödlistad art, mindre 
pansarstekel (NT), hittades i detta område. Särskilt 
den sydvända sandiga sluttningen (delområde 4.3) 
är värdefull där det förekom sälgsandbin och 
vårsidenbin Colletes cunicularis. Området har hög 
potential som värdefullt område för rödlistade bin. 
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F. Vägkanter längs väg O1610 

Vägkanterna längs väg O 1610 och banvallen längs 
vägen, vilka löper väster om Viskan, är värdefulla. 
Särskilt sträckor med gott om åkervädd är mycket 
viktiga för populationen av väddsandbi i området. 
Även gudsandbi och långhornsbi förekommer i 
vägkanterna. 

G. Sydvästvänd erosionssluttning samt 
sydvända miljöer söder om Bråt (delomr. 3.13a 
och 3.6) 

En sydvästvänd erosionsbrant som ligger ovanför 
ett utdikat svämplan. I sluttningen förekommer 
guldsandbi. Strax söder om Bråt finns sydvända 
blomrika miljöer med bland annat åkervädd. 
Området har hög potential vid rätt skötsel och 
restaureringsåtgärder. 

H. Sydvända blomrika områden och sandiga 
miljöer (delområdena 1.6, 1.7, 1.9, 1.10, 6.1 och 
6.2) 

Här finns mosaiker av sydvända sluttningar, 
skjutvallar, sandiga ytor och grusvägar. Området 
ligger skyddat av omgivande skogsbryn. Här finns 
ett viktigt område för guldsandbi (VU), dvärgsandbi 
(VU) och vialsandbi. Områdets största bestånd av 
slåttergubbe (NT) finns på platsen. Även granspira 
(NT) förekommer. Fem arter av rödlistade insekter 
har påträffats. 

I. Fukthed med granspira (delområde 1.7) 

I området växer ett stort bestånd med granspira 
samt rikligt med ängsvädd. En blomrik vägkant 
löper längs området. Guldsandbi söker föda i 

området. Boområden kan finnas vid de vägar som 
går mot öster. 

J. Ängsmark med sandig väg 

En större öppen mark med tämligen gott om 
åkervädd, gökärt, käringtand och flockfibbla. En 
väg som inte belagts med krossgrus går genom 
området. Här finns gott om bon från olika arter av 
bin och andra steklar. Väddsandbi (NT), 
smygstekellika glasvinge (NT) och sexfläckig 
bastardsvärmare (NT) sågs i området. Slåttergubbe 
(NT) och gullviva växte med några enstaka plantor. 

K. Sandig skjutbana 

En skjutbana med större öppna sandiga ytor där 
det bor gott om sälgsandbi och vårsidenbi. Här 
finns även rikligt med brun sandjägare. 
Blomrikedomen är tämligen stor med gråfibbla, 
monke och ljung. Sexfläckig bastardsvärmare (NT) 
sågs i området. 

L. Skjutbana med fuktiga mader 

Här finns en skjutbana samt en väg som går ut i en 
fuktig mad där det växer rikligt med strätta ner 
mot Viskan. Längs vägen växer även gott om 
ängsvädd. Sandiga blottor finns vid skjutvallar. 
Dvärgsandbi (VU), guldsandbi (VU) och sexfläckig 
bastardsvärmare (NT) sågs i området. 

M. Grustag 

Ett grustag som till stor del vuxit igen med tall, men 
som fortfarande har vissa öppna sandiga ytor. En 
hona av väddsandbi (NT) sågs i den norra änden 
samt nipvägstekel hittades i området. 
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exemplen var den stora populationen av 
korgblommig‐specialisten tandsandbi Andrena 
denticulata och dess parasit höstgökbi Nomada 
roberjeotiana som båda sågs på dessa olika växter. 
Vid kyrkogården både nektarsökte och patrullerade 
höstgökbi dock mest på åkertistel. Områdets 
population av höstgökbi är den med gynnsammast 
bevarandestatus som LAN sett hos arten i landet. 
De fem växterna besöktes av stora mängder bin, 
inklusive honungsbin.  

En sällsynt stor och värdefull resurs av ängsvädd 
producerades öster om Viskan, i närmast 
spektakulär mängd särskilt på fuktheden söder om 
Gässlösa mellan Osdalsbron och Bråt samt i 
ytterligare bestånd söder om Bråt. En population 
av guldsandbiets artspecifika parasit silvergökbi 
hittades i en del av området. Silvergökbiet 
nektarsökte uteslutande och frekvent i ängsvädd, 

vars blommande närvaro den alltså både indirekt 
via värdarten och direkt själv är helt beroende av.  

Ljung fanns endast i liten mängd beroende på 
vårens avdödande tjältorka och spelade en extremt 
liten positiv ekologisk roll 2013. Ljung förekommer 
annars rikligt vid skjutbanorna främst söder om 
Bråt. Blomningen är särskilt viktig för könsdjuren 
av humlor, vägbin (Halictidae) och 
ljungspecialisterna ljungsidenbi Colletes succinctus 
och ljungsandbi Andrena fuscipes, samt en uppsjö 
andra insekter.  

Slutsats: Blommande sensommarväxter bidrog 
mycket markant till områdets innehåll och kvalitet 
av biologisk mångfald i nationellt perspektiv men 
kan ytterligare vässas med stödplantering av 
särskilt flockfibbla. Dessutom måste hävdregimen 
läggas om till ekologiskt hållbar.  
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Rovstekeln Crossocerus palmipes (NT i 2005 års 
rödlista) 

Artfakta: Arten hittas i exklusiva sandmiljöer med ett 
gynnsamt lokalklimat och är tidigare rapporterad från 
fyra lokaler i länet. Flygtiden är under juli och augusti. 
Boanläggning sker i finsand, ofta vid stigar eller 
körvägar. Som larvföda används medelstora flugor.  

Den hittades i delområdena 10.1, 7.1, 4.1 och 1.7 
(Fig. 35). Populationen bedöms som livskraftig men 
tyvärr har en stor del av denna berörts av 
vägbygget. 

Humlelik pälsblomfluga Criorhina ranunculi (NT 
i 2005 års rödlista) 

Artfakta: Denna mycket stora blomfluga (14‐18 mm) 
liknar i hög grad en stenhumla. Flygtiden är maj‐juni 
och arten besöker gärna sälg, hagtorn och lönn. 
Larverna lever i murken ved i ihåliga träd. Den 
förmodas utvecklas i lågt belägna, svampangripna 
och fuktiga håligheter i alm, asp, ek, björk och bok. 
Arten är tidigare rapporterad från sex lokaler i länet.  

En individ hittades under maj 2013 i en 
blommande apel i delområde 1.2 nära kullen med 
gott om död björk. 

 

Nuvarande	skötsel	och	gjorda	
åtgärder	
Tidigare har främst militärens aktiviteter genom 
röjningar, slåtter och slitage på markytor gjort att 
blomrika miljöer och lämpliga sandiga bomiljöer 
funnits, vilket i sin tur gjort området värdefullt för 
bin och andra arter. På senare tid har främst 
ridskolans aktiviteter med ridning och bete gjort 
att de höga värdena kunnat behållas i området 
som helhet. 

De norra delarna (områdena A och D, Fig. 10) har 
betats av häst och flera ytor har fått en mycket rik 
blomning av höstfibbla, ängsskallra, monke och 
ögontröst. Trampet från hästar i beteshagar, vid 
galoppbana, paddockar (där nu väg 27 är byggd) 
och på ridstigar i området har dessutom skapat och 
upprätthållit livsavgörande sandblottor för 
bobyggande bin och andra steklar. 

Söderut i de områden på kommunens mark där 
hästar inte betat har området delvis vuxit igen med 
sly och ung tall. Vegetationen har inte slagits vilket 
lett till förnaansamlingar av gräs, vilket har 
inneburit att konkurrenssvaga örter samt 
värmekrävande marklevande skalbaggar och en del 
andra insekter troligen slagits ut. Igenväxning är 
sannolikt också orsaken till att tofsvipa, 
ängspiplärka och gulärla försvunnit från området. 
Även delar av den mark som ägts av 
Fortifikationsverket har inte slagits eller röjts under 
längre tid vilket lett till förnaansamlingar och 
pågående snabb igenväxning av sly, vilket är ett hot 
mot exempelvis granspira, slåttergubbe och många 
arter av bin (områdena I och H). 

Den södra delen som har skötts av 
Fortifikationsverket har dock till stora delar slagits. 
Detta sågs 2012 och 2013 ha gjorts i början av 
augusti, mitt under blomningen av ängsvädd, 
strätta och ett antal andra senblommande örter. 
Slåttern minskade då drastiskt födoresursen för 
värdefull fauna som humlor, fjärilar och nationellt 
hotade arter som silvergökbi, guldsandbi och 
dvärgsandbi. Hävd som innebär helt eller stort 
lokalt födobortfall utgör ett starkt hot mot 
silvergökbi och alla andra bin som har få eller små 
populationer. Det slagna materialet har fått ligga 
kvar vilket byggt alltmer kvävande och gödslande 
lager som ökat skadar ängsflora och markfauna 
(Fig. 46). År 2014 gjordes ingen slåtter på 
Fortifikationsverkets marker. Däremot gjordes 
röjningar av i stort sett all sälg och vide längs hela 
den västra sidan av Viskan på Fortifikationsverkets 
mark, vilket kraftigt minskade tillgången på 
blommande Salix inom detta område. 

Andra faunaskadande ingrepp har varit utläggning 
av krossgrus på olika platser som grusvägar och 
paddockar vilket varit kraftigt negativt för 
bifaunan. Dessa miljöer hade annars kunnat vara 
mycket värdefulla miljöer för bin eftersom 
hästridning, fotgängare och bilar håller öppet 
värdefulla boområden utan att några 
skötselåtgärder behöver göras. Ytterligare negativa 
åtgärder är asfaltering av mindre vägar och ytor i 
delområde 10.1 öster om Viskan. 
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Potential 
Området Osdal‐Bråt har mycket höga naturvärden 
men också stor potential för ännu högre efter 
restaurering och anpassad skötsel som gynnar 
många blommande ängsväxter. Då gynnas också 
bin, fjärilar, skalbaggar m.fl. insekter och i sin tur 
sånglärka, törnskata och andra fåglar som behöver 
öppna insektsrika marker. 

Rekommendationer 
Inventering, skötselplan och skydd: 
• Ytterligare eftersök av fibblesolbi behöver 

göras. 
• Speciellt anpassade bevarandeåtgärder 

behöver göras för fibblesolbi (RE), silvergökbi 
(CR), dvärgsandbi (VU) och praktbyxbi (NT). 

• Delar av området är i akut behov av skötsel. En 
ny skötselplan bör tas fram för området som 
helhet och miljöanpassad skötsel bör snarast 
påbörjas. 

• De kvarvarande miljöerna både norr och söder 
om nya väg 27 bör förvaltas och skötas på ett 
miljöanpassat sätt samt skyddas genom 
reservat. 

• Uppföljning bör göras av status för silvergökbi 
(CR), dvärgsandbi (VU) och praktbyxbi (NT). 

• Det är viktigt att anläggningar likt den 
planerade ledningsdragningen (Fig. 75) genom 
området miljöanpassas på bästa sätt, så att 
statusen för rödlistade arter inte försämras 
utan istället förbättras. 

Restaurering och skötsel av områden: 
• Röjning av sly och unga träd behöver göras i två 

etapper. Träd och sly bör ryckas upp dels för att 
värdefulla sandblottor uppstår och dels för att 
framtida problem med uppslag minskar. Vid 
första röjningen lämnas alla träd och buskar av 
växtarter som producerar blommor som är 
faunabärande: vide, sälg, rönn, vildapel, 
hagtorn, brakved, hägg, fågelbär, lönn, olvon, 
lind m.m. Även halvbuskarna hallon och 
björnbär är mycket värdefulla och sparas. 
Dessutom lämnas alla gamla träd, hålträd och 
all död ved. Röjda växter blir ung björk, al, asp, 
tall och gran. Undantag bör ske för att behålla 
ridåer som ger lä vid boområden eller viktiga 

födosöksområden samt gillade ”parningsträd”. 
Vid andra röjningen, tidigast påföljande höst, 
görs finjusteringar bland individer av träd eller 
buskar för optimal positiv effekt. Tänk på att 
asp aldrig får avverkas utan måste ringbarkas, 
högkapas på 1‐1,5 meter eller ryckas upp för att 
inte ohanterlig mängd uppslag ska uppstå. 

• Vårbränning senast första veckan i april är en 
lämplig restaureringsmetod i områden med 
gräsförna och mossa. Kompakt täcke behöver 
dock rivas upp innan med pinnharvning, annars 
kan det kvävande bottenskiktet kvarstå och 
missgynna örter. 

• Slåtter tidigast 15 september i områden med 
ängsvädd, flockfibbla eller strätta (på övriga 
marker tidigast 15 augusti) samt borttagande av 
det slagna materialet behövs. Efterbete efter 
slåttern är lämpligt och mycket positivt. Slåtter 
och efterbete kan vissa år växlas med 
vårbränning senast i första veckan av april.  

• I blomrika områden med höstfibbla eller 
ängsvädd kan försommarbete senast fram till 1 
juli vara lämpligt. Därefter tas djuren bort så att 
blomningen kan utvecklas. Bete kan återupptas 
efter den 15 september.  

• Får kan inte användas eftersom de selektivt 
betar de örter man vill värna men ratar 
gammalt gräs som man vill få bort. 

• Hästhagarna kan utökas norrut mot 
kyrkogården öster om Viskan, dels genom att 
öppna upp i de trädbevuxna delarna vid ån 
(delområde 12.1) och dels genom att utnyttja 
ytan som idag används som upplag för jord 
(norr om delområde 12.1). Detta gynnar 
ridverksamheten, vilket i sin tur förbättrar 
förutsättningarna att behålla miljövärdena 
söder om väg 27. 

• Fortsatt slitage på sandiga ridstigar är mycket 
viktigt i områdena söder om väg 27. Här bör 
ytterligare sandiga ridstigar anläggas som hålls 
öppna genom tramp. 

• Miljöanpassad skötsel behöver ske av vägkanter 
längs väg O 1610 och banvallen. Slåtter bör inte 
göras i blomrika avsnitt före den 15 augusti och 
där det finns ängsvädd inte före 15 september. 
Det slagna gräset behöver samlas ihop. Röjning 
av sly behöver göras regelbundet. 
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• Anläggning och skötsel vid S:t Sigfrids griftegård 
(delområde 4.3 och 19) är lämpligt att anpassa 
så att man kan skapa en begravningsplats med 
mångfald av liv i form av naturliga, vackra och 
nyttiga ängsväxter, sandmark och bin.  

• De invasiva, kvalitetssänkande arterna vresros 
(delområde 1.7, Fig. 74), kanadensiskt gullris 

och lupin behöver bekämpas. Vresros har ett 
djupt rotsystem och lämplig metod är att kapa 
växten vid markytan och därefter applicera 
Roundup‐gel på snittytorna. Enstaka stående 
kanadensiskt gullris och lupin kan grävas bort. 
Tätare stående bestånd måste av främst 
ekonomiska skäl bekämpas likt vresros ovan.
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Bilaga 2. Påträffade arter av bin och andra steklar samt 
övriga intressantare insektsarter 
Bin inom området för föreslagen skötselplan 
COLLETIDAE 9 arter  KORTTUNGEBIN  Kategori Delområden 2014 
Colletes cunicularius  vårsidenbi  A, 4.1, 4.3, 12.1 1.6, 1.7, 2.2, 4.2, 4.3
Colletes daviesanus  väggsidenbi  A, 1.10, 7.3, 11.1  
Colletes similis  korgsidenbi  A, 19 2.2 
Colletes succinctus  ljungsidenbi  A  
Hylaeus brevicornis  småcitronbi  19 1.6, 4.2 
Hylaeus communis  gårdscitronbi  11.1  
Hylaeus confusus  ängscitronbi  A, 4.1, 10.1 2.2 
Hylaeus hyalinatus  kölcitronbi  4.1, 19  
Hylaeus rinki  backcitronbi  A  
ANDRENIDAE 27 arter  GRÄVBIN   
Andrena barbilabris  mosandbi  1.10, 12.1 4.2, 6.1 
Andrena cineraria  sobersandbi  A, 12.1 1.5, 1.7, 3.10, 6.1 
Andrena clarkella  videsandbi  4.2 
Andrena denticulata  tandsandbi  A, 1.1, 4.1, 10.1 1.7, 2.1, 2.2, 3.6, 3.11
Andrena falsifica  smultronsandbi  3.3 2.2 
Andrena fucata  hallonsandbi  11.3, 12.2 1b.1, 1.7, 6.1, 3.11
Andrena fulvida  brynsandbi  Predikterad genom obs. av Nomada opaca, 4.1  
Andrena fuscipes  ljungsandbi  A 6.1, 2.2 
Andrena haemorrhoa  trädgårdssandbi  A, 1.1, 1.2, 1.10, 12.1, 12.2, 3.14 1.5, 1.9, 2.1, 3.10, 6.1
Andrena hattorfiana  väddsandbi  NT 3.8, 9.1, 10.1, F 1.9, 2.1, 3.10, 4.2, 6.1
Andrena helvola  äppelsandbi  1.2 3.11 
Andrena lapponica  blåbärssandbi  12.1 1.5, 1.7, 3.11, 3.13a
Andrena lathyri  vialsandbi  3.3, 3.4, 3.6, 3.12, 3.14 1.6, 1.7, 3.13, 6.1 
Andrena marginata  guldsandbi  VU, ÅGP 

A, 1.1, 1.2, 3.2, 3.3, 3.6, 3.8, 4.1, 9.1, 10.1, F  1.3, 1.6, 1.7, 1.10, 2.3, 3.11, 
3.13a, 3.13, 5.4, 6.1, 6.2 

Andrena minutula  småsandbi  1.10, 4.1 1.7 
Andrena nanula  dvärgsandbi  VU 1.2 1.4, 1.6, 2.3, 6.1 
Andrena nigroaenea  gyllensandbi  7.2 1,7, 2.2, 6.1 
Andrena nigriceps  sommarsandbi  A (stort antal), 4.1 2.2 
Andrena praecox  vårsandbi  A, 1.1, 1.10, 10.1 1.5, 1.9, 2.2, 6.1 
Andrena ruficrus  åssandbi  4.1  
Andrena semilaevis  veronikasandbi  12.1 1.7, 3.10 
Andrena subopaca  lundsandbi  A, 1.10, 3.3, 1.2, 7.2, 3.14, 11.1, 12.1 1b.1, 1.5, 1.6, 2.1, 3.13, 3.13a
Andrena tarsata  blodrotssandbi  10.1, 7.2 1.7 
Andrena tibialis  lönnsandbi  19  
Andrena vaga  sälgsandbi  A, 1.10, 1.1, 4.1, 4.3, 10.1 2.2 
Andrena wilkella  ärtsandbi  3.6, 7.3, 14.2, 19 1.3, 1.7, 1.9, 2.2 
Panurgus banksianus  storfibblebi  VU, ÅGP 7.3  
HALICTIDAE 21 arter  VÄGBIN   
Dufourea minuta  fibblesolbi  RE A (trolig fyndlokal)  
Halictus confusus  kustbandbi  NT A  
Halictus rubicundus  skogsbandbi  12.1 1.6, 1.7, 4.3, 6.2 
Halictus tumulorum  ängsbandbi  A, 3.6, 3.14, 4.1, 11.1, 12.1 1.5, 1.6, 1.7, 2.2, 2.3, 6.1, 6.2
Lasioglossum albipes  ängssmalbi  1.2, 3.1 1.6, 1.7, 2.3, 6.1 
Lasioglossum calceatum  mysksmalbi  A, 4.1 3.10, 6.1 
Lasioglossum fratellum  svartsmalbi  1b.1, 1.5 
Lasioglossum fulvicorne  brunsmalbi  3.6, 12.2 1.5, 1.7, 3.11, 3.13, 6.1
Lasioglossum leucopus  bronssmalbi  A, 1.10, 3.6, 4.1, 7.2, 10.1, 19 1.6, 1.7, 1.9, 2.1, 2.2, 2.3, 4.3, 6.1

Lasioglossum leucozonium  fibblesmalbi  A, 1.10 1.9, 2.2, 4.2 
Lasioglossum punctatissimum  punktsmalbi  A, 4.1 1b.1, 2.2 
Lasioglossum rufitarse  skogssmalbi  3.6, 11.3, 12.1 2.2, 3.11 
Lasioglossum semilucens  blanksmalbi  A, 3.3, 4.1, 7.2, 10.1, 19  1.6, 1.7, 1.9, 2.1, 2.2
Lasioglossum sexstrigatum  franssmalbi  A, 1.10, 3.3, 4.1, 7.2, 10.1, 12.1, 19 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 2.2, 3.13, 4.2
Lasioglossum villosulum  hedsmalbi  A, 1.2, 7.2, 10.1 1.7, 2.1, 2.24.3 
Sphecodes albilabris  storblodbi  A, 1.10, 4.1, 19 2.2 
Sphecodes crassus  släntblodbi  A, 4.1, 19  
Sphecodes ephippius  mellanblodbi  4.1, 12.1, 19 1.3, 2.2 
Sphecodes geoffrellus  småblodbi  A, 4.1, 7.1, 7.2, 10.1, 19 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 2.1, 2.2, 4.2
Sphecodes monilicornis  ängsblodbi  4.1  
Sphecodes pellucidus  sandblodbi  A, 4.1, 12.1, 19 1.6, 1.7, 1.9, 2.2, 4.2, 4.3, 6.1, 6.2
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MELLITIDAE 3 arter  SOMMARBIN   
Dasypoda hirtipes  praktbyxbi  NT A, 7.3, 10.1 1.6 
Macropis europaea  lysingbi  9.1 1.4 
Melitta haemorrhoidalis  blåklocksbi  1.4, 3.13 
MEGACHILIDAE 8 arter  BUKSAMLARBIN   
Coelioxys conica  konkägelbi  A  
Megachile alpicola  smultrontapetserarbi 2.1 
Megachile circumcincta  ärttapetserarbi  A, 19 1.7 
Megachile nigriventris  vialtapetserarbi  1.6 
Megachile versicolor  ängstapetserarbi  1.6, 2.1 
Megachile willughbiella  stocktapetserarbi  11.1, 11.3  
Osmia uncinata  hedmurarbi  1.5 
Trachusa byssina  hartsbi  1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2. 3, 3.13
APIDAE 32 arter  LÅNGTUNGEBIN   
Apis mellifera  honungsbi  A, 1.2, 3.14, 7.1, 7.2, 10.1, 19 1.5 
Bombus bohemicus  jordsnylthumla  1.2 1.9, 2.3, 6.1 
Bombus cryptarum  skogsjordhumla  7, 4.1 1.5, 1.9 
Bombus hortorum  trädgårdshumla  3.12 1.7, 1.9, 2.1 
Bombus hypnorum  hushumla  1.3, 11.1, 12.2 1.7 
Bombus lapidarius  stenhumla  A, 11.1, 12.2, 19 1.5, 6.1 
Bombus jonellus  ljunghumla  1.9 
Bombus lucorum  ljus jordhumla  4.1, 10.1, 19 1.5, 4.3 
Bombus pascuorum  åkerhumla  A, 3.14, 7.2 1.3, 1.6, 1.7, 2.1, 4.3, 6.1
Bombus pratorum  ängshumla  1.b1, 1.5 
Bombus rupestris  stensnylthumla  11.1 x 
Bombus soroeensis  blåklockshumla  A, 1.2, 4.1, 7.1, 10.1, 12.2,  1.3, 1.5, 3.13a 
Bombus sylvarum  haghumla  A, 7.1, 11.1, 12.1, 12.2, 19 x 
Bombus sylvestris  ängssnylthumla  4.3 
Bombus terrestris  mörk jordhumla  A, 4.1, 7.1, 10.1, 12.2, 19 1.5 
Epeolus variegatus  ängsfiltbi  A, 29  
Eucera longicornis  långhornsbi  4, 3.3, 3.6, 9.1, 19, 31a, 11.1  
Nomada alboguttata  mogökbi  A  
Nomada argentata  silvergökbi  CR, ÅGP Lokalangivelse kräver behörighet på Artportalen.  Lokalangivelse kräver behörighet på Artportalen. 

Nomada roberjeotiana  höstgökbi  A, 1.10, 3.14, 10.1, 19 2.2 
Nomada rufipes  ljunggökbi  A, 7.3, 6 1.7 
Nomada flavoguttata  smågökbi  3.6, 12.2 1.6 
Nomada fulvicornis  gullgökbi  A  
Nomada goodeniana  gyllengökbi  A  
Nomada lathburiana  sälggökbi  A, 4.1, 4.3 1.6, 2.2, 3.13, 4.2, 6.1, 6.2
Nomada leucophthalma  videgökbi  4.1, 19 6.2 
Nomada obscura  åsgökbi  4.1  
Nomada opaca  bryngökbi  4.1  
Nomada panzeri  skogsgökbi  4.1, 11.1  
Nomada ruficornis  trädgårdsgökbi  2.1, 6.1 
Nomada striata  strimgökbi  A, 1.2, 4.1  
Nomada villosa  vialgökbi  NT 3.4  
Totalt 100 arter  88 74 
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Övriga steklar inom området för föreslagen skötselplan 
    Kategori Delomr. inventering 2013 Delomr. inventering 2014

POMPILIDAE 14 arter  VÄGSTEKLAR 
Anoplius nigerrimus  skogsvägstekel  1.7 
Anoplius viaticus  vargvägstekel  A, 4.1, 19.1 1.7, 1.9, 2.2, 3.13, 6.1 
Auplopus carbonarius  svart murarvägstekel
Arachnospila abnormis  finmovägstekel  NT 2005 10.1, 19 1.7, 2.1 
Arachnospila anceps  ögonvägstekel  A, 3.6, 4.1
Arachnospila spissa  krokvägstekel  4.1
Arachnospila trivialis  krabbvägstekel  A, 4.1 1.7, 2.2 
Caliadurgus fasciatellus  skimmervägstekel  19 1.9 
Evagetes crassicornis  sandgökstekel  A 1.7 
Priocnemis exaltata  höstvägstekel  4.1, 7.1
Priocnemis fennica  nipvägstekel  s 4.2 
Priocnemis parvula  ljungvägstekel  A, 4.1, 19 2.2 
Priocnemis perturbator  Större stigstekel  6.1 
Priocnemis schioedtei  kragvägstekel  3.13 
CRABRIONIDAE 28 arter  ROVSTEKLAR 
Alysson ratzeburgi  3.6
Cerceris arenaria  A, 4.1, 7.2 2.2 
Cerceris rybyensis  A, 4.1, 7.1, 19 1.6, 1.7, 1.9, 2.2, 4.2 
Cerceris quadrifasciata  4.1
Crabro cribrarius  A
Crabro peltarius  1.6, 4.2 
Crabro scutellatus  4.1, 10.1, 19 1.6 
Crossocerus palmipes  NT 2005 4.1, 7.1, 10.1 1.7 
Crossocerus wesmaeli  4.1, 7.1, 10.1, 19 1.6, 1.9, 2.2, 4.2 
Diodontus medius  4.1 2.2 
Dolichurus corniculus  1.7 
Dryudella pinguis  19 1.7, 1.9, 2.2 
Ectemnius lapidarius  4.1
Entomognathus brevis  A
Harpactus lunatus  A, 10.1 1.6 
Lindenius albilabris  A, 4.1, 7.1, 10.1, 19 1.6, 1.7, 2.2, 4.2 
Mellinus arvensis  10.1
Mimesa equestris  4.1, 7.1, 10.1 
Mimesa lutaria  19
Mimumesa dahlbomi  4.1
Nysson distinguendus  A, 4.1, 19 1.9 
Nysson spinosus  1.3, 4.1, 19 1.7 
Nysson trimaculatus  A, 4.1, 7.1, 19 1.7, 1.9, 4.2 
Oxybelus uniglumis  4.1, 7.1, 19 1.7, 2.2, 4.2 
Passaloecus singularis  3.13 
Pemphredon inornata  3.6
Philanthus triangulum  bivarg  19
Tachysphex pompiliformis  A, 19 2.2, 4.2 
SPHECIDAE 2 arter  GRÄVSTEKLAR 
Ammophila pubescens  1.9 
Ammophila sabulosa  A, 4.1 1.7, 1.9, 2.2 
CHRYSIDIDAE 4 arter  GULDSTEKLAR 
Chrysis illigeri  4.1
Hedychridium ardens  4.1
Hedychrum niemelaei  A, 19 1.6, 1.7, 1.9, 2.2, 4.2 
Hedychrum nobile  A, 4.1 1.6, 1.7, 1.9, 2.1, 2.2, 4.2 
VESPIDAE 3arter  GETINGAR 
Ancistrocerus oviventris  rödbent murargeting 6.1 
Dolichovespula saxonica  takgeting  4.1 1.7, 2.1, 4.2 
Dolichovespula norwegica  nordgeting  1.6 
MYRMOSIDAE 1 art  FUSKMYROR 
Myrmosa atra  svart myrstekel  10.1 1.3, 1.9 
TIPHIIDAE 2 arter  MYRSTEKLAR 
Tiphia femorata  rödbent pansarstekel A, 10.1, 4.1 2.2, 4.2 
Tiphia minuta  mindre pansarstekel  NT A, 7.1, 10.1, 11.1, 19
DRYINIDAE 1 art  STRITSÄCKSTEKLAR 
Anteon jurineanum  10.1
BETHYLIDAE 1 art  DVÄRGGADDSTEKLAR
Goniozus distigmus  A, 19.1 1.7, 1.9 
Totalt 56 arter  45 arter 37 arter 
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Övriga intressantare insekter inom området för föreslagen skötselplan 

    Kategori  Delområden
inventering 2013 

Delområden  
Inventering 2014 

Zygaena filipendulae  Sexfläckig 
bastardsvärmare  NT  1.1, 1.2, 1.5, 7.2, 10.1 1b.1 1.3, 1.5, 1.9, 1.10, 2.1, 2.2, 

2.3, 3.11, 3.13a, 3.13, 5.4 
Hemaris tityus  Svävfluglik dagsvärmare NT 3.4
Bembecia ichneumoniformis  Smygstekellik glasvinge NT A, 7.3, 4.1 2.1 
Nemophora minimella  Kärrantennmal  1.2
Adela cuprella  Videantennmal  1.6, 6.1 
Criorhina ranunculi  Humlelik pälsblomfluga NT 2005 1.2
Bombylius major  Stor svävfluga  A 2.2, 4.2 
Chrysolina sanguinolenta  En bladbagge  NT A
Aromia moschata  Myskbock  1.6 
Platycerus caraboides  Lundblåoxe  3.6
Cicindela hybrida  Brun sandjägare  A, 4.1 1.7, 2.2, 3.13, 4.2 
Broscus cephalotes  Kramplöpare  A, (Appelqvist 2008)
Harpalus latus  Ängsfrölöpare  A, (Appelqvist 2008)
Calathus erratus  Ängsmarkslöpare  A, (Appelqvist 2008)
Bembidion lampros  Mässingslöpare  A, (Appelqvist 2008)
Amara bifrons  Ljusbrun kornlöpare A, (Appelqvist 2008)
Metabletus foveoatus  Bronsstumplöpare  A, (Appelqvist 2008)
Cytius ericeus  En kulbagge  A, (Appelqvist 2008)
Byrrhus pilula  En kulbagge  A, (Appelqvist 2008)
Notoxus monoceros  En kvickbagge  A, (Appelqvist 2008)
Oxypoda brachyptera  En kortvinge  A, (Appelqvist 2008)
Staphylinus caesarus  En kortvinge  1.1 (Appelqvist 2008)
Trachyphloeus bifoveolatus  En vivel  A, (Appelqvist 2008)
Helophorus nubilus  En halsrandbagge  A, (Appelqvist 2008)
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