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Förord
Under fältsäsongen 2010 har Trafikverkets ekologer inventerat Driftområde
Landvetter med avseende på Artrika vägkanter, dvs. vägavsnitt med intressant
vägkantsvegetation. Sådan vegetation kan t ex vara vägrenar med välutvecklad
ängsvegetation med arter som prästkrage, olika fibblor, gullris, gökblomster,
skogsklöver, tjärblomster, mandelblom, blåklockor, getväppling, bockrot,
jungfrulin och många andra. Särskilt vägskärningar med sydexponerade större
slänter på mark med sandigt grusigt underlag har förutsättningar att innehålla
intressanta växter i kombination med olika insekter bl a steklar.
Utefter den gamla riksvägen, Rv 40, nu en del av väg O549, har sedan mitten av
1990-talet funnits två ”Artrika vägkanter” avgränsade mellan Landvetter och
Härryda samhällen. Vägkanterna utgörs av sydexponerade sandiga ytterslänter,
med en inte alltför omfattande blomvegetation. Besök vid de två vägkanterna
under åren har indikerat att statusen på intressant flora inte var särskilt god.
Mellan de två avgränsade avsnitten fanns andra avsnitt som har liknande
karaktär men i mindre omfattning. Dessutom finns i området flera gamla
grustäkter och en järnväg med grusiga slänter.
Frågeställningen inför 2010 års inventerig av Artrika vägkanter i Landvetter DO
var därför om en specialinventering av steklar utefter väg O549, skulle kunna ge
en tydligare bild av om vägkanterna även hyser skyddsvärda insektsarter.
Eftersom de sandiga slänterna bl a hyser förekomst av åkervädd och ängsvädd
är eftersök av vildbiarterna väddsandbi och guldsandbi av stor vikt.
Peter Nolbrant (BioDivers Naturvårdskonsult) fick i uppdrag att fördjupa
kunskapsunderlaget beträffande olika steklar. Studien har blivit ett intressant
komplement till de mer ordinära floraregistreringar som vi själva gör på
Trafikverket. Resultatet är tydligt och visar att stora delar av vägsträckan har
väsentliga värden för värdefull insektsfauna. Rapporten visar tydligt på att
förekomsten av nyckelarter som åkervädd och ängsvädd är vittspridda i området
och att intressanta gaddsteklar som väddsandbi, vialsandbi, långhornsbi och
franssmalbi hittades. Trafikverkets framtida skötsel av vägkanter som tidigare
framstått som relativt triviala kan komma att spela stor roll för bevarandet av
rödlistade och hotade arter av insekter. Materialet har tillsammans med
Trafikverkets egen kartläggning av floran i området väsentligt bidragit till en ny
avgränsning av områdets artrika vägkanter. En lärdom är att man i vissa fall
måste bredda sökbilden och underlaget vid avgränsning av artrika vägkanter och
beakta både växt- och djursamhällen.
Författaren ansvarar för rapportens innehåll och tackas för sin insats.

Mats Lindqvist
Miljöspecialist/ekolog

Getväppling öst om Liseberg

Väddsandbi (hona) vid Västergården.
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Syfte
Syftet är att bedöma värdet av vägrenar för gaddsteklar på en ca 9 km lång vägsträcka
mellan Landvetter, Rya, undersöka vilka arter som förekommer och föreslå åtgärder för
skötsel av vägrenarna.
Arbetet har gjorts av Peter Nolbrant, BioDivers Naturvårdskonsult, på uppdrag av
miljöspecialist/ekolog Mats Lindqvist, Trafikverket, Region Väst.

Metod
Vägrenarna besöktes vid de datum som anges i tabell 1 ungefär 15-30 min per tillfälle.
Håvning av gaddsteklar som observerades gjordes vid tillfällena. Vissa arter som kunde
artbestämmas i fält noterades utan att fångas. Vid fyra tillfällen sattes gul- och vitskålar
ut som vittjades efter 1-2 dygn enligt tabell 1 och 2. Fotodokumentation med
digitalkamera gjordes vid besöken. GPS och handdator användes för att mäta in
vägrenar och för att koordinatsätta fällor. Arbete och rapportskrivning har gjorts av
Peter Nolbrant, BioDivers Naturvårdskonsult. Artbestämning av bin har gjorts av L.
Anders Nilsson och övriga gaddsteklar av Johan Abenius, vilka även bidragit med
kommentarer till arter. Uppgifter om gaddsteklar söktes dessutom på Artportalen inom
ett avstånd av 1 km från vägsträckan. Uppgifter som lagts in av Åke Karlsson mellan
2005 och 2009 hämtades på detta sätt.
Tabell 1. Tidpunkter för besök av vägrenarna.

5 maj
11 maj
18-19 maj (skålar 1 dygn)
2-4 juni (skålar 2 dygn)
21 juni
6-7 juli (skålar 1 dygn)
18-20 augusti (skålar 2 dygn)

Tabell 2. Antal skålar och tid för håvning vid respektive lokal.

Vägren 1a: 2 gulskålar, 2 vitskålar (24 skåldygn, håvning ca 3,7 timmar)
Vägren 1b: 1 gulskål, 1 vitskål (12 skåldygn, håvning ca 2,8 timmar)
Vägren 1c: 1 gulskål, 1 vitskål (12 skåldygn, håvning ca 1,8 timmar)
Vägren 1b: Ingen insamling
Vägren 2a: 2 gulskålar, 2 vitskålar (24 skåldygn, håvning ca 3,7 timmar)
Vägren 2b: Ingen insamling
Vägren 3: 1-2 gulskålar, 1-2 vitskålar (20 skåldygn, håvning ca 2,8 timmar)
Vägren 4a: 1 gulskål, 1 vitskål (12 skåldygn, håvning ca 1,8 timmar)
Vägren 4b: Ingen insamling
Vägren 5: 1 gulskål, 1 vitskål (12 skåldygn, håvning ca 2 timmar)
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Klassindelning av vägrenar
Vid inventeringen har vägrenarnas betydelse för vildbifaunan bedömts och delats in i
klasser efter bedömningen.
Klass 1. Detta är solexponerade vägrenar/vägskärningar med stor blomrikedom och
med gott om blommor som kräver torr eller näringsfattig mark (tab. 3). Även solbelysta
vägrenar med gott om sandiga jordblottor som lämpar sig som bomiljöer för gaddsteklar
och där det samtidigt växer gott om blommor ges det högsta värdet.
Förekomst av hotade arter (VU eller högre hotkategori) eller god förekomst av en eller
flera rödlistade arter (NT) innebär också klass 1.
Vägrenar av klass 1 bedöms ha mycket stor betydelse för vildbifaunan i området.
Tabell 3. Exempel på arter som påträffats i vägrenar i området
och som bedömts var indikatorarter för värdefulla vägrenar.

Blåmunkar

Bockrot

Gråfibbla

Backnejlika

Skogsklöver

Ängsvädd

Tjärblomster

Getväppling

Åkervädd

Gökärt

Gullris

Klass 2. Detta är solexponerade blomrika vägrenar men med större inslag av
kvävegynnade växter som t ex smörblommar och hundkäx. Vägrenarna är dock inte så
starkt kvävepåverkade vilket gör att en del ängsblommor förekommer som t ex gökärt
och gråfibbla.
Om vägrenen har gott om sandiga jordblottor och om vägrenen har ett sydvänt läge med
mycket gynnsamt mikroklimat kan den klassa som 2 även om mängden blommor inte är
så stor.
Vägrenar av klass 2 bedöms ha stor betydelse för vildbifaunan i området.
Klass 3. Detta är vägrenar med större gräsinslag och mindre inslag med blommor som
mest består av kvävegynnade arter. Det är dock att tänka på att även triviala blommor
som hundkäx och smörblomma är en viktig blomresurs för insekter i landskapet. Den
mindre mängden av blommor gör dock att dessa vägrenar inte har lika stor betydelse för
vildbifaunan.
Vägrenar av klass 3 bedöms ha viss betydelse för vildbifaunan i området.
Klass 4. Detta är helt gräsbevuxna vägrenar. Avsaknaden av blommor gör att
vägrenarna saknar betydelse för vildbifaunan. Ofta är vegetationen tät och det saknas
även blottor med bar jord.

7

Bakgrund
En rad människoskapade miljöer, inklusive vägrenar, har visat vara sig mycket viktiga
för bevarande av den biologiska mångfalden (Linkowski m fl., 2004 och Lennartsson &
Gylje, 2009). Tidigare har vägrenarna främst uppmärksammats genom sin flora där en
rad ovanligare ängsväxter kan påträffas. På senare tid har man även uppmärksammat
att vägrenarna kan ha en stor betydelse för en lång rad insekter bland t ex fjärilar och
vildbin. Både fjärilar och vildbin har minskat kraftigt i landskapet på grund av att de
blomrika ängs- och hagmarkerna vuxit igen, och ca 30 % av vildbiarterna är upptagna
på den nationella rödlistan. Många vildbin är dessutom beroende av områden med
sandiga jordblottor, som uppstår av kreaturstramp, där de bygger bon. Eftersom antalet
djur som går och betar på lämpliga marker har minskat har mängden solbelysta sandiga
jordblottor också minskat. Ett annat problem är att de kvarvarande hagmarkerna som
betas ofta betas hårt tidigt på säsongen vilket gör att blomresursen försvinner.
Vägrenarna kan därför ofta vara de enda kvarvarande blomrika områdena i landskapet
där man hittar fjärilar och bin i större mängd. De kan fungera som både värdefulla
födosöksområden, bomiljöer och som spridningsvägar som sträcker sig mellan miljöer i
landskapet.
Vägrenar kan vara särskilt gynnsamma för insekter på grund av flera anledningar (fig.
1). De kan vara blomrika med sen slåtter, de kan vara sydvända med varmt mikroklimat
och de kan ha sandiga torra jordblottor där grävande gaddsteklar kan bygga bo.
Blommande träd och buskar som t ex nypon, hagtorn, rönn, apel, lönn m.fl. är mycket
viktiga för många insekter. Särskilt viktigt är vide och sälg genom sin tidiga blomning då
det inte finns mycket andra blommor i landskapet. Buskar och träd fyller också en viktig
funktion som vindskydd när de står rätt placerade i övre delarna av sydvända slänter.
Död ved i form av döda trädstammar och grenar ger värdefulla boplatser för många
gaddsteklar. Flera arter av vildbin bygger bon i de runda små kläckhål som uppstår efter
vedlevande skalbaggar.
Längs den undersökta sträckan finns två delsträckor som Trafikverket sedan tidigare
pekat ut som ”Artrika vägkanter” p.g.a. sin blomrikedom.

Figur 1. Exempel på värdefulla vägrenar och slänter längs en väg.
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Resultat
Intressanta miljöer i närområdet
Flera typer av miljöer som är värdefulla för gaddsteklar finns i området. Längs
vägsträckan finns sju grustäkter av varierande storlek (fig. 2). Dessa är viktiga miljöer
för en rad gaddsteklar som behöver solbelyst sandig mark där de gräver ut sina bon. I
området har tidigare insamlingar av gaddsteklar gjorts av Åke Karlsson (Artportalen). Bl
a har bivarg hittats i tre grustäkter. Bivarg kan ses som en indikatorart för intressantare
sandmiljöer med närliggande blomrik mark.

Figur 2. Grustäkt vid Snåkered i anslutning till vägren 1b.

Söder om vägsträckan löper också järnvägen (fig. 3). Bangårdar med mycket blommor
har uppmärksammats som värdefulla miljöer för olika gaddsteklar. Även sydvända
banvallar med bara jordblottor och blommande örter är värdefulla för gaddsteklar.

Figur 3. Banvall vid Lillhult där en population av guldsandbi finns i närheten.
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Gamla kulturlandskap med hagmarker, blomrika vägrenar och sandig mark är mycket
värdefulla för många gaddsteklar (fig. 4 och 5). Vid två platser har det hotade
guldsandbiet Andrena marginata VU hittats av Åke Karlsson (fig. 6). Det rödlistade
väddsandbiet Andrena hattorfiana NT har också hittats på två lokaler. I området vid Å
hade flest arter av gaddsteklar noterats av Åke Karlsson, med 75 stycken. Här hittades
även den rödlistade myrstekeln Tiphia minuta NT.

Figur 4. Odlingslandskap och vägrenar vid Å där tre rödlistade
arter av gaddsteklar har hittats av Åke Karlsson.

Figur 5. Rikligt med ängsvädd i vägren vid Lillhult. En lokal för guldsandbi
vars honor endast samlar pollen i ängsvädd.

Helhetsmiljöer
Det är viktigt att se vägrenarna som en del av en större helhet i landskapet. Vägrenarna
kan fungera som värdefulla bomiljöer med solbelyst bar sandig jord. De kan också
fungera som viktiga blomresurser för många arter av bin som har bon närliggande
områden som i exempelvis grustag. Vägrenar fungerar dessutom som
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spridningskorridorer i landskapet eftersom de kan utgöra sammanhängande linjer med
solbelysta och blomrika områden.
Eftersom det finns flera grustag i omedelbar närhet till vägrenarna är det troligt att flera
av vägrenarna utnyttjas av arter som bor i sandiga miljöer i anslutning till grustagen.
Vid planeringen av åtgärder bör man sträva efter att länka samman miljöer som
värdefulla vägrenar, blomrika områden, sandiga miljöer och områden med skyddsvärda
arter.

Vägrenar
Totalt påträffades 106 arter av gaddsteklar längs vägrenarna på vägsträckan, varav 60
arter var bin (se bilaga). Den blomrikaste sträckan 2a var artrikast, särskilt vad gäller
vildbin (fig. 7). Antalet arter av övriga gaddsteklar (vägsteklar, rovsteklar, guldsteklar
mm) var högst i 1a och 2a. Båda avsnitten var av Trafikverket utpekade som blomrika
vägrenar. Dessutom förekom en hel del bar jord. Som kontrast finns vägren 3a där det
varken fanns särskilt mycket blommor eller särskilt mycket bar jord. Mängden
påträffade gaddsteklar var betydligt lägre i detta avsnitt. Avsnitt 5 är intressant eftersom
det här påträffades flest arter med indikatorvärde för intressantare miljö. Detta beror på
rik förekomst av åkervädd men kan också bero på närhet till ett intressant småsakligt
odlingslandskap där flera ovanliga arter påträffats tidigare.

Figur 6. Vägrensavsnitt, intressantare miljöer samt några uppgifter från tidigare inventering (Åke
Andersson)

De finaste vägrenarna ligger i den västra delen där vägrensavsnitten 1a, 1b och 2a ges
högsta värde (fig. 6). För dessa vägrenar är det viktigt med en fortsatt skötsel och även
en del åtgärder för att höja värdena ytterligare. I väster finns ytterligare vägrensavsnitt
(1c, 1d, västra 2a och 2b) som bedöms ha höga värden. Flera av dessa bör ses som
prioriterade för åtgärder och kan på så sätt få ett högre naturvärde. Vägrenar med vissa
naturvärden mellan dessa avsnitt med högre naturvärden är lämpliga att sköta mer
målinriktat för att knyta samman vägrensavsnitten med högre naturvärden. Det är också
lämpligt att göra röjningar för att öka konnektiviteten mellan vägrenar och grustag.
Vialsandbi Andrena lathyri, som kan ses som en indikatorart för intressantare områden
(Cederberg m.fl., 2003), hittades vid flera vägrenar i området (1a, 1b och 2a). Bland
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fjärilar som har indikatorvärden sågs silverstreckad pärlemorfjäril Argynnis paphia,
silverblåvinge Polyommatus amandes och ängssmygare Ochlodes sylvanus.
Vägrensavsnitt med naturvärden ligger mer uppsplittrat öster om Härryda. Här finns en
vägren som bedömts ha högsta värde (5). Här finns också vägrenar med höga
naturvärden som genom åtgärder kan få högre värden. Vägren 4a och 4b ligger i
anslutning till ett grustag och är därför vara mest prioriterade att göra åtgärder i. I
vägren 5 växer tämligen gott om åkervädd och här hittades också väddsandbi. Detta lilla
avsnitt hyste flest antal intressantare arter. Andrena hattorfiana NT, som är en
rödlistad art (Cederberg & Nilsson, 2000) vilken är helt knuten till åkervädd, förekom i
vägrenen. Den tidigare rödlistade finmovägstekeln Arachnospila abnormis, som kan
användas som indikatorart för intressantare sandmiljöer, påträffades också. Här
hittades dessutom långhornsbi Eucera longicornis och vialsandbi Andrena lathyri samt
ängssmygare Ochlodes sylvanus som kan användas som indikatorarter för intressantare
miljöer (Cederberg m.fl., 2003). Norr och söder om vägen finns värdefulla
odlingslandskap med sandig mark, betesmarker, banvallar och vägrenar vid grusvägar
där det finns rödlistade arter som väddsandbi NT, guldsandbi Andrena marginata VU
och myrstekeln Tiphia minuta NT (Åke Karlsson). Guldsandbi är särskilt intressant
eftersom den är hotad och upptagen i ett nationellt åtgärdsprogram ”Vildbin på
ängsmark” tillsammans med väddsandbi. En intressant helhetsmiljö finns alltså från Å i
norr till Lillhult i söder. Ängsvädd som guldsandbi är knuten till har dock inte hittats i
någon större mängd längs vägrenarna. Vid mer målinriktad skötsel kan möjligen på sikt
intressanta områden längs vägrenarna uppstå för guldsandbi.
60

50

antal arter

40

bin
övriga gaddsteklar

30

20

10

0
1a

1b

1c
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3

4a

5

Figur 7. Antal påträffade arter av gaddsteklar vid de olika vägrenarna. Arterna har registrerats genom
insamling (färgskålar och håvning) eller genom observationer. Man bör observera att antalet använda
skålar har varierat vid de olika lokalerna. Fyra skålar har använts vid 1a, 2a och 3 medan två skålar har
använts vid 1b, 1c, 4a och 5.
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Förslag till åtgärder
Slåtter av vägrenar och vägskärningar skapar förutsättningar för en rad blommande
örter som annars slås ut genom beskuggning av uppväxande sly, buskar och träd. Slåtter
bör ske efter den 15 augusti så att de flesta blommor hinner blomma färdigt. Om det
förekommer bestånd av ängsvädd eller gott om andra senblommande örter som
flockfibbla bör slåttern ske efter den 15 september. Ett problem vid slåtter är att det ofta
lägger sig lager med slaget gräs som kväver ängsväxter och som gödslar marken vilket på
så sätt gynnar igenväxningsarter och slår ut de ängsväxter som man vill gynna. Slaget
gräs bör därför samlas upp och föras bort.
Vårbränning före den 15 april är ett alternativ till slåtter. Bränningen gör att kväve och
gräsförna försvinner. Även mossa som gräshakmossa bränns bort vilket skapar
jordblottor. Värmen kan också stimulera frögroningen. Bränning av vägskärningar bör
ske i nedförsbacke och i motvind. Hösten innan bränning bör gräset inte slås.
Skötseln av vägrenar och vägskärningar kan ge en värdefull gradient med olika
vegetation som beror på intensitet i slåtter, röjning och fuktighet (fig. 8). Närmast vägen
finns ofta en torr näringsfattig mark som årligen slås där det växer bl a ljung, gullris och
gråfibbla som är värdefulla för vildbin. Närmare diket kan det växa hallon, björnbär och
videört som alla också ger värdefulla blomresurser för vildbin. Vissa bin bygger även
bon i stjälkar av björnbär och hallon.

Figur 8. Slåtter i vägren 2b skapar en gradient med torr mager
mark närmast vägen och näringsrikare fuktigare mark längre
ner. Närmast vägen växer ljung och i diket växer björnbär som är
värdefull blomresurs. Vissa bin bygger även bon i stjälkar av
björnbär och hallon.

I en vägskärning ser man också liknande förhållande med ett område längst ner som
slås medan övre delar inte sköts lika intensivt (fig. 9). Detta skapar en värdefull gradient
och sluttningen kan likna ett skogsbryn med många olika arter av örter, buskar och träd.
Längre upp i sluttningen växer ofta hallon och andra högvuxna örter. Här står också ofta
buskar och träd. Blommande träd och buskar som sälg, vide, apel, lönn, hagtorn, hägg,
rönn, oxel m.fl. är mycket värdefulla för vildbin samt andra insekter och bör sparas.
Särskilt viktiga är sälg och vide eftersom de blommar så tidigt på våren och ett stort
antal arter av insekter är beroende av dessa. Det är viktigt att stora delar av en
vägskärning är solbelyst och därför behöver röjningar av buskar och träd göras
13

återkommande. I första hand bör träd som tall, björk och asp tas bort medan
blommande träd sparas om de inte medför för stor beskuggning. Asp bör ringbarkas
eller kapas på 1-1,5 meters höjd för att minska mängden rotskott. Döda högstubbar
lämnas med fördel kvar eftersom de så småningom blir bostäder för olika arter av bin.
Buskar och träd som står i övre delen av en vägskärning beskuggar inte så mycket och
kan bidra till ett varmare mikroklimat genom att fungera som vindskydd och kan därför
ofta lämnas kvar i större omfattning. Stammar, grenar och vedbitar kan med fördel
lämnas kvar i vägskärningar eftersom ett flertal arter av bin bygger bon i de kläckhål
som uppstår efter vedskalbaggar och vedsteklar. Även grenhögar kan gärna lämnas i
områden som inte behöver slås vilket ger skydd och boplatser för många insekter.

Figur 9. I en vägskärning (1a) syns liknande förhållande där hallon tar
över längre upp i sluttningen. Även hallon är dock värdefull blomresurs.
Slåttern skapar en gradient med olika miljöer i sluttningen som
påminner om ett skogsbryn.

I områden som inte slås kan det komma in vissa igenväxningsarter som kan orsaka stort
problem. I första hand är det införda växtarter som exempelvis kanadensiskt gullris,
lupin, parkslide och vresros som behöver hållas efter och bekämpas längs vägrenar
genom upprepad slåtter under växtsäsongen eller uppgrävning.
Den sandiga marken i vägrenar och vägskärningar växer med tiden igen av mossor och
gräs. En sandig mark som är tätbevuxen av mossa kan inte användas som bomiljö av
gaddsteklarna. Därför bör man med ca 5 års mellanrum se över vägrenarna och bearbeta
dessa mekaniskt vid behov så att nya sandiga jordblottor uppstår.
En annan åtgärd är att försöka länka samman miljöer i landskapet. Detta kan
exempelvis innebära skötsel av vägrenar som inte har så höga naturvärden men som
ligger mellan vägrenar med höga naturvärden. Det kan också innebära att ta bort eller
glesa ut trädridåer som finns mellan vägrenar och viktiga bomiljöer som t ex grustag i
närheten eller andra blomrika marker.
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Vägren 1a
En ca 190 m lång vägskärning som är vänd mot SSO. I den östra delen växer
torrängsflora med blåmunkar, tjärblomster och bockrot. Sträckan är tidigare utpekad
som ”Artrik vägkant”. I centrala och östra delen är jordtäcket tunt och en del sandiga
jordblottor finns. I den västra ovankanten växer mycket hallon. Enstaka apel och hägg
växer i sluttningen.
Vägskärningen är delvis igenvuxen med tall och al samt i den östra delen av ung björk
och asp. Det finns även risk för igenväxning av hallon, lupiner och örnbräken.
I direkt anslutning i norr ligger en stor grustäkt.

Centrala delen, 4 juni

Västra delen, 7 juli

Flora
Rikligt: Blåmunkar, tjärblomster
Vanliga: Gökärt, styvmorsviol, gråfibbla, gullris, ljung, smultron, femfingerört,
backnejlika, hallon, röllika, kråkvicker, stormåra
Mindre antal: Getväppling, lupiner, åkervädd, skogsklöver, hagfibbla, johannesört,
gulmåra, bockrot, maskros, skogsviol, bockrot
Blommande träd och buskar: Apel, hägg
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Monke och tjärblomster 21 juni

Insekter
Gaddsteklar: Totalt 43 arter av gaddsteklar varav 23 arter av bin.
Fjärilar: Citronfjäril, grönsnabbvinge, ängssmygare, silverstreckad pärlemorfjäril,
aurorafjäril, nässelfjäril, rapsfjäril, liten guldvinge, vitfläckigt ängsmott Anania funebris,
gulbrokigt slåtterfly Euclidia glyphica.
Skalbaggar: Humlebagge Trichius fasciatus, fläckhornad blombock Stictoleptura
maculicornis
Indikatorarter: Vialsandbi Andrena lathyri, ängssmygare, silverstreckad pärlemorfjäril

Liten guldvinge i ljung, 18 augusti

Puktörneblåvinge i ljung, 20 augusti

Vitfläckigt ängsmott i monke 21 juni

Gulbrokigt slåtterfly 21 juni
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Åtgärdsförslag
I den västra höga sluttningen bör klibbal tas bort. Apel och hägg bör sparas.
I den centrala delen tas tall bort som skuggar. Vissa enstaka tallar som står högst upp
sparas.
Längst i öster röjs den unga aspen och björken bort. Årlig röjning av nytt uppslag samt
av örnbräken bör göras helst under juni. Om inte det går bör röjning göras efter 15
september så att inte ängsväddens blomstänglar som finns i området slås bort.
Årlig slåtter någon gång mellan den 15 augusti-15 september. Det slagna gräset bör tas
bort (viktigast i västra delen). Med ca fem års mellanrum görs mekanisk bearbetning så
att sandiga jordblottor uppstår. Bränning rekommenderas med några års mellanrum.
Spara gärna vedbitar i sluttningen. De kläckhål som vedinsekter skapar används som
bohål för en rad arter av vildbin.

En selektiv röjning av buskar och träd bör göras i den västra delen
av vägskärning 1a. Tall, björk och asp bör tas bort medan
blommande träd och buskar som apel mm bör sparas. Träd och
buskar som står i övre delen av vägskärningen kan sparas eftersom
de bidrar med vindskydd och varmare mikroklimat.

I den centrala delen bör tall tas bort för att minska beskuggning
och öka konnektiviteten med grustaget. Träd som står högt upp
bör sparas för att fungera som vindskydd.
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Västra delen av vägskärning 1a. Tätt med sly växer upp och beskuggar
överdelen av vägskärningen. Här växer bl a ängsvädd som blommar i
augusti och början av september och som är värdefulla för insekter. Röjning
av de unga träden och årlig slyröjning bör göras helst i juni för att utarma
rotsystemen och för att inte skada ängsväddens blomstänglar.

Efter slåtter ligger högar med gräs kvar som göder och kväver. Vid
slåtter bör det slagna gräset föras bort.
Vid slåtter i vägskärning 1a har bar, sandig
jord skrapats fram vilket är bra eftersom nya
bomiljöer för gaddsteklar uppstår.
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Vägren 1b
En ca 190 meter lång sydvänd vägskärning. Den östra delen består av större ytor med
bar sandig-grusig mark som delvis är bevuxen med ljung. I väster finns mer bevuxen
mark med en del blommande örter. I vägskärningen växer mycket tall. I direkt
anslutning i norr finns en grustäkt.

Den centrala delen, 18 augusti.

Flora
Rikligt: Vanliga: Blåmunkar, åkervädd, röllika, backnejlika, gråfibbla, kråkvicker, ljung,
höstfibbla
Mindre antal: gökärt, vårbrodd, skogsviol, käringtand, tjärblomster, teveronika, gullris,
kanadensiskt gullris
Blommande träd och buskar: Fågelbär, sälg

Höstfibbla 18 augusti
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Insekter
Gaddsteklar: Totalt 30 arter av gaddsteklar varav 15
arter av bin.
Fjärilar: Ängssmygare, citronfjäril, liten guldvinge
Indikatorarter: Vialsandbi Andrena lathyri,
ängssmygare, silverstreckad pärlemorfjäril
Bohål av vildbi 3 maj.

Åtgärdsförslag
I den centrala delen bör tallarna tas bort som löper parallellt med den grusvägen som
finns norr om och bakom vägrenen. Detta gör dels att värdefulla områden norr om
vägrenen blir solexponerade och dels att konnektiviteten med grustäkten blir bättre.
Vissa tallar och lågt sittande grenar av tallar som skuggar vägskärningen bör även tas
bort längs resten av sträckan. Även några mindre björk och asp samt någon större björk
som står för nära kanten bör tas bort
Med ca fem års mellanrum görs mekanisk bearbetning så att sandiga jordblottor uppstår
om det finns behov.
Slåtter av området är inte för närvarande särskilt nödvändigt p.g.a. den sparsamma
vegetationen. Slåtter av uppväxande sly och gräs behövs dock i den västra delen.
Bortförsel av slaget gräs bör göras här.
Prova gärna insådd av torrmarksflora som blåmunkar, tjärblomster, gråfibbla, bockrot
m fl. Frö bör kunna hämtas från andra vägrenar i området.
Vägskärning 1b beskuggas i
överkanten av tall. Vissa träd
och överhängande grenar bör
tas bort så att mer av
vägskärningen blir solbelyst.

Avverkning av tall i den
centrala delen bör göras för att
öka solbelysningen av ett
värdefullt område norr om
tallarna och öka
konnektiviteten till grustäkten i
bakgrunden.

20

Vägren 1c
En kortare sträcka på ca 25 m som består av en sandig-grusig vägskärning. Områden
med bar sandig-grusig mark finns i öster där en stig löper upp i sluttningen. Vägrenen
fortsätter i sträcka 1d. En grustäkt ligger strax norr om de båda vägrenarna.

Gulskål och vitskål (i bakgrunden) i sandig del av vägskärningen den 4
juni. Gråfibbla blommar.

Flora
Rikligt: Gråfibbla

Vanliga: Blåmunkar, tjärblomster, ljung
Mindre antal: Nagelört, styvmorsviol, röllika, kråkvicker, johannesört, höstfibbla,
flockfibbla, gullris, åkervädd
Insekter
Gaddsteklar: Totalt 21 arter av gaddsteklar varav 10 arter av bin.
Fjärilar: Liten guldvinge, puktörneblåvinge, silverblåvinge
Indikatorarter: Silverblåvinge

Puktörneblåvinge i gråfibbla 4 juni

Silverblåvinge 7 juli
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Åtgärdsförslag
Asp, björk och tall bör tas bort i vägskärningen. Aspen bör ringbarkas eller kapas på 11,5 meters höjd för att minska mängden rotskott. Årlig röjning av slyuppslag behöver
göras efter röjningen. Vägskärningen bör slås årligen någon gång mellan den 15 augusti15 september. Slåtter bör även fortsätta västerut i mer högvuxen vegetation utanför
själva sträckan. Den slagna vegetationen bör samlas ihop och föras bort. Med några års
mellanrum kan vägskärningen med fördel även brännas. Med ca fem års mellanrum
görs mekanisk bearbetning så att sandiga jordblottor uppstår även mer mot väster.
Avverkning av en lucka i skogen mot grustäkten i norr bör göras gör att öka
konnektiviteten mellan grustaget och vägrenen.

Avverkning av tall, björk och asp bör göras för att öka solexponeringen av
vägskärningen.

Avverkning av träd bör göras så att en lucka uppstår norrut mot grustäkten
som syns i bakgrunden.
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Vägren 1d
En ca 70 m lång vägren på torr sandig mark. Vägrenen är en fortsättning på sträcka 1c.
En grustäkt ligger strax norr om de båda vägrenarna.

Getväppling 21 juni

Flora
Rikligt: Getväppling, gråfibbla
Vanliga: Mindre antal: Käringtand
Insekter

Ingen inventering har skett. Getväppling och gråfibbla som växer i vägrenen är viktig för
många arter av vildbin.
Åtgärdsförslag
Årlig slåtter bör ske ända till busskuren i öster. Mekanisk bearbetning av marken med ca
fem års mellanrum för att skapa mer sandiga jordblottor. Aspuppslaget som håller på att
växa ut i vägrenen behöver hållas tillbaka genom årlig slåtter/buskröjning.

Slåtter/buskröjning behövs för att hålla tillbaka asp som håller
på att växa ut mot vägrenen.
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Vägren 2a
En ca 190 m lång vägren och vägskärning med en riklig blomning av bl a tjärblomster
och blåmunkar. Det finns gott om sandiga-grusiga områden med bara fläckar. Sträckan
är tidigare utpekad som ”Artrik vägkant”.

Gråfibbla och tjärblomster 21 juni

Flora
Rikligt: Blåmunkar, tjärblomster, stormåra
Vanliga: Gökärt, nagelört, gråfibbla, backnejlika, röllika, gulvial, ljung, gullris,
kärleksört, femfingerört
Mindre antal: Getväppling, maskros, käringtand, grässtjärnblomma, åkervädd,
johannesört, liten blåklocka
Blommande träd och buskar: sälg
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Monke 21 juni

Backnejlika 7 juli

Gökärt 19 maj

Gullris 18 augusti

Ljung 18 augusti

Insekter
Gaddsteklar: Totalt 52 arter av gaddsteklar varav 32 arter av bin. Solitärgetingen
Symmorphus gracilis, som är en östlig art och inte tidigare påträffats i Västsverige,
hittades.
Fjärilar: Citronfjäril, nässelfjäril, liten guldvinge
Skalbaggar: Fläckhornad blombock
Indikatorarter: Vialsandbi Andrena lathyri
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Åtgärdsförslag
Årlig slåtter av vägskärningen, även längre västerut utanför sträckan där slåtter inte sker
idag. Vid slåtter bör gräset samlas ihop och föras bort. Bränning kan med fördel göras
vissa år. Mekanisk bearbetning av marken bör göras ca vart femte år för att områden
med bar sandig jord ska finnas.

Vid slåtter bör gräs föras bort så att det inte ligger kvar och gödslar och kväver
vegetationen.

Vägskärning som ligger väster om sträcka 2a. Även denna vägskärning kan
skötas så att bättre förutsättningar kan uppstå med tiden.
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Vägren 2b
En ca 100 m lång sträcka av en sydvänd och solbelyst vägren med rikligare blomning av
bl a getväppling. Vägrenen fortsätter åt både väster och öster.

Getväppling 21 juni

Videört 20 augusti

Flora
Rikligt: Getväppling, älggräs
Vanliga: Käringtand, kråkvicker, gullris, videört
Mindre antal: Tjärblomster, åkervädd, grässtjärnblomma, gråfibbla, gulvial, blåmunkar,
ljung, renfana
Blommande träd och buskar: Apel, hagtorn, björnbär
Insekter
Endast enstaka besök har gjorts. Getväppling vägrenen är viktig för många arter av
vildbin. Videört utnyttjas av en specialist, Lysingbiet Macropis europaea.
Åtgärdsförslag
Fortsatt slåtter
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Vägren 3
En ca 100 m lång hög vägskärning som är vänd mot SSV. Blomrikedomen är inte särskilt
stor och gräs som kvävegynnat knylhavre dominerar. Mängden bar jord är heller inte
särskilt stor. En hel del blommande träd som oxel, rönn, sälg och lönn förekommer.
Vägskärningen hotas av igenväxning av asp, vresros, kanadensiskt gullris samt
beskuggning av tall.

4juni

7 juli

Flora
Rikligt: Vanliga: Tjärblomster, kanadensiskt gullris, åkertistel
Mindre antal: Gökärt, prästkrage, rockentrav, gråfibbla, åkervädd, prästkrage,
kråkvicker, femfingerört, johannesört, gullris, åkervädd, kungsljus, röllika
Blommande träd och buskar: Oxel, rönn, sälg, lönn, apel, nypon
Insekter
Gaddsteklar: Totalt 22 arter av gaddsteklar varav 16 arter av bin.
Fjärilar: Citronfjäril, nässelfjäril, rapsfjäril, liten guldvinge, grönsnabbvinge
Skalbaggar: Humlebagge
Indikatorarter: -
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Åtgärdsförslag
Tall och björk tas bort i sluttningen för att öka solexponeringen. Uppslag av asp och
björk behöver röjas bort årligen. Blommande träd och buskar sparas. Vresrosorna bör
grävas bort eftersom dessa kommer att breda ut sig och ta över i vägskärningen.
Åtminstone de nedre delarna (minst 10 meter från botten) bör slås årligen. Slaget gräs
bör föras bort från området för att minska näringstillgången. Sluttningen kan vissa år
brännas. Hösten innan bränning bör då gräset få stå kvar. Mekanisk bearbetning bör
utföras så att mer sandiga jordblottor uppstår. För att förhindra igenväxning av
kanadensiskt gullris kan slåtter även behövas under sommaren i igenväxande avsnitt.

Unga björkar och aspar som bör tas bort. Glöm dock inte
att spara sälgen.

Kanadensiskt gullris sprider sig nedför vägskärning 3

I vägskärning 3 håller också vresros på att breda
ut sig. Vresros bör grävas bort. Nyponrosor bör
dock sparas.
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Vägren 4a
En ca 50 m lång vägren med sandig mark. Sanden är dock till största delen övervuxen av
mossa. Mängden blommor är liten förutom en del ljung. Ovansidan av vägrenen kantas
av tall. I väster växer en del löv och bl a sälg. Vägrenen fortsätter mot öster i vägren 4b.
Båda dessa avsnitt ligger i direkt anslutning till en grustäkt i norr.

3 maj

Flora
Rikligt:
Vanliga: Ljung
Mindre antal: Blåmunkar
Blommande träd och buskar: Sälg

Ljung 18 augusti
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Insekter
Gaddsteklar: Totalt 20 arter av gaddsteklar varav 10 arter av bin. Franssmalbi
Lasioglossum sexstrigatum som är en mycket lokalt förekommande art men som ibland
kan vara talrik i grustäkter förekommer.
Indikatorarter: -

Allmän vägstekel som drar ner en bedövad
spindel i sitt bo, 5 maj.

Åtgärdsförslag
Avverka ung björk men var noga med att spara sälg. Kapa vissa tallgrenar som skuggar.
Marken bör bearbetas mekaniskt så att stora sandblottor uppstår. Slåtter av sly som
växer upp bör återkommande göras med 2-3 års mellanrum Insådd av blåmunkar,
gullris, tjärblomster m.fl. torrmarksarter rekommenderas.

Röjning av ung björk bör göras i den västra delen. Var noga med att spara sälgen.

Mosstänkt mark i vägren 4a och en bit som har rivits
loss så att bar sand kommit fram.
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Vägren 4b
En ca 300 m lång vägren med sandig mark som löper längs med ett större grustag.
Vägrenen är dock igenvuxen av unga träd och av slyuppslag.
Inventering av flora och fauna har inte skett.

Vägren 4b som gränsar mot ett grustag är igenvuxet med klibbal, björk och asp.
Mycket sly kommer också upp i diket. Avverkning av det mesta av träden bör göras.
All sälg bör sparas. Årlig röjning av sly bör göras.

Åtgärdsförslag
Avverkning bör göras av klibbal, björk och asp. Aspen bör ringbarkas eller kapas på 1-1,5
meters höjd för att minska mängden rotskott. Sly bör årligen röjas bort.
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Vägren 5
En ca 90 m lång vägren och vägskärning som är vänd mot SSO. I ovankanten växer ung
björk, ek och sälg. Tämligen gott om åkervädd förekommer och det rödlistade
väddsandbiet som samlar pollen i åkervädd hittades.
Vägrenen hotas av uppslag av bl a sälg, asp

Sälg, som är mycket viktigt för vildbin och andra insekter på våren, står i
ovankanten av skärningen. 5 maj

Flora
Rikligt: Åkervädd

Vanliga: smultron, vitsippa, gökärt, blodrot, teveronika, daggkåpa, ängskovall, röllika,
gullris
Mindre antal: liljekonvalj, gulvial, gråfibbla, strätta, liten blåklocka, johannesört
Blommande träd och buskar: Sälg

Åkervädd och väddsandbi 6 juli
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Insekter
Gaddsteklar: Totalt 25 arter av gaddsteklar varav 18 arter av bin påträffades. En hona av
den rödlistade arten väddsandbi Andrena hattorfiana (NT) sågs.
Fjärilar: Ängssmygare, citronfjäril, aurorafjäril, grönsnabbvinge, liten guldvinge
Indikatorarter: Väddsandbi Andrena hattorfiana, vialsandbi Andrena lathyri,
långhornsbi Eucera longicornis, ängssmygare

Åkervädd och hona av väddsandbi 6 juli

Vialsandbi 18 maj

Åtgärdsförslag
Hel vägskärningen bör vara fri från björk, asp och ek som därför bör röjas bort. Asp bör
ringbarkas eller kapas på 1-1,5 meters höjd för att minska mängden rotskott. Var noga
med att spara sälgen. Slåtter bör ske årligen för att minska mängden uppslag av asp. Vid
slåtter bör det slagna växtmaterialet tas bort. Mekanisk bearbetning för att skapa
jordblottor rekommenderas.

Vägren som växer igen med slyuppslag. I vägrenen finns bl a väddsandbi,
vialsandbi och långhornsbi. Årlig röjning av sly bör göras. 18 augusti.
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Kommentarer till några intressantare arter
Väddsandbi Andrena hattorfiana (NT, nära hotad)

Tv en hona av väddsandbi med rosa pollen som kommer från åkervädd. T h en hane av väddsandbi, även
den i åkervädd.

Detta är en av de större sandbiarterna i Nordeuropa (13–16 mm). Honans färgteckning
är vanligtvis mycket karaktäristisk med ett tydligt rödfärgat andra bakkroppssegment,
ofta med en svart prick på varje sida samt på ovansidan. Hanen är oftast helt svart och
känns igen på att munskölden är gulvit. Även helt svarta honor förekommer.
I Sverige är arten utbredd i Götaland och södra Svealand. På de nordligaste lokalerna i
Värmland, Dalarna, och Uppland är arten inte påträffad på senare tid. Den tycks också
vara försvunnen från många tidigare lokaler i södra Svealand. I Nord och Västeuropa
har arten drastiskt minskat i utbredning och i antal förekomstområden vilket har
medfört att den förts upp på många länders rödlistor (Finland, Norge, Tyskland och
England).
Väddsandbiet lever framför allt i halvöppna, gärna sandiga torrängsbiotoper. Den
uppträder i en generation per år med flygtid från mitten av juni till mitten av augusti.
Hanarna patrullerar väddbestånd. Arten är snävt oligolektisk och samlar endast pollen
från åkervädd Knautia arvensis och i viss mån från fältvädd Scabiosa columbaria i
södra delen av Sverige. Åkerväddspollenet som är rödviolett syns tydligt på honornas
bakben. Livskraftiga populationer av arten är sannolikt direkt beroende av en god
tillgång på blommande åkervädd på relativt vidsträckta ängsmarksarealer och kantzoner
mot åkermark och skog. Arten har drabbats hårt av övergödning och ogräsbekämpning
på odlingsmark, dels för att näringsväxten minskat i landskapet, dels troligen för att
mikroklimatet på tidigare torrängar försämrats p.g.a. den högvuxna, gödslade
vegetationen. Arten är mycket känslig för intensivt bete som omöjliggör riklig blomning
och därmed utveckling av en rik pollenresurs under högsommaren. Den missgynnas på
samma sätt av slåtter på marker med åkervädd, både på äldre vallar, igenväxande åkrar
och längs vägkanter. Sen slåtter med efterbete eller skiftande betesmosaik bör tillämpas
på områden där arten finns. Arten misstänks vara en god indikator på marker med hög
artrikedom i vildbifaunan (Cederberg & Nilsson, 2000).
Väddsandbiet är uppsatt på rödlistan som nära hotad (NT). Arten ingår dessutom i ett
nationellt åtgärdsprogram för vildbin på ängsmark tillsammans med bl a guldsandbi.
Väddsandbi påträffades längs vägren 5.
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Vialsandbi Andrena lathyri
Detta är ett 13-14 mm stort bi med gulbrun
mellankropp och en svart bakkropp med
vita ränder.
Vialsandbiet är utbrett mellan Skåne och
Dalarna, men verkar vara lokalt och relativt
sparsamt förekommande. Arten är inte
nationellt rödlistat, men kan vara under
minskning då pollenkällorna har minskat i
takt med igenväxningen av ängar och
skogsbetesmarker.

Hona av vialsandbi i gökärt.

Vialsandbi samlar nästan uteslutande
pollen från ärtväxter av släktena Vicia och
Lathyrus och ses ofta i gökärt. Livsmiljö är ängs- och betesmarker, vägkanter och bryn
med riklig förekomst av värdväxterna. Flygtiden inträffar i maj-juni.
Vialsandbi påträffades i fyra vägrensavsnitt (1a, 1b, 2a och 5).
Långhornsbi Eucera longicornis
Långhornsbi är ett kraftigt byggt bi med en
längd på 14-16 mm, randig bakkropp och
rödbrun behåring på mellankroppen.
Hanen känns lätt igen på de långa
antennerna.
Arten är utbredd mellan Skåne och
Ångermanland. Långhornsbi är inte
rödlistat i Sverige, men det finns tecken på
regional tillbakagång. Långhornsbiet har
föreslagits som indikatorart för biologisk
mångfald i ängs- och betesmarker
(Cederberg, 2003).

Hane av långhornsbi.

Arten samlar endast pollen från ärtväxter Fabaceae. Boet anläggs i torr och lerig mark.
Flygtiden infaller under perioden maj-juli.
Långhornsbi påträffades i vägrensavsnitt 5.
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Franssmalbi Lasioglossum sexstrigatum
Arten är mycket lokal och påträffas typiskt i täkter. Den är dock inte direkt ovanlig och
kan vara mycket talrik i vissa täkter (L. Anders Nilsson, e-post 2010). Kantsmalbiet har
tidigare inte kunnat skiljas från den nära släktingen åssmalbi Lasioglossum
sexnotatulum. Kunskapen om utbredning och status är därför bristfällig, men båda
arterna bedöms ha minskat. Kantsmalbiet finns noterat från Skåne till Uppland.
Kantsmalbiets ekologi är också dåligt känd. Den samlar pollen från flera växtfamiljer
och lever på sandmarker. Observationerna vid Härryda gjordes under maj-juli.
Franssmalbi hittades i vägren 4a som ligger intill en större grustäkt.

Finmovägstekel Arachnospila abnormis
Finmovägstekel är en 6–12 mm lång stekel med svart kroppsfärg sånär som på att
främre delen av bakkroppen är orangefärgad. Vingarna är mörkt genomskinliga. Arten
tillhör en grupp närstående arter som kan vara svåra att skilja åt, särskilt när gäller det
honan. Finmovägstekeln är i genomsnitt något större än närstående arter och honan har
en relativt välutvecklad grävkam på frambenet.
Finmovägstekeln förekommer i hela Sverige utom på Gotland och i fjällnära delar av
Norrland. Men arten är utpräglat lokal i sitt uppträdande och antalet aktuella lokaler är
lågt. I södra Sverige har arten en västlig utbredningstyngdpunkt med fler förekomster i
Västsverige och inlandet än i Östersjölandskapen. En minskande trend i antalet
förekomstområden är tydlig under 1900-talet.
Arten är en habitatspecialist som ofta uppträder på sorterade lätta jordar, särskilt
älvsediment i boreal region. Både uppodlade områden och glesa tallskogar och nipor
kan fungera som habitat. Som byte tas framför allt krabbspindlar (Thomisidae).
Aktivitetsperioden sträcker sig från början av juni genom hela sommaren, i två
generationer. Finmovägstekeln hotas framför allt av igenväxning och beskuggning av
sandjordar. Eftersom de fina sandjordarna snabbt växer igen i frånvaro av störning, så
är de i särskilt hög grad beroende av återkommande störning för att initialstadier ska
förekomma kontinuerligt.
Finmovägstekeln var tidigare rödlistad (Johan Abenius, 2008) men är i den nya
rödlistan för 2010 bedömd som livskraftig (LC).
Finmovägstekeln påträffades i vägrensavsnitt 5.
Solitärgetingen Symmorphus gracilis
Denna art har en östlig utbredning i Sverige och är inte funnen i landskapen väster om
Vättern tidigare. Arten är intressant nog specialiserad på att ta flenörtsvivelns svarta och
slemmiga larver som proviant för getinglarven. Skalbaggslarvens försvar är att vara
osmaklig och jobbig att hantera men det hjälper alltså inte mot getingen. S. gracilis är
inget typiskt sandmarksdjur utan mer en art som behöver kulturmiljöer och särskilt lite
mer näringsrika sådana där flenörten trivs. Den är dock värmekrävande och hämtar
säkert bomaterial i sandig mark. Bona anläggs i växtstjälkar. (Johan Abenius, e-post
2010).
Symmorphus gracilis hittades i vägren 2a.
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Några arter som inte hittats men som kan finnas i vägrenarna
Vialgökbi Nomada villosa (NT, nära hotad)
Detta är ett 10-12 mm stort gökbi. Bakkroppen är rödfärgad med gula fläckar medan
mellankroppen är svart.
Vialgökbiet lever som boparasit hos vialsandbiet Andrena lathyri där den alltså lägger
sina ägg. Livsmiljön är densamma som värdartens d v s ängs- och betesmarker,
vägkanter och bryn med god förekomst av vialer och vicker. Arten flyger i maj-juni.
Arten är känd från de flesta landskap mellan Skåne och Gästrikland. Den har dock
minskat och har idag en tämligen begränsad utbredning i landet.
Arten är inte påträffad vid inventeringen men eftersom värdarten vialsandbi förekom i
rikligt antal vid fyra av vägrensträckorna finns det viss möjlighet att vialgökbiet kan
finnas längs sträckan.
Bivarg Philanthus triangulum
Detta är en stor rovstekel där honan är 12-18 mm och hanen 8-15 mm. Arten har en
karaktäristisk färgteckning med en bakkropp som är gul med svarta ränder. På
bakkroppens ovansida finns svarta triangelformade teckningar mellan ränderna.
Bivargen förekommer lokalt från Skåne till Dalarna, framförallt i östra Sverige. Den är
inte rödlistad och tycks snarare ha ökat under de senaste decennierna.
Boet anläggs i solexponerad sand, ofta i kolonier, och provianteras med honungsbin
Apis mellifera. Livsmiljön består av blomrika sand- och hedmarker av olika slag. Arten
flyger under juli-augusti. Bivargen kan troligen fungera som indikator för rikblommiga
sandmarker med värdefull insektsfauna.
Bivarg har inte påträffats vid vägrenarna men däremot i grustäkterna som finns i
anslutning av vägen av Åke Karlsson. Arten kan troligen därför utnyttja vägrenarna där
det även sågs en hel del honungsbin som bivargen lever av.

38

Referenser
Abenius, J. 2001. Faktablad: Priocnemis agilis. ArtDatabanken 2005-05-11.
Artportalen. Uppgifter om gaddsteklar från Härryda kommun inlagda av Åke Karlsson.
http://svalan.artdata.slu.se/bugs/default.asp
Cederberg, B. & Nilsson, L. N. 2000. Faktablad: Andrena hattorfiana – väddsandbi.
ArtDatabanken 2005-05-11.
Cederberg, B., Sjödin, E. & Hedström, L. Beskrivning av några olika organismgruppers
beroende av hävd, strukturer och substrat i ängs- och betesmarker samt
deras lämplighet som indikatorer för BM och hävd – steklar i allmänhet
och vildbin i synnerhet. Bilaga i: Jordbruksverket. 2003. Indikatorarter –
metodutveckling för nationell övervakning av biologisk mångfald i ängsoch betesmarker. Jordbruksverket, rapport 2003:1.
Karlsson, T. 2008. Gaddsteklar i Östergötland – Inventeringar i sand- och grusmiljöer
2002-2007 samt övriga fynd i Östergötlands län. Länsstyrelsen
Östergötland, rapport 2008:9.
Lennartsson, T. & Gylje, S. 2009. Infrastrukturens biotoper – en refug för biologisk
mångfald. Centrum för biologisk mångfald, SLU. CBM:s skriftserie 31.
Linkowski, W. I., Pettersson, M. W., Cederberg, B. & L. A. Nilsson. 2004. Nyskapande av
livsmiljöer och aktiv spridning av vildbin. Svenska Vildbiprojektet,
Uppsala.

39

Andrenidae (sandbin)
Andrena barbilabris (mosandbi)
Andrena carantonica (hagtornssandbi)
Andrena denticulata (tandsandbi)
Andrena fuscipes (ljungsandbi)
Andrena hattorfiana (väddsandbi)
Andrena haemorrhoa (trädgårdssandbi)
Andrena helvola (äppelsandbi)
Andrena lapponica (blåbärssandbi)
Andrena lathyri (vialsandbi)
Andrena minutula (småsandbi)
Andrena praecox (vårsandbi)
Andrena semilaevis (veronikasandbi)
Andrena subopaca (lundsandbi)
Andrena wilkella (ärtsandbi)
Colletidae (korttungebin)
Colletes daviesanus (väggsidenbi)
Hylaeus angustatus (smalcitronbi)
Hylaeus brevicornis (småcitronbi)
Hylaeus communis (gårdsitronbi)
Hylaeus confusus (ängscitronbi)
Hylaeus gibbus (hedcitronbi)
Hylaeus hyalinatus (skivcitronbi)
Hylaeus rinki (backcitronbi)
Halictidae (vägbin)
Halictus rubicundus (skogsbandbi)
Halictus tumulorum (ängsbandbi)
Lasioglossum albipes (ängssmalbi)
Lasioglossum fratellum (svartsmalbi)
Lasioglossum fulvicorne (brunsmalbi)
Lasioglossum leucopus (bronssmalbi))
Lasioglossum punctatissimum (punktsmalbi)
Lasioglossum rufitarse (skogssmalbi)
Lasioglossum semilucens (skensmalbi)
Lasioglossum sexstrigatum (franssmalbi)
Sphecodes crassus (slätblodbi)
Sphecodes ephippius (mellanblodbi)
Sphecodes geoffrellus (småblodbi)
Sphecodes hyalinatus (glasblodbi)
Megachilidae (buksamlarbin)
Coelioxys mandibularis (ängsskägelbi)
Hoplitis claviventris (märggnagbi)
Osmia bicornis cornigera (västligt rödmurarbi)
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Bilaga. Påträffade arter
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Apidae (långtungebin)
Nomada flavoguttata (smågökbi)
Nomada leucophthalma (videgökbi)
Nomada marshamella (majgökbi)
Nomada obscura (åsgökbi)
Nomada panzeri (skogsgökbi)
Nomada rufipes (ljungökbi)
Eucera longicornis (långhornsbi)
Apis mellifera (honungsbi)
Bombus bohemicus (jordsnylthumla)
Bombus cryptarum (skogsjordshumla)
Bombus hortorum (trädgårdshumla)
Bombus hypnorum (hushumla)
Bombus jonellus (ljunghumla)
Bombus lapidarius (stenhumla)
Bombus lucorum (ljus jordhumla)
Bombus pascuorum (åkerhumla)
Bombus pratorum (ängshumla)
Bombus soroeensis (blåklockshumla)
Bombus sylvarum (haghumla)
Bombus sylvestris (ängssnylthumla)
Bombus terrestris (Mörk jordhumla)
Pompilidae (vägsteklar)
Anoplius nigerrimus
Anoplius viaticus
Arachnospila abnormis
Arachnospila anceps
Arachnospila trivialis
Arachnospila spissa
Auplopus carbonarius
Evagetes crassicornis
Priocnemis parvula
Priocnemis exaltata
Priocnemis schioedtei
Priocnemis perturbator
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Crabronidae (rovsteklar)
Cerceris rybyensis
Cerceris quadrifasciata
Crabro cribrarius
Crossocerus elongatulus
Crossocerus quadrimaculatus
Diodontus medius
Ectemnius lapidarius
Entomognathus brevis
Harpactus lunatus
Lindenius albilabris
Mellinus arvensis
Nysson dimidiatus
Nysson distinguendus
Nysson spinosus
Oxybelus uniglumis
Tachysphex obscuripennis
Tachysphex pompiliformis
Trypoxylon attenuatum
Trypoxylon figulus
Trypoxylon minus
Vespidae (getingar)
Dolichovespula saxonica
Odynerus spinipes
Symmorphus gracilis
Vespula vulgaris
Mutillidae (spindelsteklar)
Myrmosa atra
Tiphiidae (myrsteklar)
Tiphia femorata
Chrysididae (guldsteklar)
Chrysis illigeri
Hedychridium ardens
Hedychrum niemelai
Hedychrum nobile
Dryinidae (stritsäcksteklar)
Anteon gaullei
Antal arter av bin
Antal arter av övriga gaddsteklar
Totalt antal arter av gaddsteklar
Antal arter av gaddsteklar med signalvärden
Oclodes sylvanus (ängssmygare)
Argynnis paphia (silverstreckad pärlemorfjäril)
Polyommatus amandes (silverblåvinge)
Totalt antal arter med signalvärde

Baksida
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