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Förord
Sedan mitten av 1990-talet, då Vägverket påbörjade projektet ”Artrika
vägkanter”, har vägavsnitt av varierande längd avgränsats, främst p.g.a. sin
rikedom av olika ängsväxter. En välutvecklad vägkantsflora, med arter som
vanligen finns på olika typer av ängar, i beteshagar etc., är ofta lätt att identifiera
om den förekommer. Ibland kan även ovanliga, hotade och rödlistade arter
finnas. På det hela taget är det dock inte lätt att i vissa trakter hitta vägkanter
som hyser vare sig ovanliga eller ens vanliga, men rikt blommande arter.
Vägkanternas florarikedom förefaller dessutom minska över tiden.
Under de år som gått sedan projektstarten i mitten av 1990-talet så har vi nästan
uteslutande identifierat artrika vägkanter som sträckor med många ängsväxter.
Förekomsten av olika djur knutna till vägkanterna har inte aktivt eftersökts eller
beaktats. Denna inventering utgör ett komplement till den ordinarie inventering
som Trafikverket gjort i driftområde Mariestad med fokus på växter i
vägkanterna.
I driftområde Mariestad finns flera långa vägsträckor med riklig förekomst av
den rödlistade ärtväxten färgginst, Genista tinctoria (NT). Här finns i stort sett
Sveriges hela förekomst av denna art. Vägkanter med mycket färgginst har
pekats ut som artrika vägkanter. Till färgginsten kan det finnas flera ovanliga
och hotade insekter knutna, däribland den rödlistade och starkt hotade arten
ginstsandbi, Andrena similis (EN). I denna inventering eftersöktes ginstsandbi
längs ginstvägkanterna, men utan resultat. Däremot påträffades andra mer eller
mindre vanliga insektsarter, varav flera är specialiserade på ärtväxter.
Exempelvis påträffades den rödlistade arten svävflugelik dagsvärmare (NT) och
de numera minskande arterna långhornsbi och ängsblåvinge.
Trots att fältarbetet var mycket begränsat (bara en dag i fält) visar rapporten att
den rika förekomsten av färgginst gynnar insektsfaunan i området, med flera
ärtspecialiserade arter som följd. Trafikverkets framtida skötsel av vägkanterna i
området kommer att spela stor roll för bevarandet av de rödlistade och hotade
insekterna som finns här. Ytterligare inventeringar av insekter behövs i området
och skulle förmodligen ge mycket ny information om intressanta arter.
Författaren ansvarar för rapportens innehåll och tackas för sin insats.

Mats Lindqvist
Miljöspecialist/ekolog

Karta över driftområde Mariestad.
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Syfte och uppdrag
Driftsområde Mariestad har tidigare inventerats på artrika vägkanter (Adelsköld m fl.,
2010). Längs ett antal vägsträckor växer rikligt med färgginst. Vid inventeringarna sågs i
färgginsten också sandbin Andrena sp (fig. 1) som hade likheter med ginstsandbi
Andrena similis (fig. 2). Ginstsandbi är en starkt hotad art (EN) som i Sverige finns på
Öland och i södra Halland. Eftersom det finns rikligt med färgginst inom ett område
längs vägkanterna huvudsakligen i Lyrestads socken gjordes eftersök efter ginstsandbi i
området under 2011. Inventeringen gjordes av Peter Nolbrant, BioDivers
Naturvårdskonsult på uppdrag av Trafikverket Region Väst, ref miljöspecialist/ekolog
Mats Lindqvist.

Figur 1. Andrena sp. i vägkant (O2984 vid Bygget) med
färgginst i driftsområde Mariestad 2011. Foto. Mats Lindqvist.
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Metod
Fältarbetet gjordes den 11 juni mellan kl. 10.00 och 17.00. Vädret var halvklart till
mulet, vinden var måttlig och temperaturen låg på ca 20°.
Vägsträckorna kördes med bil. Vid sträckor som såg intressanta ut ställdes bilen och
sträckan inventerades genom att sträckan långsamt vandrades för att leta efter bin i
färgginsten. Intressanta sträckor med rik blomning av färgginst ritades in med GPS och
handdator. I de mest intressanta sträckorna gjordes eftersök vid flera olika tillfällen
under dagen. Bin som inte kunde bestämmas i fält samlades in och skickades till L.
Anders Nilsson, EkoBi Natur i Uppsala AB, för artbestämning. Dessutom noterades
dagfjärilar.
Den relativa frekvensen av färgginst bedömdes efter en tregradig skala där 1 = enstaka, 2
= utbredd och 3 = dominerande.
Uppgifter från inventeringen finns inlagda i attributtabellen som tillhör ett GIS-skikt
där de inventerade vägrenarna finns inritade och som har överlämnats till Trafikverket
Region Väst.

Klassindelning av vägrenar
Vid inventeringen användes en naturvärdesvärdering av vägkanter som tidigare använts
vid en inventering av vägkanter i Storåns dalgång (Nolbrant, 2010). Endast vägkanter
som bedömdes ha klass 1 och 2 noterades vid inventeringen. Samtliga noterade
vägkanter bedöms därför ha stor betydelse för vildbin.

Numrering av vägrenar
De vägkantsavsnitt som pekats ut som värdefulla har getts identitetsnummer. Numret
kan exempelvis vara 2987-01b. Den första siffran är vägnumret. Den andra siffran är ett
nummer på vägkantsavsnittet längs vägen. Avsnitten numreras från väster till öster eller
från norr till söder längs vägen. Om siffran följs av en bokstav betyder det att avsnittet är
uppdelat i flera mindre delavsnitt från a till b och så vidare, även detta från öster till
väster eller från norr till söder.

7

Figur 2. Hona av ginstsandbi (Andrena similis)från en lokal på
Öland. Arten ingår i en grupp med snarlika bin tillsammans
med ärtsandbi (Andrena wilkella) och rödklöversandbi
(Andrena intermedia). De senare påträffades vid
inventeringen. Foto. L. Anders Nilsson.

Figur 3. Hona av ärtsandbi (Andrena wilkella) var en av de
sandbiarter som påträffades i vägrenarna med färgginst. Foto.
L. Anders Nilsson.
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Resultat
Intressanta vägkanter med gott om färgginst hittades främst längs vägarna O2972,
O2987, O2989 och O3044 (fig. 4). I vägkanten 2984-01 vid Sundsmarken observerades
sandbi Andrena sp (fig. 1) vid inventeringen av artrika vägkanter som gjordes 2010
(Adelsköld m fl., 2010). 2011 sågs dock inga sandbin. Mängden färgginst var inte heller
så stor att området bedömdes tillhöra klass 1. Inventeringen koncentrerades därför
kring området runt Lyrestad där mängden färgginst var störst.

Figur 4. Utpekade vägrenar vid inventeringen som bedöms som särskilt intressanta för vildbin
och andra insekter.

Mängden bin som sågs vid inventeringen var inte särskilt stor och mängden insamlade
bin blev därför tämligen liten (tabell 1). Endast 10 individer av släktet sandbin Andrena
som hade likheter med ginstsandbi sågs, varav sex lyckades samlas in för bestämning.
Av dessa var fem den tämligen utbredda arten ärtsandbi Andrena wilkella (fig. 3) som
oftast samlar pollen i ärtväxter. Den femte var en hane av rödklöversandbi Andrena
intermedia. Denna art påträffas endast på ärtväxter, ofta klöver, skogsvicker etc., och är
ovanligare i södra Sverige, men tycks bli betydligt vanligare norrut. Från Västergötland
är bara en tidigare registrering veterligen känd från 2009 (Nilsson, 2009). En hona av
strimgökbiet Nomada striata, som är kleptoparasit på ärtsandbiet, fångades också.
Dessutom sågs fyra honor av långhornsbi Eucera longicornis som också samlar pollen i
ärtväxter. Arten bedöms som regionalt minskande och har föreslagits som indikatorart
för värdefulla ängs- och betesmarker (Cederberg m fl., 2003). Två honor av
ärttapetserarbiet Megachile circumcincta fångades. Denna vitt spridda art samlar oftast
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på ärtväxter. Även småullbi Anthidium punctatum som påträffades har förkärlek för
ärtväxter.
Slutligen hittades också haghumla Bombus sylvarum som är en generalist vad gäller
blomval och långkägelbi Coelioxys elongata som är en kleptoparasit på tapetserarbin.
Tabell 1. Påträffade bin vid inventeringen samt koordinater i RT90.
Andrena wilkella

Ärtsandbi

2 hanar

Nolgården

1397420

6524840

Andrena wilkella

Ärtsandbi

2 hanar

Fusehagen

1396780

6525300

Andrena wilkella

Ärtsandbi

1 hona

Fusehagen

1396780

6525300

Andrena intermedia

Rödklöversandbi

1 hane

Fusehagen

1396780

6525300

Anthidium punctatum

Småullbi

1 hane

Sjötorp 250 m OSO

1395250

6524560

Megachile circumcincta

Ärttapetserarbi

1 hona

Fusehagen

1396780

6525300

Megachile circumcincta

Ärttapetserarbi

1 hona

Bygget 16 m SSV

1390470

6518660

Coelioxys elongata

Långkägelbi

1 hona

Fusehagen 110 m NNV

1396790

6525290

Nomada striata

Strimgökbi

1 hona

Nolgården

1397420

6524840

Eucera longicornis

Långhornsbi

1 hona

Nolgården

1397420

6524840

Eucera longicornis

Långhornsbi

3 honor

Fusehagen

1396780

6525300

Bombus sylvarum

Haghumla

1 hona

Horsklippna 390 m N

1399232

6520539

Bland de påträffade bina dominerade arter som är specialiserade på ärtväxter och som
därför hittas i färgginsten. De mycket rikblommande avsnitten med färgginst i
vägkanterna bedöms därför som värdefulla för dessa ärtväxtspecialister.
Några avsnitt bedöms som särskilt värdefulla eftersom majoriteten av de påträffade
arterna av bin hittades här, samtidigt som här sågs flera arter av intressanta dagfjärilar
(tabell 2 och 3). Flera av dessa arter har föreslagits som indikatorarter för biologiskt
intressanta ängs- och hagmarker (Cederberg m fl., 2003 och Ryrholm, 2003).
Tabell 2. Påträffade gaddsteklar vid inventeringen med notering om födokälla och
vägkantnummer.
Art

Antal

Indikator/ rödlistad

Pollenresurs/värd

Vägkantnummer

Andrena wilkella

Ärtsandbi

4 hanar, 1 hona

Ärtväxter

2987-01b, 2987-02

Andrena intermedia

Rödklöversandbi

1 hane

Ärtväxter

2987-01b

Anthidium punctatum

Småullbi

1 hane

Ärtväxter

2989-01a

Megachile circumcincta

Ärttapetserarbi

2 honor

Ärtväxter

2987-01b, 2984-01
2987-01a

Coelioxys elongata

Långkägelbi

1 hona

Kleptoparasit på
tapetserarbin

Nomada striata

Strimgökbi

1 hona

Kleptoparasit på
ärtsandbi

2987-01b

Eucera longicornis

Långhornsbi

4 honor

Indikatorart

Ärtväxter

2987-01b, 2987-02

Bombus sylvarum

Haghumla

1 hona

Indikatorart

Generalist

2972-01

Ammophila sabulosa

Spenslig sandstekel

2 ex

Parasitoid på
fjärilslarver

2987-01b, 2989-03
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Tabell 3. Påträffade dagfjärilar vid inventeringen med notering om värdväxt och
vägkantnummer.
Art

Indikator/rödlistad

Värdväxt

Vägkantnummer

Indikatorart, NT

Väddarter

2987-02

Rosväxter som smultron

2987-02

Memaris tityus

Svävflugelik
dagsvärmare

Pyrgus malvae

Smultronvisslare

Oclodus sylvanus

Ängssmygare

Indikatorart

Gräsarter

2987-01b, 2987-02

Polyommatus semiargus

Ängsblåvinge

Indikatorart

Ärtväxter

2987-01b, 2987-02
2987-02

Melitaea athalia

Skogsnätfjäril

Indikatorart

Kovaller, svartkämpar,
teveronika

Coenonympah arcania

Pärlgräsfjäril

Indikatorart

Gräsarter

2972-01, 2987-01b,
2987-02, 2989-01a

Maniola jurtina

Slåttergräsfjäril

Indikatorart

Gräsarter

2987-02

Vägkant O2984 vid Sundsmarken, där obestämt sandbi Andrena sp dokumenterats vid
inventering 2010, hade inte särskilt stor mängd med färgginst. Vid besöket 2011
observerades endast ärttapetserarbi på platsen. Sannolikheten att hitta intressanta bin
bedömdes större i de mer blomrika vägkanterna runt Lyrestad.
Flest insekter hittades längs sträckorna 2987-01 och 2987-02 som ligger nära varandra.
Intressanta arter som påträffades här var exempelvis rödklöversandbi, långhornsbi,
spenslig sandstekel, ängsblåvinge, skogsnätfjäril och svävflugelika dagsvärmaren.
Ängsblåvinge och svävflugelik dagsvärmare är arter som minskat kraftigt och har
numera blivit ovanliga. Svävflugelik dagsvärmare är rödlistad som nära hotad (NT). Vid
sträcka 2987-02 sågs sju arter av fjärilar varav sex är föreslagna som indikatorarter för
värdefulla ängs- och hagmarker. Mängden och artsammansättningen av fjärilar
indikerar värdefulla och intressanta marker för vildbin och fjärilar.
Vägkant 2987 omges av värdefulla ängs- och betesmarker (Jordbruksverket) som gör
sträckan särskilt intressant. I hagmarken växer bland annat färgginst, slåttergubbe NT
och Jungfru Marie nycklar. Vägrenarna tillsammans med hagmarken bildar en mycket
värdefull helhet.
Mycket blomrika vägrenar med gott om färgginst finns också längs sträckorna 2972-01
och 2972-02. Särskilt sträcka 2972-01 bedöms som intressant med mycket rik blomning
och insekter som haghumla och pärlgräsfjäril.
Ärtsandbi Andrena wilkella var det sandbi som hittades med flest individer i
vägkanterna. Arten är specialiserad på ärtväxter och färgginsten är därför en
pollenresurs för arten. Ärtsandbi och ginstsandbi är lika varandra, och det är möjligt att
tidigare observerade sandbin varit ärtsandbi. Avsaknad av ginstsandbi vid inventeringen
betyder dock inte att arten inte förekommer i området. Området besöktes endast under
en dag 2011, vilket gör att arten kan ha missats. Det är därför värt att göra ytterligare
eftersök kommande år under artens flygtid. Vägkanterna i området bedöms dessutom
som värdefulla för andra vildbin samt fjärilar. De är därför värda att undersöka under
ytterligare år och vid fler tillfällen under säsongen för att få en mer heltäckande bild av
insektsfaunan.
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Beskrivningar av vägkanter
Vägnummer
Kommun
ID
Sida av
vägen
Längd (m)
Flora
Insekter

Rödlistade
Naturvärde

O 2987
Mariestad
2987-01b
Båda sidor
130
Färgginst 3
Långhornsbi 3 honor, rödklöversandbi 1 hane, ärtsandbi 1 hona 2
hanar, ärttapetserarbi 1 hona, långkägelbi 1 hona, haghumla 1 hona,
spenslig sandstekel, ängsblåvinge, ängssmygare, pärlgräsfjäril
Färgginst NT
Klass 1

12

Vägnummer
Kommun
ID
Sida av
vägen
Längd (m)
Flora
Insekter

Rödlistade
Naturvärde

O 2987
Mariestad
2987-02
Båda sidor
270
Färgginst 3
Långhornsbi 1 hona, ärtsandbi 3 hanar, strimgökbi, ängsblåvinge,
smultronvisslare, ängssmygare, skogsnätfjäril, slåttergräsfjäril,
pärlgräsfjäril, svävflugelik dagsvärmare 1 ex
Svävflugelik dagsvärmare NT, färgginst NT
Klass 1

T.v. Slåttergubbe och Jungfru Marie nycklar. Svävflugelik dagsvärmare
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Vägnummer
Kommun
ID
Sida av
vägen
Längd (m)
Flora
Insekter
Rödlistade
Naturvärde

O 2987
Mariestad
2987-03
Båda sidor
290
Färgginst 2, gråfibbla1, röllika 1
Färgginst NT
Klass 2
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Vägnummer
Kommun
ID
Sida av
vägen
Längd (m)
Flora
Insekter
Rödlistade
Naturvärde

O 2989
Mariestad
2989-01a
Båda sidor
260
Färgginst 3
Småullbi 1 hane, pärlgräsfjäril 2ex
Färgginst NT
Klass 1
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Vägnummer
Kommun
ID
Sida av
vägen
Längd (m)
Flora
Insekter
Rödlistade
Naturvärde

O 2989
Mariestad
2989-04b
Båda sidor
280
Färgginst 2, gråfibbla 2
Färgginst NT
Klass 1
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Vägnummer
Kommun
ID
Sida av vägen
Längd (m)
Flora
Insekter
Rödlistade
Naturvärde

O 2989
Mariestad
2989-05
Norra
55
Färgginst 3
Färgginst NT
Klass 2
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Vägnummer
Kommun
ID
Sida av
vägen
Längd (m)
Flora
Insekter
Rödlistade
Naturvärde

O 2972
Mariestad
2972-01
Norra
290
Färgginst 3, gråfibbla 3, tjärblomster 3, röllika 1
Haghumla, moss-/backhumla? 1 ex, pärlgräsfjäril 3 ex
Färgginst NT
Klass 1
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Vägnummer
Kommun
ID
Sida av
vägen
Längd (m)
Flora
Insekter
Rödlistade
Naturvärde

O 2972
Mariestad
2972-02
Norra
90
Färgginst 3, gråfibbla 3, tjärblomster 2, röllika 2
Färgginst NT
Klass 1
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Vägnummer
Kommun
ID
Sida av
vägen
Längd (m)
Flora
Insekter
Rödlistade
Naturvärde

O 3044
Mariestad
3044-01
Båda
280
Färgginst 2, gråfibbla 2, tjärblomster 2, vitklöver 1
Färgginst NT
Klass 2
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