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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 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.  
 
För några år sedan fick dåvarande Vägverket en del information om olika steklar 
(vildbin) och fjärilar via de ”Åtgärdsprogram för hotade arter” som Naturvårdsverket 
och landets Länsstyrelser arbetar med. Platser utefter vägar där förekomster av 
väddsandbi Andrena hattorfiana var kända började då tas med som ”Artrik vägkant”. 
Vägkanter med stora förekomster av blommor av även förhållandevis vanliga arter som 
åkervädd och ängsvädd, till vilka de två rödlistade arterna väddsandbi (NT) och 
guldsandbi Andrena marginata (VU) är knutna, har därmed blivit viktiga att notera. 
Eftersom blommorna är en nödvändig resurs för bl.a. bin och fjärilar har vi de senaste 
åren alltid uppmärksammat massförekomster av åkervädd och ängsvädd. 
 
Som ett nytt steg i utvecklingen har Trafikverket valt att utöka sitt kunskapsunderlag 
med bl.a. insektsinventeringar. Denna inventering utgör därmed ett komplement till 
den inventering som Trafikverket gjort i driftområde Ätradalen 2011 med fokus på 
växter. Uppdraget var att inventera vildbin i driftområdets vägkanter och att bedöma 
värdet hos Trafikverkets vägrenar för vildbin, med särskild inriktning på väddsandbi 
och guldsandbi. Ytterligare några insektsarter som är lätta att inventera i fält och som 
bedöms ha ett indikatorvärde eftersöktes. Med hjälp av SGU:s jordartskarta valdes 
vägar som går genom större sammanhängande områden med sand och isälvsmaterial 
ut för inventering. Dessutom hämtades uppgifter från betesmarksinventeringen, TUVA, 
för att få en bild av mängden ängs- och betesmarker i närheten av vägarna.  
 
Rapporten visar tydligt på att förekomsten av nyckelarter som åkervädd och ängsvädd 
är vittspridda i området och att de aktuella insekterna finns i och är beroende av 
vägkanterna och dess vegetation. Trafikverkets framtida skötsel av vägkanter som 
tidigare framstått som relativt triviala i området kommer att spela stor roll för 
bevarandet av den hotade insektsfaunan. Driftområdets artrika vägkanter har utökats 
väsentligt 2011 genom resultaten av bl.a. denna inventering.  
 
Författaren ansvarar för rapportens innehåll och tackas för sin insats. 
 
Mats Lindqvist 
Miljöspecialist/ekolog
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Sammanfattning 
Detta är en inventering av vildbin och fjärilar i Trafikverkets vägkanter i driftområde 
Ätradalen som gjordes 2011. Guldsandbi Andrena marginata, väddsandbi Andrena 
hattorfiana, vialsandbi Andrena lathyri och långhornsbi Eucera longicornis samt 
väddsandbiets kleptoparasit väddgökbi Nomada armata valdes ut som särskilda 
eftersöksarter bland vildbina. Bland fjärilar eftersöktes i första hand rödlistade arter. 
Endast de vägar som låg i större områden med isälvsmaterial eller sand inventerades i 
driftområdet. Vägkantssträckor som bedömdes ha stor eller mycket stor betydelse för 
vildbin ritades in i digital karta med hjälp av GPS.  
Bland de eftersökta vildbina påträffades guldsandbi, väddsandbi, vialsandbi och 
långhornsbi. Störst antal observationer gjordes av väddsandbi. Totalt noterades 129 
individer varav 119 var honor. En mycket stor koncentration av väddsandbi finns längs 
väg O1559 i Ätrans dalgång norr och söder om Östra Frölunda. Längs många sträckor 
kunde väddsandbi inte påträffas som exempelvis längs väg 46 norr om Ulricehamn. 
Guldsandbi sågs på fem lokaler med totalt 26 individer. Tre av dessa lokaler 
representerar nyupptäckta populationer som ligger i ett område kring Håcksvik i 
Svenljunga kommun. En annan tidigare känd population, som var den individrikaste 
vid inventeringen, låg 5 km sydost om Håcksvik längs en grusväg. Slutligen hittades 
guldsandbi i en vägren vid Tranemo där några tidigare kända och mycket individrika 
populationer finns. I området med klart störst förekomst av ängsvädd, längs väg 1740 i 
Ulricehamns kommun, kunde dock inte guldsandbi hittas. Möjligen kan detta förklaras 
med brist på lämpliga bomiljöer. Vialsandbi hittades endast på tre lokaler med totalt 4 
individer. Långhornsbi hittades bara med en hona. Det låga antalet av vialsandbi och 
långhornsbi kan delvis förklaras med att deras blomresurser är betydligt svårare att 
upptäcka i vägkanterna än åkervädd och ängsvädd som är väddsandbiets respektive 
guldsandbiets blomresurs. Ytterligare några naturvårdsintressanta arter av vildbin 
påträffades som trätapetserarbi Megachile ligniseca, vilken hittades i väddklint i norra 
Ulricehamn. Arten är vad som hittills framgått, inte noterad i Västergötland sedan 
1965. 
Två arter av rödlistade fjärilar noterades vid inventering. Sexfläckig bastardsvärmare 
Zygaenae filipendulae sågs med elva individer på nio platser. Dessutom observerades 
17 individer av mindre blåvinge Cupido minimus på fyra platser i den norra delen av 
väg 46. Samtliga observationer av dessa arter gjordes i den norra delen av driftområdet 
i Ulricehamns kommun. 
Totalt noterades ungefär 6 mil vägkanter som bedömdes ha stor eller mycket stor 
betydelse för vildbin. Detta motsvarar ungefär 7 % av den totala inventerade sträckan. 
För vissa populationer av bin har vägkanterna troligen mycket stor betydelse. 70 % av 
samtliga observerade väddsandbin inom området har setts i vägkanter. Motsvarande 
siffra för guldsandbi är 17 %. Andelen lokaler för guldsandbin i vägkanter är 38 % av 
det totala antalet kända lokaler för arten i området. 
Det är viktigt att de värdefulla vägkanterna ges en naturvårdsanpassad skötsel. 
Vägkanter med gott om åkervädd och som är lämpliga för väddsandbi bör inte slås före 
den 15 augusti. I vägkanter med guldsandbi och ängsvädd bör slåttern inte ske före den 
15 september. I sandiga skärningar som är vända mot söder bör man med vissa års 
mellanrum bearbeta marken mekanisk så att sandiga blottor där vildbin kan bygga bon 
upprätthålls. 
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Inledning 
Blomrika vägkanter har blivit allt mer betydelsefulla för flora och fauna efterhand som 
ängsmarker och mängden blommor i landskapet har blivit ovanligare (Linkowski m fl., 
2004). År 2009 gjordes en inventering av vildbin i ett begränsat område i Storåns 
dalgång i Marks kommun, driftområdena Borås, Landvetter och Viskadalen (Nolbrant, 
2010) åt Trafikverket Region Väst. Det visade sig att flera intressanta arter av vildbin 
använde vägkanter för födosök och att de för vissa arter kunde vara betydelsefulla för 
populationen av dessa arter i landskapet. Vissa arter är lättinventerade och det går 
därför göra inventeringar av större områden för att hitta vägrenar som är viktiga för bin 
och samtidigt få en bild av vissa arters utbredning i landskapet. 
 

Syfte och uppdrag 
2011 fick BioDivers Naturvårdskonsult uppdrag av Trafikverket Region Väst att 
inventera vildbin i vägkanter i driftområde Ätradalen (fig. 1). Syftet var att bedöma 
värdet hos Trafikverkets vägrenar för vildbin med särskild inriktning på väddsandbi 
Andrena hattorfiana och guldsandbi Andrena marginata. Arbetet skulle komplettera 
de inventeringar som Trafikverket genomför för att identifiera s.k. Artrika vägkanter. 
Där används främst kärlväxter för att identifiera sträckor. 
 

Metod 
Innan fältarbetet gjordes studerades SGU:s jordartskarta. Områden med isälvsmaterial 
och sand ritades därefter in på karta i GIS. Trafikverkets vägar som gick genom större 
sammanhängande områden med dessa jordarter valdes ut för inventering. En 
uppskattning är att ungefär 40 mil väg valdes ut och inventerades. Dessutom lades 
också objekt från äng- och betesmarksinventeringen, TUVA (Jordbruksverket) in i GIS 
för att få en bild av mängden ängs- och betesmarker i närheten av vägarna.  
Några arter utsågs som bedömdes vara intressanta genom att de har indikatorvärde 
(Cederberg m fl., 2003), är lätta att inventera i fält och är troliga att påträffa inom 
området. Dessa blev vialsandbi Andrena lathyri, långhornsbi Eucera longicornis 
tillsammans med väddsandbi Andrena hattorfiana och guldsandbi Andrena 
marginata. Eftersök gjordes även av väddsandbiets boparasit väddgökbi Nomada 
armata, som är starkt hotad (EN). Väddsandbi är rödlistad som missgynnad (NT) och 
guldsandbi som sårbar (VU). Guldsandbi samt väddgökbi ingår dessutom i 
”Åtgärdsprogram för vildbin på ängsmark 2011–2016” (Naturvårdsverket, 2011). 
Uppgifter om tidigare rapporter hämtades från Artportalen för de ovan nämnda arterna 
av bin, vilket också lades in i GIS. Även uppgifter från ArtDatabankens 
observationsdatabas eftersöktes, dock utan att ytterligare uppgifter tillfördes. 
Fältarbetet skedde vid tre tillfällen så att flygtiden för bina och blomningen för binas 
pollenresurser skulle täckas in. Inventering skedde vi bra väderlek med temperatur 
över 17°C, inte över måttlig vind och klart till halvklart väder och ungefär mellan kl. 
9.00 och 18.00. Vägsträckorna kördes med bil och intressanta sträckor med rik 
blomning av ängsväxter ritades in med GPS och handdator. Vid sträckor som såg 
intressanta ut ställdes bilen och sträckan inventerades genom att sträckan långsamt 
vandrades, oftast fram och åter, för att leta efter bin. Förekomster av bin ritades in i 
handdator med hjälp av GPS. Håv fanns oftast med och obestämda bin av andra arter 
än de fyra utvalda arterna fångades in för senare artbestämning. Dessa bin skickades 
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till L. Anders Nilsson för artbestämning. Eftersom inventeringen inriktades på de 
utvalda arterna av vildbin och lite tid lades på att direkt eftersöka andra arter blev 
fångsten av andra arter inte särskilt stor. Dessutom noterades intressantare arter av 
fjärilar, i första hand rödlistade arter.  
I maj/juni eftersöktes i första hand områden med gökärt där vialsandbi och 
långhornsbi var troliga att påträffa. Vid det andra tillfället under juli ritades sträckor 
med större förekomster av åkervädd in på handdatorn men hjälp av GPS. Antal 
blommor uppskattades vid varje inritad sträcka och antal väddsandbin noterades. 
Bestånd med ängsvädd noterades så att dessa senare kunde besökas i augusti för 
eftersök av guldsandbi och räkning av blommande ängsvädd.  
Längs intressantare sträckor gjordes även noteringar om övriga blommor. Ibland 
noterades även en relativ frekvens i en tregradig skala där 1 = enstaka, 2 = utbredd och 
3 = dominerande. Förekomst av bar sandig jord och sydvända vägskärningar med bara 
sandiga ytor som är värdefulla bomiljöer för vildbin noterades också. Särskilt 
intressanta vägkanter fotodokumenterades. 
På grund av dålig väderlek i slutet på maj och början på juni hans endast Svenljunga 
och Tranemo kommun med vid den första rundan. I juli kunde alla vägsträckor 
inventeras enligt planerna. I augusti koncentrerades eftersöket av guldsandbi i de 
områden där större mängd med ängsvädd tidigare noterats. I augusti gjordes även 
eftersök av silversmygare i torra vägskärningar längs väg 46 mellan Åsarp och 
Ulricehamn. 

Klassindelning av vägkanter 
Vid inventeringen användes en naturvärdesbedömning av vägkanter som tidigare 
använts vid en inventering av vägrenar i Storåns dalgång (Nolbrant, 2010a). Endast 
vägkanter som bedömdes ha stor betydelse för vildbin, nämligen klass 1 och 2 
noterades vid inventeringen. Samtliga noterade vägkanter bedöms därför ha stor 
betydelse för vildbin. Man bör dock ha i åtanke att vägrenarna besökts vid korta 
tillfällen vilket gör att förekomster av bin lätt missas i enskilda vägrenar. 
Bedömningarna får därför ses som preliminära och kan ändras vid noggrannare 
inventering. 

Klass 1, Mycket stor betydelse 
Detta är solexponerade vägkanter med stor blomrikedom och med gott om för vildbin 
värdefulla blommor som kräver torr eller näringsfattig mark. Även solbelysta vägkanter 
med gott om sandiga jordblottor som lämpar sig som bomiljöer för gaddsteklar och där 
det samtidigt växer en hel del 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. 
Vägkanter av klass 1 bedöms ha mycket stor betydelse för vildbifaunan i området. 

Klass 2, Stor betydelse 
Detta är solexponerade blomrika vägkanter, med för vildbin värdefulla blommor, men 
med större inslag av kvävegynnade växter som vanlig smörblomma och hundkäx. 
Vägrenarna är dock inte så starkt kvävepåverkade vilket gör att en del ängsblommor 
förekommer som gökärt, gråfibbla och åkervädd. Oftast finns dessa vägrenar längs 
naturbetesmarker eller skogsmark som inte gödslas. 
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Om vägkanter har gott om sandiga jordblottor och om vägrenen har ett sydvänt läge 
med mycket gynnsamt mikroklimat kan den klassas som klass 2 även om mängden 
blommor inte är så stor. 
Vägkanter av klass 2 bedöms ha stor betydelse för vildbifaunan i området. 

Klass 3, Viss betydelse (ej noterade vid denna inventering) 
Detta är vägkanter med större gräsinslag och mindre inslag med blommor som mest 
består av kvävegynnade arter. Det är dock viktigt 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 vägkanter inte har lika stor betydelse 
för vildbifaunan. 
Vägkanter av klass 3 bedöms ha viss betydelse för vildbifaunan i området. 

Klass 4, Saknar större betydelse 
Detta är helt gräsbevuxna vägrenar. Det låga antalet blommor gör att vägkanterna 
saknar betydelse för vildbifaunan. Ofta är gräsvegetationen tät och det saknas även 
blottor med bar jord. 

Numrering av vägrenar 
De vägkantsavsnitt som pekats ut som värdefulla har getts identitetsnummer. Numret 
kan exempelvis vara 1559-13b-v. 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. Den sista bokstaven visar vilken sida vägkanten 
ligger på genom att ange väderstrecken v, o, n eller s. 

Redovisning  
I rapportens bilaga redovisas de vägkanter som bedömts ha större betydelse för vildbin. 
Kortare avsnitt (<100 m) som ligger isolerat från andra värdefulla områden och som 
getts klass 2 har inte tagits med i rapporten. 
Samtliga uppgifter från inventeringen finns inlagda i attributtabellen som tillhör ett 
GIS-skikt där de inventerade vägrenarna finns inritade. GIS-skiktet har överlämnats till 
Trafikverket Region Väst. Observationerna av guldsandbin, väddsandbin, vialsandbin 
och långhornsbin är inlagda i Artportalen. 
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Figur 2. Två honor av guldsandbi (Andrena marginata) i ängsvädd vid väg O1565. 

 

 

Figur 3. En hona av väddsandbi (Andrena hattorfiana) i åkervädd vid väg O1827. 

 

 

Figur 4. En hona av vialsandbi (Andrena lathyri) i gökärt vid väg O1676. 
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Resultat 

Jordarter 
I området sträcker sig sprickdalar i sydvästlig riktning där vattendrag som Ätran rinner 
fram. I dalgångarna finns större isälvsavlagringar samt även områden med ren sand 
från isälvsdeltan (fig. 5). Dessa isälvsavlagringar och isälvsdeltan är troligen särskilt 
intressanta för många arter av bin som gräver ut sina bon i sandig mark som 
väddsandbi och guldsandbi. Samtidigt löper det vägar längs med dalgångarna vilket gör 
att det sannolikt förekommer intressanta bin längs dessa vägsträckor. Jordarternas 
fördelning är betydligt mer komplex än vad SGU:s jordartskarta visar. Mindre områden 
med sandiga jordarter finns insprängda på många platser mellan de större områdena 
med isälvsmaterial. 
Kalkhalten i isälvsavlagringarna ökar mot nordost när avståndet från de västgötska 
platåbergen med kambrosilurbergarter blir mindre, vilket syns på en mer kalkgynnad 
flora som också kan påverka insektsfaunans sammansättning. Längs väg 46 norr om 
Ulricehamn finns en hel del rullstensåsar. Åsar och kullar i landskapet gör att det finns 
gott om större vägskärningar längs denna sträcka. 
 

 

        Figur 5. Det undersökta driftområdet Ätradalen (streckade  
        linjer) samt större områden med isälvsmaterial och sand. 

Tidigare observationer av bin 
Samtliga arter av bin som inventeringen inriktade sig på har tidigare observerats inom 
undersökningsområdet (fig. 6). På Artportalen finns väddsandbi rapporterad från flest 
platser (46 lokaler). Första rapporterade observationen av väddsandbi på Artportalen 
inom området är från 2006. Från och med 2006 fram till och med 2010 finns däremot 
64 rapporter om totalt 196 individer av väddsandbi inlagda i Artportalen. Under denna 
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period har flera riktade inventeringar av gaddsteklar i ängs- och hagmarker samt 
inventering av väddsandbi genomförts av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Totalt 
rör det sig om 46 lokaler. Många lokaler har besökts vid flera tillfällen olika år. Om man 
beräknar ett genomsnitt för antalet rapporterade individer för respektive lokal får man 
en mer rättvis bild av totalsumman av observerade bin. Totalsumman rapporterade 
väddsandbin blir då istället 124 stycken. 
Guldsandbi är tidigare rapporterad på åtta platser med totalt 1027 individer. Det höga 
antalet beror på återkommande rapporter från en individrik lokal. Om man beräknar 
ett medelvärde för de lokalerna med upprepade rapporteringar blir antal individer 
istället 123. Vialsandbi är rapporterad från 13 platser med 55 individer och långhornsbi 
på tre platser (tagna i gulskålar). Både väddsandbi och guldsandbi är rödlistade (NT 
och VU). Att vialsandbi och långhornsbi är rapporterade så pass fåtaligt beror på att 
både väddsandbi och guldsandbi är arter som särskilt eftersökts samtidigt som de är 
lätta att identifiera i fält. Väddsandbi är genom sin storlek dessutom särskilt lätt att 
upptäcka. Man bör också tänka på att förekomsten av rapporter också till stor del 
avspeglar inventeringsaktiviteten i olika områden. 
Förutom dessa arter finns nyligen några rapporter om de starkt hotade arterna 
slåttersandbi Andrena humilis (EN) och väddgökbi Nomada armata (EN) från de 
sydöstra delarna av området. Slåttersandbiet samlar främst pollen i slåtterfibbla och 
rotfibbla. Väddgökbi är intressant genom att den är kleptoparasit på väddsandbiet och 
hittas ofta i åkervädd. 

Påträffade arter av vildbin 
Fyra av de fem eftersökta arterna av vildbin påträffades vid inventeringen nämligen 
väddsandbi, guldsandbi, vialsandbi och långhornsbi (fig. 7). Inga observationer gjordes 
dock av det starkt hotade väddgökbiet.  
Absolut störst antal observationer gjordes av väddsandbi. Totalt noterades 129 
individer varav 119 var honor. Detta kan jämföras med tidigare rapporter på 
Artportalen på totalt 124 individer. Guldsandbi sågs på fem lokaler med totalt 26 
individer varav en hane. Tre av dessa lokaler representerar nyupptäckta populationer. 
Vialsandbi hittades endast på tre lokaler med totalt 4 individer, varav 3 honor. 
Långhornsbi hittades endast med en hona.  
Guldsandbi är rödlistad som sårbar VU och är det ovanligaste biet av de fyra eftersökta 
och påträffade arterna, men hittades ändå med fler individer än de vanligare arterna 
vialsandbi och långhornsbi. Den ojämna och oväntade fördelningen av arterna beror på 
flera faktorer. Åkervädd som är pollenresurs för väddsandbi och ängsvädd som är 
pollenresurs för guldsandbi är lätta att upptäcka i vägkanterna eftersom de är högvuxna 
med tämligen stora blommor (fig. 8 och 9). Gökärt som är en pollenresurs för 
vialsandbi, och även långhornsbi, är betydligt svårare att upptäcka i vägrenarna, vilket 
gör att lokaler för dessa arter lättare missas (fig. 11). Genom väddsandbiets storlek, och 
att de sitter på åkerväddsblommorna som sticker upp en bit i vägrenen, är dessa bin 
mycket lätta att upptäcka på håll (fig. 8). I stort sett alla väddsandbin som finns i en 
vägren vid besökstillfället hittas därför snabbt. Guldsandbiet är mindre och sitter 
ibland på baksidan eller under de runda bollarna av blommor som ängsvädden 
utvecklar. Detta gör att biet kräver mer eftersök än väddsandbiet (fig. 8). Eftersom 
vädret var dåligt i slutet av maj och början på juni hann inte Ulricehamns kommun 
täckas in under försommaren vilket gör att vialsandbi och långhornsbi ytterligare har 
blivit underrepresenterade i inventeringen. 
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Figur 6. Tidigare rapporter av de fyra arterna av vildbin i området. 
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Figur 7. Observationer av de fyra arterna av vildbin samt rödlistade fjärilar från 
inventeringen 2011. 



 15 

 

Figur 8. Både väddsandbiets pollenresurs åkervädd och  
väddsandbiet självt är lätta att upptäcka på håll. Vägkant 
 1559-04-o i Svenljunga kommun den 27 juni. 

 

 

Figur 9. Även blommande ängsvädd är lätt att upptäcka.  
Guldsandbi är lätt att känna igen men något svårare att  
upptäcka än väddsandbiet. En hona av guldsandbi sitter  
under den översta blomman. Vägkant 1564-07-o i  
Svenljunga kommun den 30 juli. 
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Totalt påträffades 23 arter av bin i vägrenarna (tabell 1). Eftersök av andra bin än de 
fyra eftersökta arterna har dock kommit i andra hand och man får se artlistan som 
endast exempel på arter som förekommer i vägrenarna. Vid en inventering av vägrenar 
längs enbart en vägsträcka i Härryda kommun 2009 hittades 60 arter då mer 
noggrannare eftersök med håv gjordes samt fångst med skålar och vid fler besök under 
säsongen (Nolbrant, 2009). 
Trätapetserarbi Megachile ligniseca, som hittades i väddklint i norra Ulricehamn, är 
vad som hittills framgått, inte noterad i Västergötland sedan 1965 (e-post L. Anders 
Nilsson). Denna art är främst beroende av storblommiga asteraceer, som fibblor, 
tistlar, väddklint, krissla mm och hittades i en mycket blomrik vägkant vid väg O1858 i 
norra Ulricehamns kommun. Detta är dock ingen typisk art för vägrenar utan snarare 
för blomrika hyggen, inägor i skogsmark och även i eklandskap. 
Ytterligare fler arter är specialister och därför naturvårdsintressanta. Ärtsandbi 
Andrena wilkella och småullbi Anthidium punctatum samlar pollen i ärtväxter och 
återfanns i vägrenarna längs väg O46 där det förekom rikligt med getväppling. Även 
märggnagbi Hoplitis claviventris, som bygger bon i grenar av hallon m.fl. arter av 
Rubus, är sannolikt knuten till ärtväxter. Arten hittades i en vägkant (O 1676) med gott 
om gökärt där det även fanns vialsandbi. Lysingbi Macropis europaea är också 
intressant eftersom den är specialiserad på videört. Den hittades i en artrik vägkant där 
det även fanns guldsandbi och väddsandbi längs väg O1564 i Svenljunga kommun. 
 
Tabell 1. Samtliga påträffade arter av vildbin. *) Särskilt eftersökta arter. h) Håvade arter som 
bestämts av L. A. Nilsson. 
Colletes daviesanush Kragesidenbi 1 hona   
Andrena hattorfiana* Väddsandbi 119 honor 10 hanar 
Andrena marginata* Guldsandbi 25 honor 1 hane 
Andrena lathyri*h (2 st) Vialsandbi 3 honor 1 hane 
Andrena wilkellah Ärtsandbi 2 honor 1 hane 
Halictus rubicundah Skogsbandbi 

 
1 hane  

Lasioglossum albipesh Ängssmalbi 2 honor   
Lasioglossum leucopush Bronssmalbi 1 hona   
Lasioglossum fratellumh Svartsmalbi 

 
1 hane 

Macropis europaeah Lysingbi 
 

1 hane 
Hoplitis claviventrish Märggnagbi 

 
1 hane 

Anthidium punctatumh Småullbi 
 

1 hane 
Coelioxys conicah Konkägelbi 1 hona   
Megachile versicolorh Ängstapetserarbi 1 hona   
Megachile lignisecah Trätapetserarbi 1 hona   
Nomada marshamellah Majgökbi 1 hona   
Eucera longicornis* Långhornsbi 1 hona   
Bombus terrestris/lucorum Mörk/ljus jordhumla     
Bombus lapidarius Stenhumla     
Bombus hortorum Trädgårdshumla     
Bombus jonellus Ljunghumla     
Bombus pratorum Ängshumla     
Bombus pascuorum Åkerhumla     
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Värdefulla blomresurser i vägkanterna 
Många arter av vildbin är specialiserade på att samla pollen i särskilda familjer, släkten 
eller arter av blommor. Vissa arter av blommor är mer betydelsefulla för vildbifaunan 
än andra. Exempel på mycket betydelsefulla blomresurser för vildbin är åkervädd, 
ängsvädd, gullris, blåmunkar, ljung, hallon och vide. Fibblor, käringtand, getväppling, 
liten blåklocka och vitklöver är exempel på ytterligare betydelsefulla blomresurser som 
har varit vanliga i vägkanterna.  
Åkervädd och ängsvädd är nödvändiga pollenresurser för väddsandbi och guldsandbi. 
Väddar är också mycket viktiga för en rad andra arter av insekter. För att en population 
av vildbin som är specialiserade ska kunna försörja sig räcker det inte med att 
blomman förekommer i ett område utan att blommorna förekommer i så pass stor 
mängd och så pass tätt att insamlingen av pollen blir lönsam. Därför noterades större 
bestånd av växterna och antalet blommor uppskattades (fig. 10). Åkervädd var betydligt 
vanligare än ängsvädd och längs vissa vägar fanns det gott om täta bestånd av 
åkervädd. Detta gäller särskilt i Ätrans dalgång i Svenljunga kommun längs väg 1559. 
Intressant är också att det längs andra vägar i stort sett saknades större bestånd av 
åkervädd som längs väg 46 i Ulricehamns kommun, som också ligger i Ätrans dalgång. 
Jordarterna är mer kalkrika här och florans sammansättning skiljer sig betydligt från 
de södra delarna av underökningsområdet. Här förekom till skillnad mot de södra 
delarna av underökningsområdet stora mängder med getväppling och även gott om 
väddklint längs ett flertal sträckor. Getväppling är en viktig resurs för många vildbin 
samt värdväxt för mindre blåvinge, vilken också hittades i dessa områden. Väddklint är 
en viktig växt för flera intressanta arter av vildbin. Den mindre allmänna arten 
trätapetserarbi hittades i väddklint längs väg O1858 i norra Ulricehamns kommun. 
Täta bestånd av ängsvädd var betydligt ovanligare. När de väl förekom kunde det dock 
finnas i stora bestånd som längs väg 1740 i Ulricehamns kommun där tusentals 
blommor kunde räknas i vägrenarna. 
När det gäller större bestånd av gökärt, som är viktiga pollenresurser för vialsandbi och 
långhornsbi, verkade dessa vara ännu mer ovanliga. Större bestånd kunde endast hittas 
på enstaka platser. En bidragande orsak till detta kan dock vara att dessa blommor är 
betydligt svårare att upptäcka i vägrenarna från bilen, vilket gör att man inte kan dra 
några större slutsatser av detta (fig. 11). 
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Figur 10. Förekomst av större bestånd av åkervädd och ängsvädd. 
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Figur 11. Förekomst av större bestånd av gökärt var inte vanliga vid inventeringen. 
Bidragande orsak kan vara att den lågvuxna gökärten är svårare att upptäcka än  
arterna av vädd. Vägkant 1564-05 i den 26 maj Svenljunga kommun. 

 

Bomiljöer i vägkanterna 
Många arter av vildbin behöver sandiga jordblottor som är solexponerade för att gräva 
ut sina bon. Detta gäller alla de fyra arterna av vildbin som eftersöktes. Maximalt 
flygavstånd mellan bon och blomresurserna varierar kraftigt mellan olika arter. En stor 
art som väddsandbi kan flyga en kilometer mellan bon och bra blomresurser. Det 
mindre guldsanbiets maximala flygavstånd är däremot endast 200 meter. Detta gör att 
guldsandbiet är mer krävande och behöver både bra bomiljöer och bra blomresurser 
inom nära avstånd.  
Många vägrenar har lämpliga bomiljöer genom att sandiga ytor hålls öppna genom 
vägslåtter (fig. 22) och genom grävningar av diken (fig. 13). Sydvända vägskärningar 
med lite vegetation kan bli mycket bra bomiljöer för många arter av bin och en lång rad 
andra gaddsteklar.  
Vid inventeringen sågs många lämpliga bomiljöer och även gott om bohål från bin på 
flera platser i vägrenarna. Särskilt många lämpliga miljöer bedöms finnas i de vägrenar 
som fanns i de sandiga områdena i den södra delen av undersökningsområdet i Ätrans 
och Lillåns dalgångar längs väg 1559 och 1564. 
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Figur 12. Vegetationsfattiga ytor av sand som delvis är bevuxet med mossa är bra  
miljö för bon av vildbin. Vägkant 1559-05b-v den 20 maj i Svenljunga kommun. 

 

 

Figur 13. Genom grävningar kan ytor av sandig jord upprätthållas. Vägkant 1566-01  
den 31 juli i Svenljunga kommun. 
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Geografisk fördelning av observationerna 
Fördelningen av väddsandbi och guldsandbi är mycket ojämn längs de undersökta 
vägrenarna (fig. 7). Förekomsterna sammanfaller av naturliga skäl med större 
förekomst av deras pollenresurser åkervädd och ängsvädd. En mycket stor 
koncentration av väddsandbi finns längs väg O1559 i Ätrans dalgång norr och söder om 
Östra Frölunda. Även detta sammanfaller med den största förekomsten av åkervädd 
längs vägrenarna (fig. 10). Längs många sträckor kunde väddsandbi inte påträffas som 
exempelvis längs väg 46 norr om Ulricehamn. Väddsandbi är dock påträffade i 
hagmarker inom området vid tidigare inventeringar. Orsaken till att väddsandbi inte 
förekommer i dessa vägrenar är att åkervädd inte förekommer i tillräckligt stort antal. 
Floran är annorlunda och väddklint förekommer här i stället i större mängd. 
Jordarterna verkar vara särskilt sandiga runt Östra Frölunda med isälvsdeltan som kan 
vara en bidragande orsak till den rika förekomsten av väddsandbi.  
Förekomsten av guldsandbi är också intressant. Den hittades i ett område kring 
Håcksvik i Stångåns dalgång. Dessa populationer är tidigare okända. Inventeringens 
största enskilda population finns 5 km sydost om Håcksvik längs en grusväg. Denna 
population upptäcktes 2009 (Nilsson, 2009). Slutligen hittades guldsandbi i en vägren 
vid Tranemo där några tidigare kända och mycket individrika populationer finns. 
Intressant är också att guldsandbi inte kunde hittas i området med klart störst 
förekomst av ängsvädd längs väg 1740 i Ulricehamns kommun. Möjligen kan detta 
förklaras med brist på lämpliga bomiljöer. Arten är betydligt mer kräsen i val av 
bomiljöer än väddsandbi. Ytterligare eftersök av guldsandbiet är dock befogat längs väg 
1740 i framtiden. 
 

Bedömning av vägkanternas betydelse för vildbin 
Generellt sett har vägkanter stor betydelse för många arter av växter och insekter i 
landskapet. Vägkanterna kan vara en refug som hålls öppna men där blommor ändå får 
blomma när vägkanterna slås sent. Ofta ser man att omgivande marker är mycket 
blomfattiga som när vägkanterna omges av skog, åker eller hårt betade hagmarker (fig. 
14). Rikblommande vägkanter som slås sent kan vara ett mycket värdefullt komplement 
till anslutande ängs- och betesmarker eftersom dessa ofta betas så att blomresursen för 
vildbin och fjärilar försvinner tidigt på säsongen.  
Totalt pekades ungefär 6 mil av de inventerade vägkanterna ut som klass 2 eller 1 (stor 
eller mycket stor betydelse för vildbin). Detta motsvarar uppskattningsvis 7 % av 
samtliga inventerade vägkanter. Den tämligen stora andelen beror troligen på att 
vägsträckorna som inventerats ligger i isälvsmaterial eller sand. Om man antar att den 
genomsnittliga bredden på vägkanten är två meter blir arealen 12 ha. Därtill kommer 
ytterligare vägkanter med blommor som inte har nått upp till klass 1 eller 2 men som 
ända har betydelse för vildbin. 
En mycket stor andel av det totala antalet observerade och tidigare rapporterade 
väddsandbin inom de två trafikområdena är observerade i vägkanter (tabell 2, fig. 15). 
Vid Trafikverkets inventering 2011 av väddsandbi, i vägkanter som tillhör Trafikverket 
inom området, observerades totalt 129 individer. Inventeringen gjordes endast under 
en säsong och innefattar inte enskilda vägar men ända utgör dessa observationer 51 % 
av totala antalet observationer som har gjorts inom området. Även en del av de tidigare 
rapporterade observationerna är gjorda i vägkanter. Vid genomgång av rapporterna 
kan man genom kommentarer eller genom att titta på lokalernas läge sluta sig till vilka 
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observationer som har gjorts i vägkanter. Totalt rör det sig om 47 individer vilket 
innebär att 38 % av de tidigare rapporterade väddsandbina troligen har setts i 
vägkanter. Om man lägger till de observationer som är gjorda i vägkanter vid 
Trafikverkets inventering 2011 innebär det att 70 % av samtliga observerade 
väddsandbin har setts i vägkanter inom området. Någon beräkning av antalet lokaler i 
vägkanter har inte gjorts eftersom det är svårt att definiera lokaler längs de utdragna 
vägkanterna där det finns gott om väddsandbin. 
Detta indikerar att vägkanterna kan ha en mycket stor betydelse för populationerna av 
väddsandbi inom det undersökta området. Eftersom just vägkanter inventerats 2011 är 
detta förstås en viss förklaring till att en så stor andel av observationerna av 
väddsandbin har gjorts i vägkanter. När man tittar på landskapet på många platser kan 
man dock ana att vägkanterna verkligen utgör ett betydande habitat för 
populationerna. De enda rika bestånden av blommor som exempelvis åkervädd sågs 
ofta bara längs med de nät av vägrenar som finns i landskapet. För en art som 
väddsandbi, som dessutom kan flyga tämligen långt mellan bon och blomresurser, kan 
de vägkanter som är rika på åkervädd vara mycket viktiga för populationen av 
väddsandbi i landskapet.  
En intressant fråga är också om rika förekomster av väddsandbi i vägkanterna 
avspeglar en rik förekomst i landskapet för övrigt och vice versa, en liten förekomst i 
vägkanterna avspeglar en liten förekomst i landskapet för övrigt. Vägkanterna har 
troligen olika stor betydelse för olika populationerna i landskapet beroende på 
fördelningen av åkervädd i vägkanter respektive landskapet för övrigt. 
Vägkanter är viktiga för fler arter av bin. 17 % av det totala antalet observerade 
guldsandbin har setts i vägkanter inom området (tabell 2). 38 % av de påträffade 
lokalerna för guldsandbiet ligger i vägkanter. Även för guldsandbin kan alltså 
ängsvädden i vägkanterna vara mycket viktiga. För vissa populationer kan vägkanterna 
vara avgörande. Eftersom ängsvädden blommar såpass sent i augusti slås dock en stor 
mängd av ängsvädden av under blomningen. 
Vid kraftigt trafikerade vägar finns det risk att bin trafikdödas. Svagare trafikerade 
vägar med blomrika vägkanter bör därför ha de lämpligaste vägkanterna för vildbin. 
 
Tabell 2. Antal påträffade individer och lokaler med väddsandbi och guldsandbi vid denna och 
tidigare inventeringar, samt andelen individer och lokaler i vägkanter. 

 Väddsandbi Guldsandbi 

Tidigare rapporter (individer) 124 123 

Tidigare rapporter (lokaler) 46 13 

Inv. av vägkanter 2011 
(individer) 

129 26 

Inv. av vägkanter 2011 (lokaler) 
Svårdefinierat längs många 

vägkanter 5 

Totalt antal individer i vägkanter 176 26 

Andel individer i vägkanter 70 % 17 % 

Andel lokaler i vägkanter – 38 % 
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Figur 14. Ängsfloran med prästkrage, skogsklöver, stor blåklocka och brudbröd står kvar i 
vägrenen medan blommor helt saknas i den betade hagmarken. Vägkant 1858-05b-o i 
Ulricehamns kommun. 
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Figur 15. Observationer av väddsandbi i området 2011 samt tidigare rapporter  
fördelat på vägkanter och andra miljöer. 
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Påträffade dagfjärilar 
Två arter av rödlistade fjärilsarter noterades vid inventering. Sexfläckig 
bastardsvärmare Zygaenae filipendulae (NT) sågs med elva individer på nio platser 
(fig. 7). Samtliga observationer gjordes i den norra delen av driftområdet i Ulricehamns 
kommun. Värdväxt för arten är käringtand och andra ärtväxter och de vuxna djuren ses 
ofta födosöka i åkervädd och ängsvädd. Blomrika vägkanter bör därför vara viktiga för 
arten. 
Dessutom observerades 17 individer av mindre blåvinge Cupido minimus (NT) på fyra 
platser i den norra delen av väg 46 i Ulricehamns kommun. Värdväxten för arten är 
getväppling vilken förekom i mycket stor mängd längs många vägkanter och norr om 
Ulricehamn. Vägkanter bedöms därför som betydelsefulla för arten. 
Den rödlistade silversmygaren Hesperia comma förekommer i Skaraborg och 
eftersöktes därför i torra vägskärningar längs väg O46 i norr om Ulricehamn utan 
resultat. 
För övrigt sågs flera arter som anses ha indikatorvärde för värdefulla miljöer (Ryrholm, 
2003). Exempel på sådana arter som observerades var skogspärlemorfjäril, 
skogsnätfjäril, silverblåvinge och ängssmygare. 
 

 

Figur 16. Sexfläckig bastardsvärmare i åkervädd längs väg O1858 i  
Ulricehamns kommun. 

 

 

Figur 17. Mindre blåvinge i getväppling längs väg O46 i Ulricehamns  
kommun. 
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Figur 18 och 19. Skogspärlemorfjäril vid O1573 och vinbärsfuks vid O1564, båda i ängsvädd  
i Svenljunga kommun. 

 

Rödlistade växter 
Även några rödlistade växter noterades i vägrenarna (fig. 21). Backsippa (VU) hittades 
på 30 platser utspritt både i norra och södra delarna, men med störst koncentrationer 
norr om Östra Frölunda i Ätrans dalgång samt i Stångåns dalgång vid Håcksvik. 
Slåttergubbe (NT) hittades på sex platser. Arten föredrar surare miljöer och hittades 
endast i den södra delen av området. Sommarfibbla (NT) hittades endast på två platser 
och trollsmultron (VU) på en plats. Dessa är kalkgynnade och hittades endast i 
Ulricehamns kommun. 
Koncentrationen av backsippa i 
södra delen av 
underökningsområdet är intressant 
eftersom den sammanfaller med 
förekomster av väddsandbi och 
guldsandbi. Både backsippa och de 
båda arterna av vildbin gynnas av 
sandiga miljöer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 20. Backsippa vid vägkant 1559-
07-v den 20 maj i Svenljunga kommun. 
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Figur 21. Påträffade rödlistade växter. 
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Särskilt intressanta vägsträckor 
För att urskilja vägavsnitt som är särskilt viktiga för vildbin behöver vägavsnitten sättas 
i ett landskapsekologiskt sammanhang. Konnektiviteten mellan olika blomrika miljöer 
samt bomiljöer är viktig för att vildbin lätt ska kunna förflytta sig i landskapet och hitta 
lämpliga miljöer. Större sammanhängande områden med värdefulla blomrika 
vägkanter har större sannolikhet att hysa en rik fauna av vildbin än mindre isolerade 
blomrika vägkantsavsnitt. Detta beror dels på att själva blomresursen blir större och 
dels på att sammanhängande vägrenar länkar samman miljöer i landskapet och alltså 
förbättrar konnektiviteten. 
Vägkanterna bildar också en helhet med exempelvis omgivande blomrika ängs- och 
hagmarker, betesmarker med sandiga jordblottor, rullstensåsar och grustag. När 
miljöerna ligger i närheten av varandra i större helheter och när konnektiviteten mellan 
miljöerna är god har vildbifaunan möjlighet att utnyttja de blomresurser och bomiljöer 
som finns i detta landskap. Genom inventeringen kan man urskilja större 
sammanhängande vägsträckor som är särskilt värdefulla (fig. 22).  
 
O1559 och O1573 (a) 
En större sträcka som bedöms som mycket värdefull är väg O1559 mellan Örsås och en 
bit söder om Mårdaklev samt delar av väg O1573 som löper parallellt med väg O1559 
(a). Längs vägarna finns områdets största koncentration av åkervädd och väddsandbi 
samt även de flesta av de påträffade backsipporna. Jordarna är sandiga vilket gör att 
det troligen finns en hel del lämpliga bomiljöer i landskapet. 
 
O1564 (b) 
Ett annat mycket värdefullt område är väg O1564 mellan Kalv och Håcksvik och vidare 
längs väg 1571 en bit norr om Håcksvik (b). Här finns sträckor med gott om väddsandbi 
samt även fler vägkanter med guldsandbi samt förekomst av backsippa. Även här är 
jordarna sandiga och det bör finnas en hel del lämpliga bomiljöer.  
 
O1565 (c) 
Även vissa korta avsnitt av vägkanter kan vara mycket värdefulla. Detta gäller en 300 
meter lång sträcka längs väg O1565 sydost om Håcksvik där inventeringens största 
population av guldsandbi påträffades (c).  
 
O1740 och O1732 (d) 
I Ulricehamns kommun finns värdefulla vägsträckor varav en längs väg O1740 och 
O1732 (d). Här finns inventeringens största bestånd av ängsvädd. Även om guldsandbi 
inte hittades och endast en mindre mängd väddsandbi hittades bedöms sträckan ändå 
som särskilt intressant. Sexfläckig bastardsvärmare hittades på två platser längs 
sträckan.  
 
O1736, O1872 och O1876 (e) 
En ytterligare värdefull sträcka finns längs väg O1736 och vidare norrut längs väg 
O1872 och en bit längs 1876 (e). Här finns tämligen gott om väddsandbi samt  
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Figur 22. Särskilt värdefulla vägrenar. 
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trollsmultron på en lokal. I de norra delarna av sträckan finns också tämligen gott om 
väddklint. Flera grustag samt gott om ängs- och hagmarker finns i anslutning till 
vägkanterna längs sträckan som kan innehålla värdefulla miljöer för vildbin.  
 
O46 (f) 
Längs väg O46, särskilt i de norra delarna av sträckan, finns värdefulla vägkanter (f). 
Här växer gott om väddklint och getväppling samt även en del backsippa. Mindre 
blåvinge förekommer på flera platser och även sexfläckig bastardsvärmare. Flera 
intressanta vägskärningar med rik flora förekommer längs sträckan och många ängs- 
och betesmarksobjekt ansluter till eller ligger nära vägkanterna. Långhornsbi hittades 
men väddsandbi saknades dock helt längs vägsträckan. Vid tidigare inventeringar av 
torrängar i närområdet har dock arter som väddsandbi samt de tidigare rödlistade 
gaddsteklarna finmovägstekel Arachnospila abnormis samt Crossocerus palmipes 
hittats (Nolbrant, 2010b). De tidigare inventeringarna utfördes inte i vägkanterna. 
 
O1854 och O1858 (g) 
Dessutom finns värdefulla och intressanta vägkanter längs grusvägar i den 
nordvästligaste delen av området (g). Särskilt sträckor längs väg O1854 och O1858 
bedömdes som intressanta. Här växte gott om både åkervädd och väddklint. Här 
hittades gott om väddsandbi samt det ovanligare trätapetserarbiet och sexfläckig 
bastardsvärmare. Även backsippa växte på någon plats. 
 
O182 (h) 
Slutligen finns en kortare blomrik sträcka längs väg O182 med mycket rikligt av 
åkervädd samt gott om slåtterfibbla (h). Flera sexfläckiga bastardsvärmare sågs längs 
sträckan, dock inga väddsandbin vid tillfället. 
 

Naturvårdsanpassad skötsel av vägkanter 

Sen slåtter 
För att arter som väddsandbi och guldsandbi samt många andra arter av vildbin och 
fjärilar ska klara sig i landskapet krävs att blomresurserna får finnas kvar tillräckligt 
länge. För åkervädd gäller det att slåttern inte sker innan augusti och för ängsvädd inte 
innan början av september. Många sträckor av åkervädd klarar sig tillräckligt länge för 
att väddsandbi ska hinna samla in pollen i dem medan andra sträckor slås så tidigt att 
stora delar av åkervädden slås av mitt under blomningen. De större vägarna som 
vägarna 154 och 156 slogs tidigt vilket gjorde att åkervädden längs vissa värdefulla 
sträckor för väddsandbi slogs (fig. 23). Här skulle sträckor där det finns gott om 
åkervädd kunna lämnas eller slås längs en smalare remsa längs vägbanan. En tidig 
slåtter av större områden med värdefulla vägrenar kan vara mycket negativt för 
populationer av väddsandbi i landskapet. Det är därför viktigt att se till att de 
värdefullaste sträckorna med åkervädd och väddsandbi slås sent efter blomningen.  
När det gäller ängsvädd slås de allra flesta sträckor innan den har hunnit blomma eller 
har hunnit blomma färdigt (fig. 24). Dessa sträckor är särskilt viktiga att skydda mot 
slåtter eftersom rika bestånd av ängsvädd är ovanligare samt att områden kan hysa det 
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hotade guldsandbiet. Det är mycket viktigt att se till att ängsvädden i de nu kända 
förekomsterna av guldsandbi inte slås innan början av september. 
För att näringsnivåerna ska hållas låga och för att förhindra täckning av vegetationen så 
att ängsväxterna inte konkurreras ut av konkurrensstarka växter bör växtmaterialet 
samlas upp vid slåtter. I lite större skärningar kan ett bra alternativ till slåtter och 
bortförsel av material vara att låta vegetationen stå kvar på hösten och istället 
genomföra vårbränning före den 15 april. Sådan bränning ska ske från ovankanten i 
skärningen och i motvind vid torr väderlek. 
Slåtter ger ibland en mekanisk nötning på marken som gör att det uppstår bara 
jordfläckar och sandblottor (fig. 25). Detta är mycket värdefullt för gaddsteklar som 
bygger bo i marken. Även grävningar av vägrenar gör att bara ytor av sandig jord 
skapas som kan vara bomiljöer för vildbin. 
 

 

Figur 23. Tidig slåtter av vägkant 154-07b-o norr om Svenljunga där det  
förekommer väddsandbi. Endast ett fåtal exemplar av åkervädd är kvar där  
gräset inte slagits. Fotot är taget den 29 juni. 
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Figur 24. Vägren med ängsvädd och guldsandbi som har slagits. En smal  
remsa med ängsvädd finns kvar där en hona av guldsandbi ses. Vägkant  
1571-03 den 30 juli i Svenljunga kommun. 

 

 

Figur 25. Sydvänd vägskärning med värdefull sandblotta som  
uppstått genom mekaniskt slitage från slåtter. Vägkant 154-11b-v  
den 20 maj i Svenljunga kommun. 
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Dikeshyvlingar 
Grävningar (dikning) av vägrenarna hade gjorts relativt nyligen längs väg O1565 där 
den största påträffade populationen av guldsandbi fanns (fig. 26). Eftersom ängsvädd 
växte tämligen rikligt vid sidan av vägen fanns gott om ängsvädd kvar även efter 
grävningen. Grävningen kan möjligen också ha gjort att nya bomiljöer skapats för bina. 
Vid besöket noterades 18 honor jämfört med 4 honor som sågs under en inventering 
2009 (Nilsson). 
 

 

Figur 26. Grävningar av vägrenar som gjorts längs vägkant 1565-01c-v i Svenljunga kommun 
där inventeringens största population av guldsandbi finns. Fotot är taget den 31 juli. 

 

Ett mer negativt ingrepp sågs längs väg O1858 (fig. 24). Vägrenarna var mycket 
rikblommiga med gott om åkervädd och väddklint. Här fanns exempelvis sexfläckig 
bastardsvärmare, trätapetserarbi och gott om väddsandbi. Området slogs och 
vägrenarna skrapades i juli varvid hela blomresursen försvann. Om slåttern hade gjorts 
senare hade sannolikt en del av blomresursen kunnat finnas kvar. Dessutom hade 
kanske också en större tillförsel av frön kunnat ske. De blomrikaste avsnitten av 
vägrenen hade kanske också kunnat sparas från grävningen och få står kvar till ett 
senare tillfälle. 
Ytterligare en möjlighet är att så fröblandningar av lokal härkomst och av lämpliga 
blomväxter som exempelvis åkervädd, ängsvädd, väddklint, blåmunkar, käringtand, 
liten blåklocka och backtimjan efter dikeshyvlingar. Det är viktigt att fröblandningen 
anpassas till de växter som naturligt förekommer lokalt inom området. 
Längs väg 46 norr om Ulricehamn hade makadam lagts i vägkanterna. Makadamet gör 
att ängsväxterna försvinner från ytan. Dessutom förstörs förutsättningar för grävande 
insekter. 
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Figur 27. Slåtter och grävning av vägrenar längs vägkant 1858-01 i  
Ulricehamns kommun som gjort att den rika blomningen helt har  
försvunnit. Fotot är taget den 31 juli. 

 

 

Figur 28. Makadam har lagts i vägkanten längs väg 46 i Ulricehamns  
kommun. Detta är mycket negativt för ängsflora samt förstör  
förutsättningar för nektarsökande samt grävande insekter. Fotot är  
från vägkant 46-14-o den 13 juni. 

Skötselenheter 
Vid inventeringen har vägkantsavsnitt på allt från ett tiotals meter till flera hundra 
meter bedömts ha stor betydelse för vildbin och ritats in på kartan. Ofta ligger många 
sådana avsnitt intill varandra och bildar större enheter med värdefulla vägkantsavsnitt. 
För att förenkla skötseln bör dessa mindre avsnitt som ligger nära varandra slås 
samman till större skötselenheter där man bedriver en naturvårdsanpassad skötsel. Ett 
förslag är att värdefulla vägkantsavsnitt (klass 1-2) som ligger mindre än 100 meter 
från varandra slås samman till samma skötselenhet. Ibland kan skötselenheten bestå 
endast av en sida av vägen och i andra fall av båda sidor av vägen. Längden på de båda 
vägkanterna som ingår i skötselenheten kan också vara olika längs vägens sidor. 
Skötselenheterna bör också samordnas med inventeringen av artrika vägkanter och 
hänsynsobjekt som gjorts under 2011 (Karlsson m fl., 2011), vilket kan innebära att 
skötselenheterna blir ytterligare längre. 
 



 35 

Utvecklingspotential 
En skötselenhets utvecklingspotential beror på flera saker. Det beror på 
grundförutsättningar i själva skötselenheten som att det finns solexponerade sydvända 
slänter eller att jorden är sandig. Utvecklingspotentialen hänger också mycket på om 
skötselenheten ingår i ett system av värdefulla miljöer i landskapet som andra 
värdefulla vägkantsavsnitt, sandiga vägskärningar, ängs- och hagmarker, grustag eller 
betesmarker med jordblottor. 
 

Information till markägare 
Eftersom värdefulla vägkanter ingår i en helhet i landskapet och att vägkanterna också 
påverkas i hög grad av vad som händer på omgivande marker är det viktigt att även 
markägare informeras. Detta gäller särskilt när vägkanterna ansluter till åkermark. Här 
är det mycket viktigt att värdefulla vägkanter inte påverkas av besprutning eller att 
gödsel hamnar i vägkanterna. Även solexponering och vindskydd av vägkanterna 
påverkas av buskar och träd som står på anslutande marker. Blommande träd och 
buskar som är viktiga för bifaunan som finns i vägkanterna står på marker intill 
vägkanterna. Det är mycket värdefullt om träd och buskskikt kan anpassas längs 
värdefulla vägkanter så att de blir solexponerade men gärna vindskyddade och att 
blommande träd och buskar sparas i möjligaste mån. Solexponerad död ved i lämpliga 
lägen bör sparas eftersom det ger boplatser för ett flertal arter av vildbin. Information 
till markägaren kan även leda till att skötsel kanske anpassas längs enskilda vägar i 
området. 
 

Prioritering av områden 
Vid skötseln av vägkanterna behöver man göra prioriteringar så att de värdefullaste 
avsnitten verkligen får en naturvårdsanpassad skötsel. De allra värdefullaste 
skötselenheterna får högsta prioritet för naturvårdsanpassad skötsel. I de flesta fall är 
detta skötselenheter som innehåller något eller några vägrensavsnitt som är klass 1. 
Övriga skötselenheter kan sägas ha hög prioritet för naturvårdsanpassad skötsel. I de 
flesta fall innehåller dessa skötselenheter endast vägkantsavsnitt som är klass 2. I de 
fall där skötselenheterna innehåller avsnitt med klass 1 men ändå bara getts hög 
prioritet för skötsel beror det på att längden på klass 1-streckan är liten eller att 
skötselenheten ligger isolerad från andra värdefulla områden i landskapet och därmed 
har lägre utvecklingspotential. I vissa fall har vägavsnitt i klass 2 som ligger mer 
isolerat från andra värdefulla vägkanter eller andra miljöer getts skötselprioritet övrig. 
Detta innebär att naturvårdsanpassad skötsel bör ske men är inte lika högt prioriterad. 
För att göra rätt prioritering bör även hänsyn tas till inventeringen av artrika vägkanter 
och hänsynsobjekt som gjorts under 2011 (Karlsson m.fl., 2011). 
 
Högsta prioritet 

• Skötselenheter som innehåller populationer av hotade arter som guldsandbi 

• Skötselenheter som innehåller rödlistade arter som väddsandbi, mindre 
blåvinge och sexfläckig bastardsvärmare eller rödlistade växter och där 
skötselenheterna bedöms som viktiga för omgivande landskap. 
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• Skötselenheter som har rik blomning av exempelvis åkervädd, ängsvädd, 
väddklint, fibblor, gökärt, getväppling eller blåklockor och som ligger nära 
områden med naturvårdsintressanta vildbin eller fjärilar. 

Utvärdering av inventeringsmetoden 
Metoden bedöms fungera bra när det gäller att på ett kvantitativt sätt inventera 
väddsandbi och guldsandbi samt deras blomresurser längs vägrenar. Med hjälp av 
handdator och GPS kan digitaliserade kartskikt över områden snabbt skapas från bilen. 
Väddsandbi är dessutom mycket lätt och snabb att inventera längs vägkanterna. 
Genom att inventera vägkanter kan man skanna av stora områden och på så sätt hitta 
populationer av bin i landskapet. 
För vialsandbi och långhornsbi krävs något noggrannare undersökning av vägkanterna 
eftersom deras blomresurser inte är lika lätta att upptäcka från vägen, vilket innebär att 
inventeringen av dessa arter är mer tidskrävande. En hel del av dessa arters 
populationer kan därför ha missats vid inventeringen. 
Väddsandbi och guldsandbi kan användas som signalarter som visar på intressant 
vildbifaunan i landskapet runt de vägrenar där de förekommer rikligt. Vialsandbi och 
långhornsbi har dock inte hittats på samma platser som väddsandbi och guldsandbi. 
Förekomsten av väddsandbi och guldsandbi ger alltså ingen heltäckande bild av 
värdefulla vägkanter för vildbin. Detta innebär också att en del värdefulla vägkanter 
kan ha missats längs de inventerade sträckorna vid inventeringen. 
 

Förslag till ytterligare undersökningar 
Både de påträffade arterna som väddsandbi, guldsandbi, vialsandbi och långhornsbi 
samt flera av de påträffade arterna av fjärilar har föreslagits kunna användas som 
indikatorarter för områden med rik vildbifauna och fjärilsfauna (Cederberg m.fl., 2003 
och Ryrholm, 2003). 
Det är möjligt att det förekommer fler intressanta och skyddsvärda arter av vildbin 
längs vägrenarna i det undersökta området. Väddsandbiets boparasit väddgökbi, som 
är en starkt hotad art (EN), bör kunna hittas i de södra delarna av 
undersökningsområdet där förekomsten av väddsandbi varit som störst längs väg 
O1559. Guldsandbiets boparasit silvergökbi Nomada argentata är ännu ovanligare och 
är akut hotad (CR) i Sverige. Arten bör eftersökas i områden där guldsandbiet 
förekommer. 
Gamla uppgifter om det hotade klinttapetserarbiet Megachile pyrenaea (VU), som kan 
hittas i väddklint, finns ifrån norra delarna av undersökningsområdet. Viss möjlighet 
finns att praktbyxbi Dasypoda hirtipes (NT) skulle kunna påträffas eftersom gamla 
uppgifter finns från norra Västergötland. Arten samlar pollen från fibblor som 
flockfibbla som förekommer rikligt i vissa vägrenar. Vägrensavsnitt med rikligt med 
liten blåklocka förekommer också. Det finns flera arter av intressanta bin som är 
inriktade på att samla pollen från dessa blommor. 
Ytterligare inventeringar är alltså värda att göra i områden med gott om vädd, 
väddklint, fibblor eller blåklockor med inriktning på vissa arter av vildbin. Särskilt 
intressanta avsnitt kan också ses ut för en mer heltäckande inventering av vildbin då 
området inventeras vid upprepade tillfällen under säsongen. 
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Noggrannare undersökning av populationerna med guldsandbi i Svenljunga bör göras 
för att bland annat lokalisera deras bon, så att bättre åtgärdsförslag kan utformas. 
Ytterligare delpopulationer bör också eftersökas i landskapet i områden där arten är 
påträffad. Arten bör även eftersökas mer längs väg O1740 och O1732 där det finns 
rikligt med ängsvädd men inga observationer av guldsandbi. 
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Bilaga 1. Beskrivning av vägkanter  
På följande sidor redovisas i stort sett samtliga inventerade vägkantsavsnitt. Många 
områden beskrivs i tabeller. Dessa vägkantsavsnitt bedöms ha högsta eller hög 
skötselprioritet. Vissa avsnitt redovisas endast på karta. I dessa fall har vägkanterna 
klass 2 men ligger oftast mer isolerade från andra värdefulla vägkanter. Dessa bedöms 
ha övrig skötselprioritet (se sidan 28) Några isolerade vägkantsavsnitt som är klass 2 
har inte bedömts som lika värdefulla och redovisas inte i bilagan men finns i det GIS-
skikt som lämnats till Trafikverket Region Väst. Även dessa har övrig skötselprioritet. 
 
Teckenförklaring över påträffade bin och fjärilar samt tidigare rapporter av guldsandbin och 
väddsandbin. 

 

 

27-02 Ljungsnäs 
Större sandig vägskärning mot sydväst med tämligen riklig blomning i Tranemo 
kommun. Hagmarker ligger i anslutningen till vägskärningen. Tidigare observation av 
guldsandbi är gjord 600 meter mot sydost. Vägskärningen bedöms vara en värdefull 
bomiljö för vildbin. 
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ID 27-02-n  
Kommun Tranemo 

Sida av vägen Norr 

Längd (m) 370 

Naturvärde Klass 2. Sydvästvänd större sandig skärning med gott om blommande örter. Området 
ansluter till hagmark. 

Flora Gråfibbla 3, åkervädd 1, gullris 2, röllika 2, liten blåklocka 1 

Insekter Tidigare observation av guldsandbi har gjort 279 m SO om vägskärningen. 

Rödlistade  

Konnektivitet Ligger i anslutning till ängs- och betesmark 148-LQI (TUVA) samt 100 m från 79E-
KVP. 

Bomiljöer Gott om sandiga blottor i sydvänt läge.  

Skötsel Vresros, kanadensiskt gullris och lupiner bör avlägsnas. Sydvända sandig blottor bör 
hållas öppet genom mekanisk bearbetning med vissa års mellanrum. Slåtter i 
vägskärningen bör inte ske före den 15 augusti. 

Skötselprioritet Hög 

Kommentar Vresros, kanadensiskt gullris och lupiner förekommer. På sikt finns risk för 
igenväxning av dessa arter.  

 

 

Vägkant 27-02-n sedd från SO den 30 juli. 
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46-02 och 03 Åsen, 46-04 Lillåsen 
Blomrika vägkanter och vägskärningar i Ulricehamns kommun. Rikligt med väddklint 
förekommer längs 46-01 och 02. 46-04 består av en stor vägskärning med rikligt med 
gråfibbla. Hagmarker ligger i anslutningen till flera värdefulla vägkanter.  
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ID 46-02 (46-02a-v, 46-02b-v, 46-02-o och även 46-01) 
Kommun Ulricehamn 

Sida av vägen Båda sidor 

Längd (m) 98, 89, 217, 65. Totalt 469 

Naturvärde Klass 1. Rik blomning av väddklint i anslutning till hagmark. 

Flora Väddklint 3, röllika 2 

Insekter - 

Rödlistade  

Konnektivitet Ligger i anslutning till ängs- och betesmark 670-KXZ (TUVA) samt 140 m från vägkant 
46-03-v. 

Bomiljöer Grusiga blottor mot SO.  

Skötsel Sen slåtter i vägkanterna efter att väddklinten har blommat över, ej före slutet av 
augusti - början av september. Sydvända sandig blottor bör hållas öppet. 

Skötselprioritet Högsta 

Kommentar Vägkanterna angränsar delvis mot en åker. Det är viktigt att inte gödsel eller 
bekämpningsmedel hamnar i vägkanten. 

 

 

Vägkant 46-02-o sedd från NO den 30 juni. 
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ID 46-03-v 
Kommun Ulricehamn 

Sida av vägen Västra 

Längd (m) 77 

Naturvärde Klass 1. En SO-vänd blomrik vägskärning med en del bara grusiga blottor. 

Flora Blodnäva 3, skogsklöver 3, väddklint 2, prästkrage 2, getväppling 1, brudbröd 2 

Insekter Ängssmygare 

Rödlistade  

Konnektivitet Ligger 70 m från ängs- och betesmark 304-LJV (TUVA) samt 140 m från vägkant 46-
02 

Bomiljöer SO-vänd vägskärning, grusiga blottor. 

Skötsel Sen slåtter efter att väddklinten har blommat över, ej före slutet av augusti - början av 
september. Sydvända grusiga blottor bör hållas öppet. 

Skötselprioritet Högsta 

 

 

Vägkant 46-03 sedd från NO den 13 juni. 
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ID 46-04 
Kommun Ulricehamn 

Sida av vägen Västra 

Längd (m) 241 

Naturvärde Klass 2. En SO-vänd blomrik större vägskärning som domineras av gråfibbla. 

Flora Gråfibbla 3, smultron 2, åkervädd 1, käringtand 1, ängsviol 1, gökärt 1 

Insekter  

Rödlistade  

Konnektivitet Ligger nära ängs- och betesmark 796-TYP och F1F-ZXS 

Bomiljöer SO-vänd vägskärning, grusiga blottor. 

Skötsel Vägskärningen är mager och har sparsam lågvuxen vegetation vilket gör att inte 
särskilt mycket skötsel behövs för närvarande. 

Skötselprioritet Hög 

 

 

Vägkant 46-04 sedd från SO den 13 juni. 
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46-05 Västergården, 46-06 Sverkestorp 
Blomrika vägskärningar i Ulricehamns kommun. Sexfläckig bastardsvärmare 
observerades vid 46-05. Grustag som kan fungera som bomiljö för vildbin ligger öster 
om 45-05. 
 

 

 
ID 46-05 (46-05-v, 46-05-o) 
Kommun Ulricehamn 

Sida av vägen Båda sidor 

Längd (m) 98, 80. Totalt 178 

Naturvärde Klass 1. Större vägskärningar med rik blomning av många ängsväxter. Rödlistade 
insekter och ängsväxter förekommer. 

Flora Gullviva 2, gråfibbla 2, skogsklöver 2, väddklint 2, liten blåklocka 2, ärenpris 2, 
getväppling 2, getväppling 2, prästkrage 2, brudbröd 2, hagfibbla 2, åkervädd 1, 
kråkvicker 2, backsippa 1, röllika 2 

Insekter Ärtsandbi 1 hona, sexfläckig bastardsvärmare 3 st, silverblåvinge, ängssmygare 

Rödlistade Sexfläckig bastardsvärmare NT, backsippa VU 

Konnektivitet Grustag ligger i direkt anslutning öster om vägen. 

Bomiljöer Finns i anslutande grustag 

Skötsel Sen slåtter i skärningarna då arter som väddklint har blommat över, ej före slutet av 
augusti - början av september. 

Skötselprioritet Högsta 
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Vägkant 46-05-v i förgrunden och 46-05-o i bakgrunden sett från SO den 13 juni. 

 
 

 

Grustag som ligger strax öster av 46-05-o. 
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ID 46-06-o 
Kommun Ulricehamn 

Sida av vägen Östra 

Längd (m) 77 

Naturvärde Klass 2. Större blomrik vägskärning. 

Flora Renfana 2, väddklint 2, liten blåklocka 2, flockfibbla 2, röllika 2 

Insekter  

Rödlistade  

Konnektivitet  

Bomiljöer  

Skötsel Sen slåtter i skärningen då arter som väddklint, renfana, flockfibbla, liten blåklocka 
har blommat över, ej före slutet av augusti - början av september. Den avslagna 
vegetationen bör samlas ihop och föras bort. Ett bra alternativ till slåtter är 
vårbränning före den 15 april. 

Skötselprioritet Hög 

 

 

Vägkant 46-06-o sedd från söder den 31 juli. 
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O 46-07 och 08 Frälsegården  
Blomrika vägskärningar i anslutning till flera hagmarker i Ulricehamns kommun. 
Rikligt med getväppling samt mindre blåvinge förekommer. Sandiga skärningar med 
bra bomiljöer finns vid 46-07-o. 
 

 

 

Vägkant 46-08 med gott om getväppling samt mindre blåvinge (vänstra hörnet) den 13 juni. 
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ID 46-07-o 
Kommun Ulricehamn 

Sida av vägen Östra (46-07-v, klass 2, på den västra) 

Längd (m) 102 

Naturvärde Klass 1. Blomrik VSV-vänd skärning med gott om bar sand och bomiljöer när ängs och 
hagmark. 

Flora Färgkulla 2, gråfibbla 2, röllika 2, harklöver 3, rödklöver 1 

Insekter - 

Rödlistade  

Konnektivitet 75 m från ängs- och betesmark 7A9-ZLO (TUVA). 

Bomiljöer Mycket sandblottor och bohål. 

Skötsel Sen slåtter då färgkulla har blommat över, lämpligen ej före slutet av augusti - början 
av september. Sandblottor bör hållas öppna genom mekanisk bearbetning av 
åtminstone delar av skärningen med några års mellanrum. 

Skötselprioritet Högsta 

 

 

Vägkant 46-07-o sedd från söder den 31 juli. 
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ID 46-08 (46-08a-o, 46-08b-o, 46-08c-o, 46-08a-v, 46-08b-v, 46-
08c-v) 

Kommun Ulricehamn 

Sida av vägen Båda sidor 

Längd (m) 43, 193, 248, 234, 61, 25. Totalt: 804 

Naturvärde Klass 1. Blomrika vägskärningar med mycket getväppling i direkt anslutning till 
hagmarker. Rödlistade insekter förekommer.  

Flora Getväppling 3, tjärblomster 2, prästkrage, brudbröd, käringtand, åkervädd, röllika, 
väddklint, femfingerört, färgkulla, rödkämpar, smultron, teveronika, rödklöver 

Insekter Mindre blåvinge (5 st), ängssmygare. Tidigare observation av långhornsbi har gjort i 
närheten av sträckan. 

Rödlistade Mindre blåvinge NT 

Konnektivitet Ligger i anslutning till ängs- och betesmark 7A9-ZLO, C49-OYV och 629-HGD 

Bomiljöer Gott om bara sandblottor. 

Skötsel Vegetationen är lågvuxen och mager i skärningarna vilket gör att inte särskilt mycket 
skötsel behövs för närvarande. Slåtter bör inte ske i skärningen före augusti. Mekanisk 
bearbetning för att upprätthålla bara sandblottor. 

Skötselprioritet Högsta 

Kommentar Makadam har lagts på vägkanten vilket förstört miljön i själva vägkanten. 

 

 

Vägkant 46-08b-o sedd från söder den 13 juni. 
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Vägkant 46-08b-v sedd från söder den 13 juni. 

 

46-09 Brunnsgården, 46-10 Hulegården och 46-11 
Södertorpet 
Blomrika vägskärningar i anslutning till flera hagmarker i Ulricehamns kommun. 
Rikligt med getväppling finns främst vid 46-11. 
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ID 46-11 (46-11-v, 46-11-o) 
Kommun Ulricehamn 

Sida av vägen Båda sidor 

Längd (m) 79, 156. Totalt: 235 

Naturvärde Klass 2. Blomrika vägskärningar i direkt anslutning till hagmarker  

Flora Getväppling 2, tjärblomster 2, backglim 2, prästkrage 2 

Insekter Silverblåvinge, väddsandbi har tidigare observerats ca 300 m NO om vägkanten. 

Rödlistade  

Konnektivitet Ligger i anslutning till ängs- och betesmark 75D-PKG 

Bomiljöer  

Skötsel Vegetationen är lågvuxen och mager i skärningarna vilket gör att inte särskilt mycket 
skötsel behövs för närvarande. Slåtter bör inte ske i skärningen före augusti. 

Skötselprioritet Hög 

 

 

Vägkant 46-11-o sedd från söder den 11 juni. 
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46-12 och 13 Fridhem, 46-14 Skogshyddan 

Blomrika vägskärningar och vägkanter med rikligt med getväppling i anslutning till 
flera hagmarker i Ulricehamns kommun. Långhornsbi, mindre blåvinge och sexfläckig 
bastardsvärmare påträffades. 
 

 

 

Mindre blåvinge i vägkant 46-14-o. 
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ID 46-12-o 
Kommun Ulricehamn 

Sida av vägen Östra 

Längd (m) 35 

Naturvärde Klass 1. Blomrik skärning med gott om getväppling i anslutning till hagmark. Flera 
rödlistade insekter förekommer. 

Flora Getväppling 3, prästkrage, gråfibbla, kråkvicker 

Insekter Kragesidenbi 1 hona, mindre blåvinge (2 st), sexfläckig bastardsvärmare 

Rödlistade Mindre blåvinge NT, sexfläckig bastardsvärmare NT 

Konnektivitet Ligger i anslutning till ängs- och betesmark DFC-HYH 

Bomiljöer  

Skötsel Vegetationen är lågvuxen och mager i skärningarna vilket gör att inte särskilt mycket 
skötsel behövs för närvarande. Slåtter bör inte ske före augusti. 

Skötselprioritet Högsta 

Kommentar Makadam har lagts på vägkanten vilket förstört miljön i själva vägkanten. 

 

 

Vägkant 46-12-o sedd från norr den 13 juni. 
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ID 46-14-o 
Kommun Ulricehamn 

Sida av vägen Östra 

Längd (m) 179 

Naturvärde Klass 1. Blomrik vägren i anslutning till hagmark. Rödlistad insekt förekommer. 

Flora Getväppling 3, gråfibbla 2, skogsklöver 2, prästkrage 2, käringtand 2, liten blåklocka 1 

Insekter Småullbi 1 hane, långhornsbi, mindre blåvinge (gott om), tidigare rapport om 
väddsandbi i anslutande hagmark 

Rödlistade Mindre blåvinge NT 

Konnektivitet Ligger i anslutning till ängs- och betesmark B04-MKW. 

Bomiljöer  

Skötsel Slåtter bör inte ske före augusti. 

Skötselprioritet Högsta 

Kommentar Makadam har lagts på vägkanten vilket förstört miljön i själva vägkanten. 

 

 

Vägkant 46-14-o sedd från norr den 13 juni. 
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46-17, 16 och 17 Knektakvarn 

Blomrika vägskärningar med rikligt med getväppling, i anslutning till hagmarker i 
Ulricehamns kommun.  
 

 

 

ID 46-17-o 

Kommun Ulricehamn 

Sida av vägen Östra 

Längd (m) 242 

Naturvärde Klass 2. Skärning med gott om blommor och mycket bar jord. Skärningen är dock vänd 
mot NV. 

Flora Getväppling 3, röllika 2, väddklint 2, åkervädd 1, bockrot 1, gråfibbla 2, rödkämpar, 
kungsmynta 

Insekter Konkägelbi 1 hona, ärtsandbi 1 hona 

Rödlistade  

Konnektivitet  

Bomiljöer Grusigt, mycket bar jord 

Skötsel Slåtter bör inte ske före augusti. 

Skötselprioritet Hög 

Kommentar Makadam har lagts på vägkanten vilket förstört miljön i själva vägkanten. 
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Vägkant 46-17-o sedd från NO den 13 juni. 

 

46-18 Västergården, 46-19 Åbo  

Blomrikare vägskärningar med gott om getväppling i anslutning till hagmarker i 
Ulricehamns kommun.  
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46-20 Krutbrännaregården, 46-21 och 22 
Gustavsberg, 46-23 Plate, 46-24 Gullbergsled  

Blomrikare torra vägskärningar i Ulricehamns kommun.  
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Vägkant 46-20a-v sedd från väster den 13 juni. 

 

46-25 och 26 Sanden  

Blomrika torra vägskärningar med ängsväxter som backnejlika och backsippa i 
Ulricehamns kommun.  
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ID 46-25-o, 46-26-o 

Kommun Ulricehamn 

Sida av vägen Östra 

Längd (m) 77, 106. Totalt 183. 

Naturvärde Klass 2. Blomrik vägkant med torr sandig mark och backsippa. 

Flora Blåmunkar 3, gulmåra 2, röllika 2, gråfibbla 2, rödklöver 2, backnejlika 2, renfana 1, 
backsippa 1 

Insekter  

Rödlistade Backsippa VU 

Konnektivitet  

Bomiljöer Sandig jord och bitvis glest växttäcke. 

Skötsel Slåtter bör inte ske före den 15 augusti. 

Skötselprioritet Hög 

 

 

Vägkant 46-25-o sedd från söder den 30 juni. 
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154-01 och 02 Hagalund  

Torra magra vägkanter som är blomrikare med bl a gott om ljung, i Svenljunga 
kommun.  
 

 

 

154-03 och 04 Hedarna, 154-05 Änggården  

Torra magra vägkanter och mindre skärningar som är blomrikare med bl a gott om 
ljung, i Svenljunga kommun. 
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Vägkant 46-05-v sedd från söder den 26 maj. 

 

154-07 Kolarp 
Torra vägkanter är blomrikare med bl a en del åkervädd samt förekomst av väddsandbi 
längs en av sträckorna., i Svenljunga kommun. Slåtter i juni har gjort att åkervädden 
slagits av. Slåtter bör inte ske före augusti. 
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ID 154-07b-v 
Kommun Svenljunga 

Sida av vägen Västra 

Längd (m) 99 

Naturvärde Klass 1. Blomrika vägkanter med gott om åkervädd och väddsandbi. 

Flora Åkervädd 2 (200 blommor) 

Insekter Väddsandbi 1 hona 

Rödlistade Väddsandbi NT 

Konnektivitet  

Bomiljöer  

Skötsel Slåtter bör inte ske före den 15 augusti. Alternativt sker slåtter tidigare på en 
smalare remsa längs vägkanten. 

Skötselprioritet Hög 

Kommentar Vägrenen hade slagits i slutet av juni varvid en stor del av åkervädden hade 
försvunnit. 

 

 

Vägkant 154-07b-v sedd från söder den 29 juni. 
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154-08 Bygget, Elinslund 154-09 och 154-10 
Svedjeland  

Torra magra vägkanter och mindre skärningar som är blomrikare med bl a gott om 
ljung, i Svenljunga kommun. 
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154-11, 12 och 13 Axelfors 
Torra magra vägkanter och mindre skärningar som är blomrikare med bl a gott om 
ljung, i Svenljunga kommun. Sydvända torra skärningar förekommer där lämpliga 
bomiljöer kan finnas i bara sandblottor. Ett större grustag finns söder om sträckorna. 
 

 

 

Vägkant 154-11 sedd från öster den 20 maj.
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154-16 och 17 Inganäs, 154-18 Vik  

Blomrikare vägkanter där de två södra löper längs betesmarker, i Svenljunga kommun. 
Tämligen gott om åkervädd samt även väddsandbi förekommer i det norra avsnittet. 
Tidig slåtter i juni har gjort att mycket av åkervädden slagits av.  
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ID 154-16-o 
Kommun Svenljunga 

Sida av vägen Båda 

Längd (m) 108 

Naturvärde Klass 1. Vägkant med gott om åkervädd och förekomst av väddsandbi. 

Flora Åkervädd 2 (200 blommor), ljung 

Insekter Väddsandbi 1 hona 

Rödlistade Väddsandbi NT 

Konnektivitet  

Bomiljöer  

Skötsel Slåtter bör inte ske före den 15 augusti. Alternativt kan slåtter ske tidigare men på 
en smalare remsa längs vägkanten. 

Skötselprioritet Hög 

Kommentar Vägrenen hade slagits i slutet av juni varvid en stor del av åkervädden hade 
försvunnit. Vägkanten angränsar mot åker. Det är viktigt att gödsel eller 
bekämpningsmedel inte hamnar i vägkanten. 

 

 

Vägkant 154-11-o sedd från norr den 27 juni. 
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154-19 Älvshult  

Blomrikare vägkant i Falkenbergs kommun.  
 

 

 
156-01 och 02 Åstarp  

Sydvända och blomrikare skärningar och vägrenar i Svenljunga kommun. 156-01 
innehåller en hel del bara sandiga ytor med bra bomiljöer för vildbin och angränsar till 
golfbana. Även 156-02 är torr och sandig och innehåller lämpliga bomiljöer för vildbin. 
Denna del löper längs en betad hagmark.  
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156-03 och 04 Rosenlund  

Blomrikare vägkanter med gott om åkervädd samt förekomst av väddsandbi, i 
Svenljunga och Tranemo kommun.  
 

 

 
ID 156-03-n 
Kommun Svenljunga-Tranemo 

Sida av vägen Norra 

Längd (m) 258 

Naturvärde Klass 1. Blomrik vägkant med gott om åkervädd samt väddsandbi. 

Flora Åkervädd 2 (200 blommor), vitmåra 2, gullris 2, kråkvicker 2 

Insekter Väddsandbi 1 hona 

Rödlistade Väddsandbi NT 

Konnektivitet  

Bomiljöer  

Skötsel Slåtter bör inte ske före den 15 augusti.  

Skötselprioritet Högsta 

Kommentar Vägrenen hade slagits i slutet av juni varvid en stor del av åkervädden hade 
försvunnit. Vägkanten angränsar mot åkermark. Det är viktigt att inte gödsel 
eller bekämpningsmedel hamnar i vägkanten. 

 

 

Vägkant 156-03-n sedd från väster den 29 juni.
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ID 156-04-n 
Kommun Tranemo 

Sida av vägen Norra 

Längd (m) 258 

Naturvärde Klass 1. Blomrik vägkant med gott om åkervädd samt väddsandbi. 

Flora Åkervädd 2 (200 blommor), röllika 2, kråkvicker 2 

Insekter Väddsandbi 2 honor 

Rödlistade Väddsandbi NT 

Konnektivitet  

Bomiljöer  

Skötsel Slåtter bör inte ske före den 15 augusti.  

Skötselprioritet Högsta 

Kommentar Vägrenen hade slagits i slutet av juni varvid en stor del av åkervädden hade 
försvunnit. 

 

 

Vägkant 156-04-n sedd från öster den 29 juni. 
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156-05 till 10 Uddebo 
Blomrikare vägkanter med åkervädd i Tranemo kommun. Tidigare rapport om 
väddsandbi finns vid 156-09b-n.  
 

 

 

156-11 Normanslid 
Blomrikare vägkanter med bl a svinrot och åkervädd i Tranemo kommun. Söder om 
sträckan ligger betesmarker och mader längs Assman.  
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ID 156-11 (156-11-n, 156-11a-s, 156-11b-s) 
Kommun Tranemo 

Sida av vägen Båda 

Längd (m) 675, 293, 101. Totalt 1100 

Naturvärde Klass 2. Blomrika vägkanter med åkervädd och svinrot. 

Flora Svinrot, åkervädd (500 blommor, rikligast i 156-11b-s), skogsklöver 

Insekter  

Rödlistade  

Konnektivitet Anslutning till betade mader längs Assman. 

Bomiljöer  

Skötsel Slåtter bör inte ske före augusti. Längs 156-11b-2s bör slåtter inte ske före den 15 
augusti. 

Skötselprioritet Hög 

Kommentar Vägrenen hade slagits i slutet av juni varvid en stor del av åkervädden hade 
försvunnit. 

 

 

Vägkant 156-11-n sedd från väster den 26 maj. 



 73 

 

Vägkant 156-11b-s sedd från öster den 29 juni. 

 

156-14 och 15 Algutstorpasjön 
156-14a-n är en sandig sydvänd vägskärning i Tranemo kommun. Sandiga blottor finns 
även vid 156-14b-n. Kortare blomrikare vägkanter finns längre mot öster och en del 
åkervädd finns 156-15. 
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156-18 Lidagården 
Blomrikare vägkanter med gott om åkervädd samt förekomst av väddsandbi, i Tranemo 
kommun.  
 

 

 

ID 156-18 (156-18a-v, 156-18b-v) 

Kommun Tranemo 

Sida av vägen Västra 

Längd (m) 75, 87. Totalt 162 

Naturvärde Klass 1. Blomrik vägkant med gott om åkervädd och förekomst av väddsandbi. 

Flora åkervädd 2 (300 blommor) 

Insekter Väddsandbi 2 honor 

Rödlistade  

Konnektivitet Ca 200 m söderut finns ängs- och betesmark FC0-UPL (TUVA). 

Bomiljöer  

Skötsel Slåtter bör inte ske före den 15 augusti.  

Skötselprioritet Hög 
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182-01 Hägna 
Mycket blomrika vägkanter med rikligt med åkervädd samt bitvis en hel del 
slåtterfibbla. Sexfläckig bastardsvärmare förekommer längs sträckan som ligger i 
Herrljunga kommun. Förutsättningarna för väddsandbi ser mycket bra ut.  
 

 

 
ID 182-01 (182-01-s, 182-01-n, 182-01-o) 
Kommun Herrljunga 

Sida av vägen Båda 

Längd (m) 401, 16, 40. Totalt 460 

Naturvärde Klass 1. Mycket blomrik vägkant med rikligt med åkervädd och bitvis gott om 
sommarfibbla. Rödlistad insekt förekommer. 

Flora Åkervädd 3 (1000 blommor), bockrot 2, getväppling 2, sommarfibbla 2, röllika 2, 
prästkrage, femfingerört, käringtand 

Insekter Sexfläckig bastardsvärmare 3 ex 

Rödlistade Sexfläckig bastardsvärmare NT, sommarfibbla NT 

Konnektivitet  

Bomiljöer  

Skötsel Slåtter bör inte ske före den 15 augusti.  

Skötselprioritet Högsta 

Kommentar En blomrik vägren ligger längs grusväg som ansluter till väg 182 från Fjölebro. 
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Vägkant 156-01-s sedd från SO den 30 juni. 

 

Vägkant 156-01-n sedd från NV den 30 juni. 
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833-05 Gunnarp  

Blomrika vägkanter med bl a gökärt, åkervädd och ängsvädd. Rikligaste med gökärt 
växer i 833-05-o där också vialsandbi påträffades. Området ligger i Falkenbergs 
kommun. 
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ID 833-05-o 
Kommun Falkenberg 

Sida av vägen Östra 

Längd (m) 470 

Naturvärde Klass 1. Blomrik och mager vägren med indikatorarter som svinrot, ängsvädd och 
gökärt. Rikligt med gökärt där vialsandbi observerades. 

Flora Gökärt 3, svinrot 1, blodrot 1, teveronika, ängsviol, käringtand 1, hallon, björnbär 
2, ängsvädd, gullris, vårbrodd, åkervädd, renfana, vide 

Insekter Vialsandbi 1 hona, 1 hane, skogsbandbi 1 hane 

Rödlistade  

Konnektivitet  

Bomiljöer Bara jordblottor förekommer. 

Skötsel Slåtter bör inte ske före augusti.  

Skötselprioritet Högsta 

 

 

Vägkant 833-05-o sedd från söder den 20 maj. 
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1546-02 Västermosse  

Blomrikare vägkanter med bl a åkervädd. Förutsättningar för väddsandbi finns som 
observerats 300 meter mot nordost. Området ligger i Svenljunga kommun. Slåtter bör 
inte ske före augusti. 
 

 

 

1558-01 Kalvsjöholm  

Blomrik vägkant med åkervädd i Svenljunga kommun. Slåtter bör inte ske före augusti. 
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1559-04 och 05 Flenstorp 
Blomrika vägkanter med gott åkervädd i Svenljunga kommun. Sandiga skärningar med 
lämpliga bomiljöer finns vid 1559-05b-v samt även längs 1559-05c längs vägens västra 
kant. Flera honor av väddsandbi sågs. Området ingår i ett större område söderut med 
gott om väddsandbin.  
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ID 1559-04 (1559-04-v, 1559-04-o) 
Kommun Svenljunga 

Sida av vägen Båda sidor 

Längd sida 1 (m) 44, 105. Totalt 149 

Naturvärde Klass 1. Blomrik vägkant med gott om åkervädd och väddsandbi. 

Flora Åkervädd 2 (500 blommor), bockrot, kråkvicker 

Insekter Väddsandbi 1 hona, 1 hane 

Rödlistade Väddsandbi NT 

Konnektivitet  

Bomiljöer  

Skötsel Slåtter bör inte ske före den 15 augusti.  

Skötselprioritet Högsta 

 

 

Vägkant 1559-04-o sedd från söder den 27 juni. 
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ID 1559-05a-v 
Kommun Svenljunga 

Sida av vägen västra 

Längd sida 1 (m) 143 

Naturvärde Klass 1. Blomrik vägkant med gott om åkervädd. Väddsandbi förekommer i 
vägkant 05b. 

Flora Åkervädd 2 (300 blommor), prästkrage, gråfibbla 

Insekter  

Rödlistade  

Konnektivitet Ingår i längre avsnitt med blomrika vägkanter (05b och 05c). 

Bomiljöer  

Skötsel Slåtter bör inte ske före den 15 augusti.  

Skötselprioritet Högsta 

 

 

Södra delen av vägkant 1559-05a-v sedd från norr den 27 juni. 
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ID 1559-05b-v 
Kommun Svenljunga 

Sida av vägen västra 

Längd sida 1 (m) 265 

Naturvärde Klass 1. Tämligen blomrik vägkant med åkervädd och väddsandbi samt sandig 
mark med bohål. 

Flora Åkervädd 2 (200 blommor), gråfibbla 2, ljung 2, ängsviol 1, gökärt 1 

Insekter Väddsandbi 2 honor 

Rödlistade Väddsandbi NT 

Konnektivitet Ingår i längre avsnitt med blomrika vägkanter (05a och 05c). 

Bomiljöer Sandigt, sandblottor, bohål 

Skötsel Slåtter bör inte ske före augusti. Mekanisk bearbetning av sandiga skärningar 
med några års mellanrum. 

Skötselprioritet Högsta 

Kommentar Vägkanten angränsar till åker och kan därför påverkas av besprutning om sådan 
sker där. Viktigt att inte heller gödsel hamnar i vägkanten. 

 

 

Vägkant 1559-05b-v sedd från söder den 20 maj. 
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ID 1559-05c-o 
Kommun Svenljunga 

Sida av vägen Östra 

Längd sida 1 (m) 530 

Naturvärde Klass 2 

Flora Åkervädd (150 blommor), gökärt 1, blodrot 1, ljung, hagfibbla 

Insekter  

Rödlistade  

Konnektivitet Ingår i längre avsnitt med blomrika vägkanter (05a och 05b). 

Bomiljöer Skärningar med sandiga blottor längs västra sidan av vägen. 

Skötsel Slåtter bör inte ske före den 15 augusti. Mekanisk bearbetning av sandiga 
skärningar med några års mellanrum i skärningarna längs västra sidan av vägen. 

Skötselprioritet Högsta 

 

 

Vägkant 1559-05c-o sedd från söder den 27 juni. 
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1559-06, 07 och 08 Björksäter 
Blomrika vägkanter med en hel del åkervädd, i Svenljunga kommun. Sandiga 
skärningar med lämpliga bomiljöer finns vid 1559-07-v. Här växer även backsippa. 
Väddsandbi sågs i den nordligaste vägkanten. Lämpliga miljöer för arten finns även i 
1559-08. Området ingår i ett större område med gott om väddsandbin.  
 

 

 

 

Vägkant 1559-07-v sedd från söder den 20 maj. Bar sand och backsippa. 
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ID 1559-06-v 
Kommun Svenljunga 

Sida av vägen Västra 

Längd sida 1 (m) 175 

Naturvärde Klass 1. Blomrik vägkant med åkervädd och väddsandbi. 

Flora Åkervädd (70 blommor), brudborste, gullris 2, liten blåklocka 2, röllika 2, 
tjärblomster 

Insekter Väddsandbi 1 hona 

Rödlistade Väddsandbi NT 

Konnektivitet Ligger drygt hundra meter från vägkant 1559-07 v. 

Bomiljöer  

Skötsel Slåtter bör inte ske före den 15 augusti.  

Skötselprioritet Högsta 

Kommentar Vägkanten är smal och kan påverkas av besprutning om sådan sker på åkern. 
Viktigt att inte heller gödsel hamnar i vägkanten. 

 

 

Vägkant 1559-06-v sedd från SV den 27 juni. 
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ID 1559-07-v 
Kommun Svenljunga 

Sida av vägen västra 

Längd sida 1 (m) 143 

Naturvärde Klass 1. Torr sandig skärning med bl a backsippa. 

Flora Backsippa 1, gökärt 1, ängsviol 1, smultron 2, vitsippa 1, liljekonvalj 1, gråfibbla 3, 
åkervädd, ljung 

Insekter - 

Rödlistade Backsippa VU 

Konnektivitet Ligger drygt hundra meter från vägkant 1559-06 v. 

Bomiljöer Skärning, sandigt 

Skötsel Slåtter bör inte ske före augusti. Mossa täcker mycket av marken och viss 
mekanisk bearbetning kan behövas för att skapa med bara sandiga ytor. 

Skötselprioritet Högsta 

Kommentar Vägkanten är smal och kan påverkas av besprutning om sådan sker på åkern. 
Viktigt att inte heller gödsel hamnar i vägkanten. 

 

 

Vägkant 1559-07-v sedd från söder den 20 maj. 
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ID 1559-08 (1559-08a-v, 1559-08b-v 
Kommun Svenljunga 

Sida av vägen västra 

Längd sida 1 (m) 116, 48, 132. Totalt 300 

Naturvärde Klass 2. Blomrik vägkant med gott om åkervädd. 

Flora Åkervädd 2 (300 blommor), blåmunkar 2, röllika 2 

Insekter  

Rödlistade  

Konnektivitet  

Bomiljöer  

Skötsel Slåtter bör inte ske före den 15 augusti.  

Skötselprioritet Hög 

Kommentar Vägkanten är smal och kan påverkas av besprutning om sådan sker på åkern. 
Viktigt att inte bekämpningsmedel eller gödsel hamnar i vägkanten. 

 

 

Vägkant 1559-08b-o sedd från söder den 27 juni. 
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1559-10 Fridhem 
Blomrika sandiga vägkanter med rik ängsflora av bl a bockrot, svinrot och backsippa, i 
Svenljunga kommun. 
 

 

 
ID 1559-10 (1559-10a-v, 1559-10b-v, 1559-10-o) 
Kommun Svenljunga 

Sida av vägen västra 

Längd (m) 268, 109, 90 

Naturvärde Klass 1. Blomrika vägkanter med bl a backsippa och svinrot på sandig mark. 

Flora Åkervädd (30 blommor), gråfibbla 3, bockrot 2, blåmunkar, käringtand, svinrot 1, 
ängsviol 2, styvmorsviol, liljekonvalj, backsippa 1, liten blåklocka, nypon, ljung, 
röllika, teveronika 

Insekter Bronssmalbi 1 hona 

Rödlistade Backsippa VU 

Konnektivitet 40 m till hagmark 784-UVU (TUVA) 

Bomiljöer Sandblottor med bohål. 

Skötsel Slåtter bör inte ske före augusti.  

Skötselprioritet Högsta 

Kommentar Vägkanten är smal. Viktigt att inte gödsel hamnar i vägkanten. 
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Vägkant 1559-10b-v sedd från SV den 20 maj. 

 

Vägkant 1559-10a-v sedd från NV den 20 maj. 
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1559-11 Dalsgärdet, 12 Stora Heden och 13 Åbygget 
Blomrika vägkanter med gott om åkervädd, i Svenljunga kommun. Sandiga skärningar 
med lämpliga bomiljöer finns vid 1559-11. Här växer även backsippa på flera ställen. 
Ytterligare områden med bar sand finns vid 1559-12. Väddsandbi sågs vid flera av 
vägkanterna. Området ingår i ett större område med gott om väddsandbin.  
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ID 1559-11 (1559-11a-v, 1159-11b-v, 1159-11c-v, 1159-11-o) 
Kommun Svenljunga 

Sida av vägen båda 

Längd sida 1 (m) 151, 207, 39, 84. Totalt 480 

Naturvärde Klass 1. Blomrika vägkanter med rödlistade växter och insekter. 

Flora Backsippa, gökärt 1, gråfibbla, gullris, ljung, åkervädd 2 (170 blommor), 
backnejlika, styvmorsviol, käringtand, röllika 2, blåmunkar 

Insekter Väddsandbi 1 hona, 1 hane 

Rödlistade Väddsandbi NT, backsippa VU 

Konnektivitet Ansluter till hagmark 476-RGN (TUVA) 

Bomiljöer Sydvästvänd skärning med sandiga blottor (1559-11a-v och 1159-11-o). 

Skötsel Slåtter bör inte ske före den 15 augusti. Mekanisk bearbetning av skärning 1559-
11a-v och 1159-11-o så att bomiljöer uppstår. 

Skötselprioritet Högsta 

Kommentar Delar av vägkanten ansluter till åker och kan påverkas av besprutning om sådan 
sker på åkern. Viktigt att inte bekämpningsmedel eller gödsel hamnar i 
vägkanten. 

 

 

Vägkant 1559-11b-v sedd från söder den 20 maj. 
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ID 1559-12 (1559-12a-v, 1559-12-o, 1559-12b-v) 
Kommun Svenljunga 

Sida av vägen båda 

Längd sida 1 (m) 289, 160, 109. Totalt 558 

Naturvärde Klass 1. Blomrik vägkant med åkervädd och väddsandbi samt gott om sandiga 
ytor väster om vägen. 

Flora åkervädd 2 (80 blommor), röllika 2, prästkrage 2, kråkvicker 2, blåmunkar 2, 
tjärblomster, flockfibbla, gökärt 2, styvmorsviol, ängsviol, ljung 3, lingon 2 

Insekter Väddsandbi 1 hona 

Rödlistade Väddsandbi NT 

Konnektivitet Ansluter till öppen blomrikare och oslagen gräsyta i öster. 

Bomiljöer Gott om sandiga blottor längs västra sidan av vägen. 

Skötsel Slåtter bör inte ske före den 15 augusti. Mekanisk bearbetning med några års 
mellanrum av skärning 1559-12a-v så att bomiljöer upprätthålls. 

Skötselprioritet Högsta 

Kommentar Blomrika delar av gräsytan i öster bör också slås sent, helst efter den 15 augusti. 

 

 

Vägkant 1559-12-o sedd från söder den 27 juni. 

 



 94 

 

Vägkant 1559-12-v sedd från söder den 27 juni. 

 
ID 1559-13 (1559-13-o, 1559-13-v) 
Kommun Svenljunga 

Sida av vägen Båda 

Längd sida 1 (m) 308, 80. Totalt 388 

Naturvärde Klass 1. Blomrik vägkant med väddsandbi. 

Flora Käringtand, tjärblomster, blåmunkar 3, åkervädd 2 (70 blommor), gråfibbla, 
ljung 2 

Insekter Väddsandbi 1 hona 

Rödlistade Väddsandbi NT 

Konnektivitet Sandiga bomiljöer finns inom 300 m. 

Bomiljöer  

Skötsel Slåtter bör inte ske före den 15 augusti.  

Skötselprioritet Högsta 

Kommentar Vägkanten är smal och kan påverkas av besprutning om sådan sker på åkern. 
Viktigt att inte bekämpningsmedel eller gödsel hamnar i vägkanten. 
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Vägkant 1559-13-o sedd från söder den 27 juni. 

 

1559-14 och 15 Hid, 1559-16 Nydal 
Blomrika vägkanter med gott om åkervädd, i Svenljunga kommun. Väddsandbi sågs vid 
flera av vägkanterna. Området ingår i ett större område med gott om väddsandbin.  
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ID 1559-14 (1559-14a-v, 1559-14a-o, 1559-14b-v, 1559-14b-o) 
Kommun Svenljunga 

Sida av vägen Båda 

Längd sida 1 (m) 19, 35, 222, 219. Totalt 500 m 

Naturvärde Klass 1. Blomrika vägkanter med gott om åkervädd och väddsandbi. 

Flora Åkervädd 3(1470 blommor), röllika 2, prästkrage, kråkvicker 

Insekter Väddsandbi 3 honor 

Rödlistade Väddsandbi NT 

Konnektivitet  

Bomiljöer  

Skötsel Slåtter bör inte ske före den 15 augusti.  

Skötselprioritet Högsta 

Kommentar Vägkanten är smal och kan påverkas av besprutning om sådan sker på åkern. 
Viktigt att inte bekämpningsmedel eller gödsel hamnar i vägkanten. 

 

 

Vägkant 1559-14b-v sedd från väster den 27 juni. 
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ID 1559-15 (1559-15-o, 1559-15-v) 
Kommun Svenljunga 

Sida av vägen båda 

Längd (m) 102, 42 

Naturvärde Klass 1. Rikblommande vägkanter med åkervädd samt väddsandbi. 

Flora Åkervädd 2 (500 blommor), röllika 2, kråkvicker 

Insekter Väddsandbi 1 hona 

Rödlistade Väddsandbi NT 

Konnektivitet  

Bomiljöer  

Skötsel Slåtter bör inte ske före den 15 augusti.  

Skötselprioritet Högsta 

Kommentar Vägkanterna ligger längs åkrar. Viktigt att inte bekämpningsmedel eller gödsel 
hamnar i vägkanten. 

 

 

Vägkant 1559-15-o sedd från söder den 27 juni. 



 98 

1559-18 och 19 Östra Frölunda 
Blomrika vägkanter med gott om åkervädd, i Svenljunga kommun. Väddsandbi sågs vid 
flera av vägkanterna. Området ingår i ett större område med gott om väddsandbin.  
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ID 1559-18 (1559-18-v, 1559-18-o) 
Kommun Svenljunga 

Sida av vägen båda 

Längd (m) 61, 29. Totalt 90 

Naturvärde Klass 1. Rikblommande vägkant med åkervädd och väddsandbi. 

Flora Åkervädd 3 (300 blommor), blåmunkar 3, bockrot 3, gråfibbla 2 

Insekter Väddsandbi 1 hona 

Rödlistade Väddsandbi NT 

Konnektivitet  

Bomiljöer  

Skötsel Slåtter bör inte ske före den 15 augusti.  

Skötselprioritet Högsta 

 

 

Vägkant 1559-18-v sedd från söder den 27 juni. 
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ID 1559-19 (1559-19a-v, 1559-19b-v, 1559-19a-o, 1559-19c-v, 1559-19b-o) 
Kommun Svenljunga 

Sida av vägen båda 

Längd (m) 31, 84, 71, 65, 56. Totalt 310 

Naturvärde Klass 1. Blomrika vägkanter med gott om åkervädd samt väddsandbi. 

Flora Åkervädd 3 (1040 blommor), gråfibbla 2, vitklöver 2 

Insekter Väddsandbi 3 honor 

Rödlistade Väddsandbi NT 

Konnektivitet  

Bomiljöer Bara jordblottor finns i liten skärning vid 1559-19c-v. 

Skötsel Slåtter bör inte ske före den 15 augusti. Mekanisk bearbetning kan behövas med 
några års mellanrum i skärning vid 1559-19c-v. 

Skötselprioritet Högsta 

Kommentar Vägkanterna ligger längs åkrar. Viktigt att inte bekämpningsmedel eller gödsel 
hamnar i vägkanten. 

 

 

Vägkant 1559-19c-v sedd från söder den 27 juni. 
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1559-20 Skogsborg, 1559-21 och 22 Aveholm 
Blomrika vägkanter med gott om åkervädd, i Svenljunga kommun. Längs sträckorna 
sågs inventeringens tätaste förekomst av väddsandbi. Området ingår i ett större 
område med gott om väddsandbin.  
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ID 1559-20 (1559-20-v, 1559-20a-o, 1559-20b-o) 

Kommun Svenljunga 

Sida av vägen Båda 

Längd (m) 226, 39, 36. Totalt 300 

Naturvärde Klass 1. Blomrika vägkanter med åkervädd och rotfibbla samt väddsandbi. 

Flora Åkervädd 3 (560 blommor), backnejlika 2, rotfibbla 2, liten blåklocka 

Insekter Väddsandbi 3 honor 

Rödlistade Väddsandbi NT 

Konnektivitet  

Bomiljöer  

Skötsel Slåtter bör inte ske före den 15 augusti.  

Skötselprioritet Högsta 

Kommentar Mycket lupiner växer norr om vägskyltarna. 

 

 

Vägkant 1559-20b-o sedd från söder den 27 juni. 
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ID 1559-21 (1559-21-v, 1559-21a-o, 1559-21b-o) 
Kommun Svenljunga 

Sida av vägen Båda 

Naturvärde Klass 1. Blomrik vägkant med åkervädd, svinrot samt väddsandbi. 

Längd (m) 180, 94,113. Totalt 390 

Flora Åkervädd 3 (1100 blommor), svinrot 2, blåmunkar 2, rotfibbla 1, gullris 2, liten 
blåklocka 

Insekter Väddsandbi 6 honor 

Rödlistade Väddsandbi NT 

Konnektivitet Ansluter till betesmark i öster. 

Bomiljöer  

Skötsel Slåtter bör inte ske före den 15 augusti.  

Skötselprioritet Högsta 

Kommentar Vägen ansluter till åker i väster. Det är viktigt att inte bekämpningsmedel eller 
gödsel hamnar i vägkanten. 

 

 

Vägkant 1559-21-v sedd från norr den 27 juni. 
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ID 1559-22 (1559-22-v, 1559-22-o) 
Kommun Svenljunga 

Sida av vägen Båda 

Naturvärde Klass 2. Blomrik vägkant med åkervädd. 

Längd (m) 16, 91. Totalt 110 

Flora Åkervädd 2 (480 blommor), käringtand 2, röllika 2 

Insekter  

Rödlistade  

Konnektivitet  

Bomiljöer  

Skötsel Slåtter bör inte ske före augusti.  

Skötselprioritet Hög 

Kommentar Vägen ansluter till åker. Det är viktigt att inte bekämpningsmedel eller gödsel 
hamnar i vägkanten. 

 

 

Vägkant 1559-22-o sedd från söder den 27 juni. 
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1559-23 och 24 Ällebäckstorp 
Blomrika vägkanter med gott om åkervädd, i Svenljunga kommun. Längs flera sträckor 
sågs gott om väddsandbi. Området ingår i ett större område med gott om väddsandbin.  
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ID 1559-23 (1559-23a-o, 1559-23a-v, 1559-23b-o, 1559-23c-o, 1559-23b-v) 

Kommun Svenljunga 

Sida av vägen Båda 

Längd (m) 119, 85, 41, 136, 57 

Naturvärde Klass 1. Blomrika vägkanter med gott om åkervädd och bockrot samt väddsandbi. 

Flora Åkervädd 3 (1300 blommor), bockrot 2, röllika 2, gullris, käringtand 1, vitklöver 
2, liten blåklocka, johannesört 2 

Insekter Väddsandbi 3 honor 

Rödlistade Väddsandbi NT 

Konnektivitet  

Bomiljöer Sandblottor finns i 1559-23a-o 

Skötsel Slåtter bör inte ske före den 15 augusti.  

Skötselprioritet Högsta 

Kommentar Vägen ansluter till åker. Det är viktigt att inte bekämpningsmedel eller gödsel 
hamnar i vägkanten. 

 

 

Vägkant 1559-23c-o sedd från söder den 27 juni. 
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ID 1559-24 (1559-24-o, 1559-24-v) 
Kommun Svenljunga 

Sida av vägen båda 

Längd (m) 250, 36 

Naturvärde Klass 1. Blomrika vägkanter med gott om åkervädd samt väddsandbi. 

Flora Åkervädd 3 (850 blommor), röllika 2, käringtand 

Insekter Väddsandbi 4 honor 

Rödlistade Väddsandbi NT 

Konnektivitet  

Bomiljöer  

Skötsel Slåtter bör inte ske före den 15 augusti.  

Skötselprioritet Högsta 

Kommentar Vägen ansluter till åker. Det är viktigt att inte bekämpningsmedel eller gödsel 
hamnar i vägkanten. 

 

 

Vägkant 1559-24-o sedd från söder den 27 juni. 
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O 1559-25 och 26 Ulvshed 
Blomrika vägkanter med gott om åkervädd, i Svenljunga kommun. Längs flera sträckor 
sågs gott om väddsandbi. En större delvis blomrik hagmark ligger öster om 1559-25. 
Området ingår i ett större område med gott om väddsandbin.  
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ID 1559-25-o 
Kommun Svenljunga 

Sida av vägen Östra 

Längd (m) 116 

Naturvärde Klass 1. Tämligen blomrik vägkant som ansluter till blomrik hagmark där det 
förekommer väddsandbi. 

Flora Åkervädd 2 (50 blommor), backnejlika, blåmunkar 2, röllika 2 

Insekter Väddsandbi 2 honor i angränsande hagmark. 

Rödlistade Väddsandbi NT 

Konnektivitet Angränsar i öster till större blomrik hage. 

Bomiljöer Sandblottor förekommer. 

Skötsel Slåtter bör inte ske före augusti.  

Skötselprioritet Högsta 

 

 

Vägkant 1559-25-o sedd från söder den 27 juni. 
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ID 1559-26 (1559-26a-o, 1559-26a-v, 1559-26b-o, 1559-26b-v, 1559-

26c-v, 1559-26d-v, 1559-26c-o, 1559-26e-v, 1559-26d-o, 1559-26f-
v) 

Kommun Svenljunga 

Sida av vägen Båda 

Längd (m) 111, 29, 168, 56, 12, 16, 49, 80, 40, 44. Totalt 600 

Naturvärde Klass 1. Blomrika vägkanter med gott om åkervädd samt väddsandbi. 

Flora Åkervädd 2 (1590 blommor), käringtand 2, röllika 2, svinrot 

Insekter Väddsandbi 4 honor 

Rödlistade Väddsandbi NT 

Konnektivitet  

Bomiljöer Sandblottor förekommer. 

Skötsel Slåtter bör inte ske före den 15 augusti.  

Skötselprioritet Högsta 

Kommentar Vägen ansluter till åker. Det är viktigt att inte bekämpningsmedel eller gödsel 
hamnar i vägkanten. 

 

 

Vägkant 1559-26b-v sedd från söder den 27 juni. 
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1559-28, 30, 31 och 33 Nergården-Nygården  

Blomrika vägkanter med gott om åkervädd, i Svenljunga kommun. Längs flera sträckor 
sågs gott om väddsandbi. Området ingår i ett större område med gott om väddsandbin.  
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ID 1559-28 (1559-28-o, 1559-28-v) 
Kommun Svenljunga 

Sida av vägen Båda 

Naturvärde Klass 1. Blomrika vägkanter med gott om åkervädd samt väddsandbi. 

Längd (m) 233, 26. Totalt 260 

Flora Åkervädd 2 (350 blommor), gullris 2, blåmunkar 

Insekter Väddsandbi 3 honor, 1 hane 

Rödlistade Väddsandbi NT 

Konnektivitet  

Bomiljöer  

Skötsel Slåtter bör inte ske före den 15 augusti.  

Skötselprioritet Högsta 

Kommentar Vägen ansluter till åker. Det är viktigt att inte bekämpningsmedel eller gödsel 
hamnar i vägkanten. 

 

 

Vägkant 1559-28-o sedd från norr den 27 juni. 
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ID 1559-29 (1559-29-v, 1559-29-o) 
Kommun Svenljunga 

Sida av vägen Båda 

Längd (m) 87, 13. Totalt 100 

Naturvärde Klass 1. Blomrika vägkanter med gott om åkervädd samt väddsandbi. 

Flora Åkervädd 2 (350 blommor), röllika, liten blåklocka 

Insekter Väddsandbi 3 honor 

Rödlistade Väddsandbi NT 

Konnektivitet  

Bomiljöer  

Skötsel Slåtter bör inte ske före den 15 augusti.  

Skötselprioritet Högsta 

Kommentar Vägen ansluter till åker. Det är viktigt att inte bekämpningsmedel eller gödsel 
hamnar i vägkanten. 

 

 

Vägkant 1559-29-v sedd från söder den 27 juni. 
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ID 1559-31 (1559-31a-v, 1559-31-o, 1559-31b-v) 
Kommun Svenljunga 

Sida av vägen Båda 

Längd (m) 82, 44, 94. Totalt 220 

Naturvärde Klass 1. Blomrika vägkanter med gott om åkervädd samt väddsandbi. 

Flora Åkervädd (350 blommor), gullris 2, käringtand 2, blåmunkar 2, kråkvicker, 
röllika 2, gråfibbla 

Insekter Väddsandbi 4 honor 

Rödlistade Väddsandbi NT 

Konnektivitet 110 m från hagmark 8F0-INF (TUVA) 

Bomiljöer  

Skötsel Slåtter bör inte ske före den 15 augusti.  

Skötselprioritet Högsta 

Kommentar Vägen ansluter till åker. Det är viktigt att inte bekämpningsmedel eller gödsel 
hamnar i vägkanten. 

 

 

Vägkant 1559-31-o sedd från söder den 27 juni. 

 



 115 

 
ID 1559-33-v 
Kommun Svenljunga 

Sida av vägen Väster 

Längd (m) 39 

Naturvärde Klass 1. Blomrik vägkant med gott om åkervädd samt väddsandbi. 

Flora Åkervädd 3 (350 blommor), smällglim 3 

Insekter Väddsandbi 2 honor 

Rödlistade Väddsandbi NT 

Konnektivitet  

Bomiljöer  

Skötsel Slåtter bör inte ske före den 15 augusti.  

Skötselprioritet Högsta 

Kommentar Vägen ansluter till åker. Det är viktigt att inte bekämpningsmedel eller gödsel 
hamnar i vägkanten. 

 

 

Vägkant 1559-33-v sedd från söder den 27 juni. 
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1559-34 och 35Lillehagen 
Blomrika vägkanter med gott om åkervädd, i Svenljunga kommun. Längs 1559-34 sågs 
väddsandbi. Området ingår i ett större område med gott om väddsandbin.  
 

 

 
ID 1559-34-o, 1559-35 (1559-35a-v, 1559-35b-v, 1559-35a-o, 1559-35b-

o) 
Kommun Svenljunga 

Sida av vägen Östra 

Längd (m) 103, 191, 46, 44, 25. Totalt 410 

Naturvärde Klass 1. Tämligen blomrika vägkanter med gott om åkervädd samt väddsandbi. 

Flora Åkervädd 2 (920 blommor), röllika 2, käringtand 1, blåmunkar 2, johannesört 2, 
kråkvicker 2 

Insekter Väddsandbi 2 honor 

Rödlistade Väddsandbi NT 

Konnektivitet 1559-34-o gränsar till igenväxande hagmark i öster. 1559-35 omges av åkrar i 
träd där det finns en hel del blommor. 

Bomiljöer Ytor med bar sandig mark förekommer i vägkanten. 

Skötsel Slåtter bör inte ske före den 15 augusti.  

Skötselprioritet Högsta 
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Vägkant 1559-34-o sedd från NO den 27 juni. 

 

 

Vägkant 1559-35b-o sedd från SV den 27 juni. 
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1559-36 och 37 Strömsåsen  

Blomrika vägkanter med gott om åkervädd, i Svenljunga kommun samt förekomst av 
väddsandbi. Området ingår i ett större område med gott om väddsandbin.  
 

 

 
ID 1559-36 (1559-36-o, 1559-36a-v, 1559-36b-v) 
Kommun Svenljunga 

Sida av vägen Båda 

Längd (m) 40, 25, 31. Totalt 100 

Naturvärde Klass 1. Tämligen blomrika vägkanter med åkervädd samt väddsandbi. 

Flora Åkervädd 3 (150 blommor),  

Insekter Väddsandbi 1 hona 

Rödlistade Väddsandbi NT 

Konnektivitet  

Bomiljöer  

Skötsel Slåtter bör inte ske före den 15 augusti.  

Skötselprioritet Högsta 
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ID 1559-37-o 
Kommun Svenljunga 

Sida av vägen Västra 

Längd (m) 40 

Naturvärde Klass 1. Blomrik vägkant med gott om åkervädd samt väddsandbi. 

Flora Åkervädd 3 (200 blommor), käringtand 2, blåmunkar 2, röllika 2, kråkvicker 2, 
gråfibbla 1 

Insekter Väddsandbi 1 hona 

Rödlistade Väddsandbi NT 

Konnektivitet Vägen omges av åkermarker i träda med tämligen mycket blommor. 

Bomiljöer  

Skötsel Slåtter bör inte ske före den 15 augusti.  

Skötselprioritet Högsta 

 

 

Vägkant 1559-37-o sedd från söder den 27 juni. 
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1559-38 Åkulla  

Blomrika vägkanter med gott om åkervädd, i Svenljunga kommun. Längs flera sträckor 
sågs gott om väddsandbi. Området ingår i ett större område med gott om väddsandbin.  
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ID 1559-38 (1559-38a-o, 1559-38a-v, 1559-38b-o, 1559-38b-v, 

1559-38c-o, 1559-38c-v, 1559-38d-v) 
Kommun Svenljunga 

Sida av vägen Båda 

Naturvärde Klass 1. Rikblommig vägkant med gott om åkervädd och väddsandbi. 

Längd (m) 74, 38, 161, 96, 196, 32, 98. Totalt 700 

Flora Åkervädd 3 (1400 blommor), röllika 2, gullris, johannesört 2 

Insekter Väddsandbi 7 honor, 2 hanar 

Rödlistade Väddsandbi NT 

Konnektivitet  

Bomiljöer  

Skötsel Slåtter bör inte ske före den 15 augusti.  

Skötselprioritet Högsta 

Kommentar Vägen ansluter till åker. Det är viktigt att inte bekämpningsmedel eller gödsel 
hamnar i vägkanten. 

 

 

Vägkant 1559-38c-o sedd från söder den 27 juni. 
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1559-40 Mårdaklevs kyrka  

Blomrika vägkanter med gott om åkervädd, i Svenljunga kommun. Längs flera sträckor 
sågs gott om väddsandbi. Området ingår i ett större område med gott om väddsandbin.  
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ID 1559-30-v, 1559-40 (1559-40a-o, 1559-40a-v, 1559-40b-v, 

1559-40c-v, 1559-40b-o, 1559-40d-v) 
Kommun Svenljunga 

Sida av vägen Båda 

Längd (m) 64, 395, 56, 533, 27, 38, 26. Totalt 1100 m 

Naturvärde Klass 1. Rikblommiga vägkanter med gott om åkervädd och väddsandbi. 

Flora Åkervädd 3 (2450 blommor), backnejlika 2, prästkrage, röllika 2, gråfibbla 2 

Insekter Väddsandbi 4 honor, 1 hane 

Rödlistade Väddsandbi NT 

Konnektivitet  

Bomiljöer  

Skötsel Slåtter bör inte ske före den 15 augusti.  

Skötselprioritet Högsta 

Kommentar Vägen ansluter till åker. Det är viktigt att inte bekämpningsmedel eller gödsel 
hamnar i vägkanten. 

 

 

Vägkant 1559-40d-v sedd från SV den 27 juni. 
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1559-41 och 42 Nedre Vallen-Nygård  

Blomrika vägkanter med gott om åkervädd, i Svenljunga kommun. Längs de norra 
sträckorna sågs flera väddsandbin. Området ingår i ett större område med gott om 
väddsandbin.  
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ID 1559-41-v 
Kommun Svenljunga 

Sida av vägen Västra 

Längd (m) 60 

Naturvärde Klass 1. Rikblommig vägkant med gott om åkervädd och väddsandbi. 

Flora Åkervädd 3 (200 blommor) 

Insekter Väddsandbi 2 honor 

Rödlistade Väddsandbi NT 

Konnektivitet  

Bomiljöer  

Skötsel Slåtter bör inte ske före den 15 augusti.  

Skötselprioritet Högsta 

Kommentar Vägen ansluter till åker. Det är viktigt att inte bekämpningsmedel eller gödsel 
hamnar i vägkanten. 
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ID 1559-42 (1559-42-v, 1559-42a-o, 1559-42b-v, 1559-42c-v, 

1559-42d-v, 1559-42e-v) 
Kommun Svenljunga 

Sida av vägen Båda 

Längd (m) 322, 154, 22, 103, 224, 94. Totalt 920 

Naturvärde Klass 1. Rikblommiga vägkanter med gott om åkervädd och väddsandbi. 

Flora Åkervädd 3 (1460 blommor), tjärblomster 3, röllika 2, käringtand 1. brudborste 
2, liten blåklocka 1 

Insekter Väddsandbi 3 honor, 1 hane 

Rödlistade Väddsandbi NT 

Konnektivitet  

Bomiljöer  

Skötsel Slåtter bör inte ske före den 15 augusti.  

Skötselprioritet Högsta 

Kommentar Vägen ansluter till åker. Det är viktigt att inte bekämpningsmedel eller gödsel 
hamnar i vägkanten. 

 

 

Vägkant 1559-42a-v sedd från norr den 27 juni. 
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1559-43 Orratorpet  

Blomrika vägkanter med gott om åkervädd, i Svenljunga kommun. Längs sträckan sågs 
väddsandbi. Området ingår i ett större område med gott om väddsandbin.  
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ID 1559-43 (1559-43a-v, 1559-43-o, 1559-43b-v) 
Kommun Svenljunga 

Sida av vägen Båda 

Längd (m) 111, 245, 153. Totalt 510. 

Naturvärde Klass 1. Rikblommiga vägkanter med gott om åkervädd samt väddsandbi. 

Flora Åkervädd 3 (600 blommor), gökärt 2, ängsviol 2, smultron 2, gullris 2, vårbrodd 
2, johannesört 2 

Insekter Väddsandbi 1 hona 

Rödlistade Väddsandbi NT 

Konnektivitet  

Bomiljöer  

Skötsel Slåtter bör inte ske före den 15 augusti.  

Skötselprioritet Högsta 

 

 

Vägkant 1559-43-o sedd från söder den 27 juni. 
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1559-44, 45, 46 och 47 Orratorpet  

Blomrikare vägkanter i Svenljunga kommun. Hagmark ansluter till 1559-46.  
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1559-48 Yttre Skåpanäs 
Blomrikare vägkant med åkervädd och med anslutande hagmark i Svenljunga 
kommun.  
 

 

 
ID 1559-48-v 
Kommun Svenljunga 

Sida av vägen Västra 

Längd (m) 203 

Naturvärde Klass 2. Blomrik vägkant med gott om åkervädd. 

Flora Åkervädd 3 (300 blommor), liten blåklocka 2, vitklöver 2, kråkvicker 2, röllika 2, 
gökärt 1 

Insekter  

Rödlistade  

Konnektivitet Närhet till ängs- och betesmark (restaurerbar) 6E4-RMC 

Bomiljöer  

Skötsel Slåtter bör inte ske före den 15 augusti.  

Skötselprioritet Högsta 

 

 

Vägkant 1559-48-v sedd från söder den 27 juni.
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1560-03 och 04 Mölneby 

Blomrika vägkanter med gott om åkervädd i Svenljunga kommun. Väddsandbi 
observerades i 1560-03. 
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ID 1560-01 (1560-01-o, 1560-01a-v, 1560-01b-v) 
Vägnummer O 1560 

Kommun Svenljunga 

Sida av vägen Båda 

Längd (m) 534, 420, 92. Totalt 1050 

Naturvärde Klass 2 

Flora Åkervädd 3 (2700 blommor), svinrot 1, liten blåklocka 2, röllika 2, alsikeklöver 2, 
blåmunkar, johannesört 

Insekter  

Rödlistade  

Konnektivitet  

Bomiljöer  

Skötsel Slåtter bör inte ske före den 15 augusti.  

Skötselprioritet Högsta 

Kommentar Vägen ansluter till åker. Det är viktigt att inte bekämpningsmedel eller gödsel 
hamnar i vägkanten. 

 

 

Vägkant 1560-01-v sedd från norr den 27 juni. 
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ID 1560-03-o 
Kommun Svenljunga 

Sida av vägen Östra 

Längd (m) 83 

Naturvärde Klass 1. Rikblommig vägkant med gott om åkervädd samt väddsandbi. 

Flora Åkervädd 3 (300 blommor), svinrot 1 

Insekter Väddsandbi 1 hona 

Rödlistade Väddsandbi NT 

Konnektivitet  

Bomiljöer  

Skötsel Slåtter bör inte ske före den 15 augusti.  

Skötselprioritet Högsta 

Kommentar Vägen ansluter till åker. Det är viktigt att inte bekämpningsmedel eller gödsel 
hamnar i vägkanten. 

 

1564-02 Håcksvik 
Blomrik vägkant där flera honor av guldsandbi observerades i Svenljunga kommun. 
Rikligt med ängsvädd förekommer. Vid 1564-01 och 03 växer åkervädd. Rikligt med 
åkervädd finns också i anslutande hagmarker vid 1564-03. Förutsättningar för 
väddsandbi ser bra ut. 
 

 



 134 

 
ID 1564-02 (1564-02-v, 1564-02-v) 
Kommun Svenljunga 

Sida av vägen Östra 

Längd (m) 77, 24. Totalt 100 

Naturvärde Klass 1. Vägkant med population av guldsandbi. 

Flora Ängsvädd 3 (500 blommor), åkervädd 2 (150 blommor), flockfibbla 3, liten 
blåklocka 2, ängsskallra, johannesört 

Insekter Guldsandbi 4 honor, vinbärsfuks 

Rödlistade Guldsandbi VU 

Konnektivitet  

Bomiljöer  

Skötsel Slåtter bör inte ske före den 15 september.  

Skötselprioritet Högsta 

Kommentar Vägkanterna hade slagits den 30 juli varvid en hel del av ängsvädden hade 
slagits. 

 

 

Vägkant 1559-02-v sedd från SV den 30 juli. 
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1564-04 Barnarp 
Blomrika vägkanter med gott om ängsblommor och sandiga miljöer i Svenljunga 
kommun. Backsippa förekommer. Hagmarker ligger inom 100 meters avstånd. 
 

 

 

 

Vägkant 1564-04a-v sedd från norr den 26 maj. 
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ID 1564-04 (1564-04a-o, 1564-04a-v, 1564-04b-o, 1564-04b-v) 
Kommun Svenljunga 

Sida av vägen Östra 

Längd (m) 109, 90, 93, 96 

Naturvärde Klass 1. Blomrika vägkanter på sandig mark med gott om backsippa 

Flora backsippa 2, gråfibbla 3, smultron 2, åkervädd 1 (30 blommor), käringtand 1, 
ängsviol 1, gökärt 1, röllika 2, höstfibbla 2, monke 2, ljung 2, gullris 2 

Insekter Svartsmalbi 1 hane 

Rödlistade backsippa VU 

Konnektivitet  

Bomiljöer Sandigt, bar jord 

Skötsel Slåtter bör inte ske före augusti.  

Skötselprioritet Högsta 

 
 

 

Vägkant 1564-04b-v sedd från söder den 29 juni. 
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1564-06, 07, 08 och 09 Sanden-Risa 
Blomrika vägkanter med gott om åkervädd där väddsandbi sågs längs flera sträckor, i 
Svenljunga kommun. Guldsandbi och ängsvädd förekommer också vid 1564-07. 
Slåttergubbe växer vid 1564-07 och backsippa vid 1564-09. Vid 1564-05 växer gott om 
gökärt. Slåtter bör inte ske före augusti. Sträckor med ängsvädd bör inte slås före 15 
september. 
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ID 1564-05  
Kommun Svenljunga 

Sida av vägen Båda 

Längd (m) 91, 91. Totalt 180. 

Naturvärde Klass 2. Blomrik vägkant med gott om gökärt samt svinrot. Sandig vägskärning. 

Flora Gökärt 2, svinrot 1, gråfibbla 2, ljung 2 

Insekter  

Rödlistade  

Konnektivitet  

Bomiljöer Sandig vägskärning 

Skötsel Slåtter bör inte ske före augusti  

Skötselprioritet Hög 

 

 

Vägkant 1564-05 sedd från söder den 29 juni. 
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ID 1564-06 (1564-06a-o, 1564-06a-v, 1564-06b-o, 1564-06b-v) 
Kommun Svenljunga 

Sida av vägen Båda 

Naturvärde Klass 1. Blomrik vägkant med gott om åkervädd samt förekomst av väddsandbi. 

Längd (m) 102, 109, 167, 103. Totalt 480. 

Flora åkervädd 2 (560 blommor), ängsvädd 1, liten blåklocka 1, röllika, kråkvicker 

Insekter Väddsandbi 2 honor 

Rödlistade Väddsandbi NT 

Kommentar Bar sand 

Konnektivitet  

Bomiljöer  

Skötsel Slåtter bör inte ske före den 15 augusti.  

Skötselprioritet Högsta 

Kommentar Vägen ansluter till åker. Det är viktigt att inte bekämpningsmedel eller gödsel 
hamnar i vägkanten. 

 

 

Vägkant 1564-06a-v sedd från söder den 29 juni. 
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ID 1564-07-o 
Kommun Svenljunga 

Sida av vägen Östra 

Längd (m) 169 

Naturvärde Klass 1. Rikblommande vägkant med både guldsandbi och väddsandbi. 

Flora Åkervädd 3 (400 blommor), ängsvädd 2 (500 blommor), svinrot 3, gökärt 2, 
slåttergubbe 1, backtimjan 1, gullris 2, gråfibbla 2, liten blåklocka 1, röllika 2 

Insekter Guldsandbi 1 hona, väddsandbi 2 honor, lysingbi 1 hane, majgökbi 1 hona 

Rödlistade Guldsandbi VU, väddsandbi VU, slåttergubbe NT 

Konnektivitet Vägkanten ansluter till blomrik gräsyta. 

Bomiljöer  

Skötsel Slåtter bör inte ske före den 15 september.  

Skötselprioritet Högsta 

Kommentar Det är viktigt att även gräsytan som ansluter till vägkanten slås sent. Vägkanterna 
hade slagits vid besöket den 30 juli varvid en stor del av ängsvädden hade slagits. 

 

 

Vägkant 1564-07-o sedd från söder den 30 juli. 
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ID 1564-08 (1564-08a-v, 1564-08a-o, 1564-08b-v , 1564-08b-o) 
Kommun Svenljunga 

Sida av vägen Båda 

Längd (m) 70, 18, 35, 65. Totalt 190. 

Naturvärde Klass 1. Rikblommande vägkant gott om åkervädd och förekomst av väddsandbi. 

Flora Åkervädd 3 (700 blommor), gullris 2, ljung, liten blåklocka 1, käringtand, 
kråkvicker 

Insekter Väddsandbi 4 honor 

Rödlistade Väddsandbi NT 

Konnektivitet Vägkanten ansluter till blomrik slänt mot åker 

Bomiljöer  

Skötsel Slåtter bör inte ske före den 15 augusti.  

Skötselprioritet Högsta 

 

 

Vägkant 1564-08a-v sedd från norr den 29 juni. 



 142 

 
ID 1564-09 (1564-09a-v, 1564-09a-o, 1564-09b-v, 1564-09b-o, 1564-09c-

v) 
Kommun Svenljunga 

Sida av vägen Båda 

Längd (m) 62, 112, 61, 203, 55. Totalt 490. 

Naturvärde Klass 1. Rikblommande vägkant gott om åkervädd och förekomst av väddsandbi 
samt backsippa. 

Flora Backsippa 2, svinrot 2, åkervädd 2 (430 blommor), gullris, liten blåklocka 2, 
röllika, gökärt 2, gråfibbla 2, käringtand 2, kråkvicker, skogsklöver 2, ängsviol 2 

Insekter Väddsandbi 1 hona 

Rödlistade Väddsandbi NT, backsippa VU 

Konnektivitet  

Bomiljöer  

Skötsel Slåtter bör inte ske före den 15 augusti.  

Skötselprioritet Högsta 

Kommentar Ekologiskt jordbruk omger vägkanterna 

 

 

Vägkant 1564-09b-v sedd från NO den 26 maj. 
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1564-10 till 15 Karlsberg-Ågården 

Sandiga och magra vägkanter som oftast består av en smal remsa mellan väg och åker, i 
Svenljunga kommun. En hel del ängsväxter som åkervädd, svinrot och gökärt 
förekommer. Vid 1564-13-v växer även backsippa. Vid 1564-13-v och 1564-14-v finns 
mindre sydostvända vägskärningar med en viss mängd bar sandig jord. Slåtter bör inte 
ske före augusti. 
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1565-01 Påarp 

Vägkanter längs grusväg som främst löper genom skogsterräng i Svenljunga kommun. 
Centralt ansluter vägkanten till en öppen blomrik gräsyta där det växer gott om 
ängsvädd. Längs sträckan finns inventeringens individstarkaste population av 
guldsandbi. 
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ID 1565-01 (1565-01a-o, 1565-01a-v, 1565-01b-v, 1565-01b-o, 

1565-01c-v, 1565-01d-v) 
Kommun Svenljunga 

Sida av vägen Båda 

Längd (m) 86, 19, 36, 223, 13, 24. Totalt 370. 

Naturvärde Klass 1. Vägkanter med gott om guldsandbi. 

Flora Ängsvädd 3 (890), gullris 2, ljung 2, flockfibbla 1, mjölkört 2, röllika 2, höstfibbla 
1, ängskovall 2 

Insekter Guldsandbi 18 honor 

Rödlistade Guldsandbi VU 

Konnektivitet Ansluter till en öppen blomrik gräsyta i öster där det växer ängsvädd. 

Bomiljöer Gott om sandiga vägkanter. 

Skötsel Slåtter bör inte ske före den 15 september. Områden med bon bör eftersökas. 

Skötselprioritet Högsta 

Kommentar Vägrenarna är nyligen grävda 

 

 

Vägkant 1565-01b-o sedd från söder den 31 juli. 
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1566-01 Moga 

Mycket sandiga vägkanter längs båda sidor av en längre vägsträcka i Svenljunga 
kommun. 
 

 

 
ID 1566-01  
Kommun Svenljunga 

Sida av vägen Båda 

Längd (m) 918, 918. Totalt 1800. 

Naturvärde Klass 2. Vägkanter med gott om områden med bar sand. 

Flora Ljung 2, höstfibbla, renfana, gullris, blåmunkar, liten blåklocka 1, åkervädd 1, 
blodrot 2, röllika 1 

Insekter  

Rödlistade  

Konnektivitet  

Bomiljöer Gott om sandiga vägkanter. 

Skötsel Slåtter bör inte ske före augusti. 

Skötselprioritet Hög 

Kommentar Vägen ansluter till åker. Det är viktigt att inte bekämpningsmedel eller gödsel 
hamnar i vägkanten. 
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Vägkant 1566-01 sedd från väster den 31 juli. 

 
1566-02, 03 och 04 Skyarp 

Sandiga vägkanter i Svenljunga och Tranemo kommun (1566-04). Vägkanterna längs 
1566-04 innehåller mycket åkervädd och bör inte slås före augusti. 
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1567-01 Drägved 
Blomrika vägkanter med gott om åkervädd i Svenljunga kommun. Sydvända 
vägskärningar ligger cirka 300 meter norrut. 
 

 

 
 
ID 1567-01 (1567-01-v, 1567-01-o) 
Kommun Svenljunga 

Sida av vägen Båda 

Längd (m) 70, 123. Totalt 190. 

Naturvärde Klass 2. Blomrika vägkanter med gott om åkervädd. 

Flora Ljung 2, höstfibbla, renfana, gullris, blåmunkar, liten blåklocka 1, åkervädd 1, 
blodrot 2, röllika 1 

Insekter  

Rödlistade  

Konnektivitet Ligger drygt ca 300 meter från väg 1578 där det finns sydvända sandiga 
vägskärningar. Tidigare observation av väddsandbi är gjord 670 meter österut. 

Bomiljöer  

Skötsel Slåtter bör inte ske före den 15 augusti. 

Skötselprioritet Hög 
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Vägkant 1567-01-o sedd från söder den 29 juni. 

 

1567-02 Sjöbo 
Blomrika vägkanter med åkervädd och gråfibbla längs grusväg i Svenljunga och 
Tranemo kommun. Slåtter bör inte ske före augusti. 
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O 1567-03 Åbygget 

Blomrika vägkanter med åkervädd samt förekomst av väddsandbi i Tranemo kommun. 
 

 

 
ID 1567-03 (1567-03-o, 1567-03a-v, 1567-03b-v) 
Kommun Tranemo 

Sida av vägen Båda 

Naturvärde Klass 1. Blomrika vägkanter med gott om åkervädd samt förekomst av 
väddsandbi. 

Längd (m) 58, 65, 34. Totalt 160 m. 

Flora Åkervädd 2 (280 blommor) 

Insekter Väddsandbi 1 hona 

Rödlistade Väddsandbi NT 

Konnektivitet  

Bomiljöer  

Skötsel Slåtter bör inte ske före augusti. 

Skötselprioritet Hög 

Kommentar Vägrenarna är nyligen grävda 
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1571-01, 02 och 03 Hede 

Vägkanter i norr med backsippa och i söder med guldsandbi, i Svenljunga kommun. 
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ID 1571-01, 1571-02 
Kommun Svenljunga 

Sida av vägen Båda 

Naturvärde Klass 2. Blomrik vägkant och mindre vägskärning med backsippa i anslutande 
hagmark. 

Längd (m) 150, 150, 110, 110. Totalt 520 m. 

Flora Käringtand, liten blåklocka, teveronika, ljung 3, backsippa, gråfibbla 2, ängsviol, 
styvmorsviol, gökärt 

Insekter  

Rödlistade Backsippa VU (vid båda vägkanterna) 

Konnektivitet Ansluter till mindre hagmark i norr. 

Bomiljöer Sydvänd skärning (1571-01) med vissa blottor. 

Skötsel Slåtter bör inte ske före augusti. 

Skötselprioritet Hög 

Kommentar Vägen ansluter till åker. Det är viktigt att inte gödsel hamnar i vägkanten. 

 

 

Vägkant 1571-01 sedd från väster den 26 maj. 
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ID 1571-03 
Kommun Svenljunga 

Sida av vägen Båda (östra är bäst) 

Längd (m) 299, 299. Totalt 600 m. 

Naturvärde Klass 1. Blomrik vägkant med förekomst av guldsandbi. 

Flora Åkervädd 2 (100 blommor), ängsvädd 2 (200 blommor), ljung 3, svinrot 1, gökärt 
1, gullris 2, flockfibbla 2, höstfibbla 2, liten blåklocka 

Insekter Guldsandbi 1 hona 1 hane 

Rödlistade Guldsandbi VU 

Konnektivitet Gränsar mot hagmark i öster 

Bomiljöer  

Skötsel Slåtter bör inte ske före 15 september. 

Skötselprioritet Högsta 

Kommentar Vägen ansluter till åker i väster. Det är viktigt att inte bekämpningsmedel och 
gödsel hamnar i vägkanten. Vägkanten hade slagits vid besöket den 30 juli vilket 
innebar att en stor del av ängsvädden hade slagits. 

 

 

Vägkant 1571-03 sedd från söder den 30 juli. 
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1571-04 och 05 Hede 

Kortare sträckor med blomrika vägkanter där det förekommer gott om åkervädd (1571-
05) och ängsvädd (1571-04) i Svenljunga kommun. 
 

 

 
ID 1571-04-v 
Kommun Svenljunga 

Sida av vägen Väster 

Längd (m) 41 

Naturvärde Klass 2. Vägkant med gott om ängsvädd. Guldsandbin finns 750 meter från 
vägkanten. 

Flora Ängsvädd 2, gullris 2, ljung 2, röllika 2 

Insekter  

Rödlistade  

Konnektivitet  

Bomiljöer  

Skötsel Slåtter bör inte ske före september. 

Skötselprioritet Hög 

 

 

Vägkant 1571-04-v sedd från söder den 30 juli. 
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1573-01 och 02 Brändebacke 

Blomrika vägkanter i Svenljunga kommun med gott om gökärt. I sträcka 1573-02 växer 
slåttergubbe. 
 

 

 

 

Vialsandbi i vägkant 1573-01 den 20 maj. 
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ID 1573-01 
Kommun Svenljunga 

Sida av vägen Båda (östra är bäst) 

Längd (m) 249 

Naturvärde Klass 1. Blomrika vägkanter med gott om gökärt samt förekomst av vialsandbi. 

Flora Gökärt 2, ängsviol 2, ljung, slåttergubbe 1 

Insekter Vialsandbi 1 hona 1  

Rödlistade Slåttergubbe NT (1573-02) 

Konnektivitet  

Bomiljöer  

Skötsel Slåtter bör inte ske före augusti 

Skötselprioritet Hög 

Kommentar Vägen ansluter till åker. Det är viktigt att inte bekämpningsmedel och gödsel 
hamnar i vägkanten.  

 

 

Vägkant 1573-01 sedd från SV den 20 maj. 
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1573-04 till 08 Storegården-Månsagården 

Torra sandiga vägkanter med ljung och blommande örter i Svenljunga kommun. 
Backsippa växer i vägkant 1573-06 och 08b. I vägkant 1573-07 och 08 växer rikligt med 
ängsvädd. Slutligen växer slåttergubbe i 1573-08-v. Vägkanterna hade grävts 2011. 
Hagmarkerna F16-KMT och 11D-MNY finns i anslutning till några av vägkanterna. 
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ID 1573-08 (1573-08a-o, 1573-08-v, 1573-08b-o) 
Kommun Svenljunga 

Sida av vägen Båda 

Längd (m) 70, 46, 44. Totalt 160 

Naturvärde Klass 2. Blomrika vägkanter med gott om ängsvädd samt rödlistade växter. 

Flora Ängsvädd 3, blodrot 3, åkervädd 2, backsippa 1, slåttergubbe 1 

Insekter Skogspärlemorfjäril  

Rödlistade Slåttergubbe NT, backsippa VU 

Konnektivitet  

Bomiljöer  

Skötsel Slåtter bör inte ske före september. 

Skötselprioritet Hög 

Kommentar Vägkanten hade grävts under 2011.  

 

 

Vägkant 1573-08-v sedd från söder den 30 juli. 
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1573-09 Gullskog 

Torra blomrika vägkanter med gott om skogsklöver, ängsskallra samt en del åkervädd i 
Svenljunga kommun. Väddsandbi påträffades längs sträckan. Längs 1573-10 har 
tidigare väddsandbi observerats. Vägkanterna har nyligen grävts och större delen av 
åkervädden har försvunnit från 1573-10. 
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ID 1573-09 (1573-09a-v, 1573-09b-v, 1573-09-o) 
Kommun Svenljunga 

Sida av vägen Båda 

Längd (m) 152, 180, 146. Totalt 480 m 

Naturvärde Klass 1. Blomrika vägkanter med förekomst av väddsandbi. 

Flora Gråfibbla 2, smultron 2, åkervädd 2 (230 blommor), ängsviol 1, gökärt 1, ljung 2, 
käringtand 2, liten blåklocka 2, skogsklöver 2, höstfibbla 2, ängsskallra 2, 
vitklöver, johannesört, höstfibbla, gulmåra 2, kråkvicker 

Insekter Väddsandbi 1 hona 1  

Rödlistade Väddsandbi NT 

Konnektivitet  

Bomiljöer Gott om sandiga vägrenar med bar jord 

Skötsel Slåtter bör inte ske före augusti, helst efter den 15 augusti. 

Skötselprioritet Högsta 

Kommentar Vägkanten hade grävts under 2011. De södra delarna av sträckan kantas av 
åkermark. Det är viktigt att inte bekämpningsmedel och gödsel hamnar i 
vägkanten. 

 

 

Vägkant 1573-09a-v sedd från söder den 30 juli. 
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Vägkant 1573-09b-v sedd från norr den 27 juni. 

 

1573-11 och 12 Ledet 

Blomrikare vägkanter med åkervädd i Svenljunga kommun. Vid 1573-12 växer också en 
hel del blåmunkar. 
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1573-13 Backen 
Vägkanter med gott om åkervädd samt förekomst av väddsandbi i Svenljunga kommun. 
Området ingår i ett större område där det förekommer gott om väddsandbi. 
 

 



 163 

 
ID 1573-13 (1573-13a-o, 1573-13b-o) 
Kommun Svenljunga 

Sida av vägen Östra 

Längd (m) 188, 95. Totalt 280 

Flora Åkervädd 3 (800 blommor), liten blåklocka, kråkvicker 

Insekter Väddsandbi 1 hona, 1hane  

Rödlistade Väddsandbi NT 

Naturvärde Klass 1 

Konnektivitet  

Bomiljöer  

Skötsel Slåtter bör inte ske före den 15 augusti. 

Skötselprioritet Högsta 

Kommentar Sträckan kantas av åkermark. Det är viktigt att inte bekämpningsmedel och 
gödsel hamnar i vägkanten. 

 

 

Vägkant 1573-13b-vo sedd från norr den 27 juni. 
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1573-13 Östra Frölunda 

Kortare sträckor av vägkanter med åkervädd i Svenljunga kommun. Vägkanterna 
omges av åker. Några hundra meter söderut finns vägkanter (1560-01) med mycket 
rikligt med åkervädd. 
 

 

 
 

1574-01 Stenkilen 

Blomrika vägkanter längs grusväg där det växer rikligt med åkervädd i Svenljunga 
kommun. Förutsättningarna för väddsandbi ser bra ut. Slåttergubbe förekommer 
också. 
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ID 1574-01 (1574-01-v, 1574-01-o) 
Kommun Svenljunga 

Sida av vägen Båda 

Längd (m) 185, 82. Totalt 270. 

Naturvärde Klass 1. Blomrik vägkant med gott om åkervädd samt rödlistad växt. 

Flora Åkervädd 3 (700 blommor), slåttergubbe 1, liten blåklocka 2, skogsklöver 2 

Insekter  

Rödlistade Slåttergubbe NT 

Konnektivitet  

Bomiljöer  

Skötsel Slåtter bör inte ske före den 15 augusti. 

Skötselprioritet Högsta 

Kommentar Åker ansluter i väster. Det är viktigt att inte bekämpningsmedel och gödsel 
hamnar i vägkanten. 

 

 

Vägkant 1574-01-v sedd från norr den 27 juni. 
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1575-01 Ekefors 

Blomrika vägkanter längs grusväg i Tranemo kommun, där det växer rikligt med 
ängsväxter som jungfrulin och skogsklöver. Förutsättningar för vildbin ser bra ut. 
 

 

 
ID 1575-01  
Kommun Tranemo 

Sida av vägen Båda 

Längd (m) 363, 363. Totalt 730. 

Naturvärde Klass 2. Blomrik vägkant med gott om ängsväxter. 

Flora Jungfrulin 2, tjärblomster 2, gråfibbla 2, skogsklöver, 2, ängsviol 2, käringtand 

Insekter Väddsandbi har tidigare observerats ca 120 söder om vägen. 

Rödlistade  

Konnektivitet Hagmarksobjekt BB6-NAH (ej aktuell) ligger 80 m söder om vägen. 

Bomiljöer  

Skötsel Slåtter bör inte ske före augusti. 

Skötselprioritet Hög 

Kommentar Åker omger vägen. Det är viktigt att inte bekämpningsmedel och gödsel hamnar i 
vägkanten. 
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1578-01 Hagatorpet 

Blomrik vägkant med ängsvädd och förekomst av guldsandbi i Tranemo kommun. 
Drygt 100 meter mot väster finns en tidigare rapporterad förekomst av guldsandbi. 
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ID 1578-01-v 
Kommun Tranemo 

Sida av vägen Västra 

Längd (m) 63 

Naturvärde Klass 1. Guldsandbi förekommer. 

Flora Ängsvädd 2 (200 blommor), flockfibbla, gullris, röllika, liten blåklocka, ljung 

Insekter Guldsandbi 1 hona 

Rödlistade Guldsandbi VU 

Konnektivitet 125 m från tidigare känd lokal 

Bomiljöer  

Skötsel Slåtter bör inte ske före den 15 september. Sly behöver röjas bort. 

Skötselprioritet Högsta 

 

 

Vägkant 1578-01-v sedd från söder den 30 juli. 
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1578-03 Yttre Lida 
Vägkant med åkervädd i Tranemo kommun. Väddsandbi är tidigare sedd 150 m norrut 
vid vägen år. 110 meter mot väster ligger en hagmark, BD4-ALS (TUVA). 
 

 

 
 
1578-04 Kråketorpet 
Vägkant med åkervädd samt förekomst av väddsandbi i Tranemo kommun.  
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ID 1578-04-o, 1578-04-v, 1578-04b-o 

Kommun Tranemo 

Sida av vägen Båda 

Längd (m) 40, 41, 67 

Naturvärde Klass 2 

Flora Åkervädd 2 (250 blommor), gråfibbla 2, röllika 2 

Insekter Väddsandbi 1 hona 

Rödlistade Väddsandbi NT 

Konnektivitet 125 m från tidigare känd lokal 

Bomiljöer  

Skötsel Slåtter bör inte ske före den 15 augusti 

Skötselprioritet Hög 

 

 

Vägkant 1578-04-v sedd från NV den 29 juni. 
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1578-05 Holmåkra 

Vägkant med åkervädd i Tranemo kommun. Vissa förutsättningar för väddsandbi finns.  
 

 

 
 
1578-06 Stenåsen 
190 meter lång vägkant med gott om åkervädd samt käringtand, ljung, höstfibbla och 
liten blåklocka i Tranemo kommun. Förutsättningar finns för väddsandbi. 
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Vägkant 1578-06-o sedd från norr den 31 juli. 

 

 

1578-07 Stommen 
Vägskärning som är vänd mot sydost i Tranemo kommun. Gott om gråfibbla och bara 
sandiga jordytor.  
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1578-08 Drägved 
Flera större sydvända vägskärningar med magrare mark, blommande örter och en del 
jordblottor i Svenljunga kommun. 150 meter söderut finns vägkanter med gott om 
åkervädd där förutsättningar för väddsandbi finns. 500 meter österut finns tidigare 
rapport om väddsandbi. 
 

 

 

Vägkant 1578-08c-n sedd från väster den 29 juni. 
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1578-09 Skäremo 

Längs en 200 meter lång vägsträcka finns både gott om åkervädd och mycket lämpliga 
bomiljöer för vildbin i form av en längre sandig skärning. Flera honor av väddsandbi 
sågs längs sträckan. Sträckan ligger i Svenljunga kommun. 
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ID 1578-09 (1578-09-n, 1578-09-s) 
Kommun Svenljunga 

Sida av vägen Båda 

Längd (m) 153, 169. Totalt: 322 

Naturvärde Klass 1. Rikblommande vägkant med gott om åkervädd och väddsandbi samt 
sydvänd vägskärning med gott om lämpliga bomiljöer. 

Flora Åkervädd 3 (400 blommor), gråfibbla 2, röllika 2, kråkvicker 2 

Insekter Väddsandbi 4 honor 

Rödlistade Väddsandbi NT 

Konnektivitet  

Bomiljöer Sydvänd vägskärning längs norra sidan av vägen med gott om bar sand. 

Skötsel Slåtter bör inte ske före den 15 augusti. På längre sikt behövs åtgärder för att 
upprätthålla solexponerad bar sand i vägskärningen. En del tallar i den nedre 
delen av skärningen kan avverkas. 

Skötselprioritet Högsta 

Kommentar Söder om vägen angränsar en åker. Det är viktigt att inte gödsel eller 
bekämpningsmedel hamnar i vägkanten. 

 

 

Vägkant 1578-09-s sedd från öster den 29 juni. 
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1581-01 och 1582-01 Berghem 

Blomrikare vägkanter på totalt 170 meter längs vägar som kantar ett igenväxande 
hagmarksobjekt (8E8-DYT). Området ligger i Svenljunga kommun. 
 

 

 
1582-02 och 03 Rättaregården 

Torra vägkanter med mager sandig jord med gott om ängsväxter som backtimjan, 
svinrot och slåttergubbe samt där det växer backsippa på flera platser. Längs 1582-02 
växer gott om åkervädd och förutsättningarna för väddsandbi ser bra ut. Området 
ligger i Svenljunga kommun. 
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ID 1582-02-n 
Kommun Svenljunga 

Sida av vägen Norra 

Längd (m) 144 

Naturvärde Klass 1. Blomrika vägkanter där backsippa växer på flera ställen. 

Flora backsippa 1, gråfibbla 2, smultron 2, åkervädd 1, käringtand 1, ängsviol 2, gökärt 
1, ljung 2, liten blåklocka 2, gullris 2, strimsporre 2 

Insekter  

Rödlistade Backsippa VU 

Konnektivitet  

Bomiljöer  

Skötsel Slåtter bör inte ske före augusti. 

Skötselprioritet Högsta 

 

 

Vägkant 1582-02-n sedd från väster den 20 maj. 
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ID 1582-03 (1582-03-n, 1582-03-s) 
Kommun Svenljunga 

Sida av vägen Båda 

Längd (m) 431, 372 

Naturvärde Klass 1. Blomrik vägkant med gott om ängsväxter och rödlistade växter samt 
åkervädd och förutsättningar för väddsandbi. 

Flora Åkervädd 2 (500 blommor), backsippa 2, backtimjan 2, svinrot 2, liten blåklocka 
3, gullris 2, strimsporre 3, röllika 2, gråfibbla 3, smultron 2, käringtand 1, 
ängsviol 1, gökärt 1, slåttergubbe 1 

Insekter  

Rödlistade Backsippa VU, slåttergubbe NT 

Konnektivitet  

Bomiljöer Mindre skärningar med en del sandblottor 

Skötsel Slåtter bör inte ske före den 15 augusti. 

Skötselprioritet Högsta 

Kommentar Vägsträckan kantas av åkermarker. Det är viktigt att inte gödsel eller 
bekämpningsmedel hamnar i vägkanten. 

 

 

Vägkant 1582-03-s sedd från SV den 27 juni. 
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1582-04 Örsås 

En vägsträcka på 650 meter med sandiga vägkanter och gott om bara ytor i Svenljunga 
kommun. Liten blåklocka dominerar. Sydvända skärningar förekommer med gott om 
bara sandiga ytor. Bra förutsättningar finns för vildbin och som är specialiserade på 
blåklockor. 
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ID 1582-04 
Kommun Svenljunga 

Sida av vägen Båda 

Naturvärde Klass 2 

Längd (m) 648, 648. Totalt 1300 

Flora Liten blåklocka 2, röllika, höstfibbla, mjölkört 

Insekter  

Rödlistade  

Konnektivitet  

Bomiljöer Sydvända vägskärning, gott om sandiga blottor 

Skötsel Slåtter bör inte ske före september. 

Skötselprioritet Hög 

Kommentar Vägkanterna innehåller mycket bar sandig mark. Rikligt med liten blåklocka 
förekommer men floran har ännu inte hunnit breda ut sig. Vägskärningarna är 
blomfattiga. 

  

 

Centrala delen av vägkant 1582-04-s sedd från öster den 30 juli. 
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1589-01 och 02 Ljungsarp 

Vägkanter med åkervädd i Tranemo kommun. 1589-01 innehöll 250 blommor och här 
finns vissa förutsättningar för väddsandbi. 
 

 

 

Vägkant 1589-01-o sedd från norr den 30 juni. 
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1589-05 Askåker 

Vägkanter med åkervädd och väddsandbi i Tranemo kommun. 
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ID 1589-05 (1589-05b-v, 1589-05a-o, 1589-05b-v, 1589-05b-o) 
Kommun Tranemo 

Sida av vägen Västra 

Längd (m) 208, 80, 39, 64. Totalt: 390 

Naturvärde Klass 1. Blomrika vägkanter med gott om ängsväxter som svinrot och bockrot 
samt gott om åkervädd. Dessutom förekommer väddsandbi och backsippa. 

Flora Åkervädd 2 (630 blommor) svinrot 2, backsippa 1, bockrot 2, käringtand 2, 
rödklöver 2, röllika 2, gullris, liten blåklocka 

Insekter Väddsandbi 2 honor 

Rödlistade Väddsandbi NT, backsippa VU 

Konnektivitet  

Bomiljöer  

Skötsel Slåtter bör inte ske före den 15 augusti. 

Skötselprioritet Högsta 

 

 

Vägkant 1589-05a-v sedd från norr den 30 juni. 
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1676-01 Skogsryd 

En blomrik vägkant mellan väg och åker i Svenljunga kommun. Rikligt med gökärt 
samt vialsandbi förekommer. 
 

 

 
ID 1676-01-s 
Kommun Svenljunga 

Sida av vägen Södra 

Längd (m) 114 

Naturvärde Klass 1. Blomrik vägkant med gott om gökärt och förekomst av vialsandbi. 

Flora Gökärt 3, johannesört 2, humleblomster 2 

Insekter Vialsandbi 1 hona, märggnagbi 1 hane 

Rödlistade  

Konnektivitet  

Bomiljöer  

Skötsel Slåtter bör inte ske före augusti. 

Skötselprioritet Högsta 

Kommentar Vägsträckan kantas av åkermarker. Det är viktigt att inte gödsel eller 
bekämpningsmedel hamnar i vägkanten. 

 

 

Vägkant 1676-01-s-sedd från NO den 30 juni.
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1677-01, 02 och 03 Ljungsäter-Enelund 

Blomrika vägkanter av olika karaktär i Svenljunga kommun. 1677-01 är en sydvänd 
slänt med gott om gråfibbla och käringtand. 1677-02 är en kortare väggkantssträcka 
med åkervädd. 1677-03 är en längre sträcka med vägkanter på båda sidor av vägen där 
det finns gott om sandiga jordblottor samt gott om åkervädd och svinrot. Denna 
vägsträcka löper genom ett kalhygge. Vissa förutsättningar finns här för väddsandbi. 
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1721-01 Ekesbo 

En blomrik längre sträcka i Ulricehamns kommun, med vägkanter där det växer gott 
om åkervädd och getväppling samt där väddsandbi observerades. Sträcka löper genom 
skogsterräng med ett stort hygge söder om vägen. 
 

 

 
ID 1721-01 (1721-01-s, 1721-01-s) 
Kommun Ulricehamn 

Sida av vägen Båda 

Längd (m) 401, 186. Totalt: 590 

Naturvärde Klass 1. Blomrika vägkanter med gott om åkervädd samt förekomst av 
väddsandbi. 

Flora Åkervädd 3 (1800 blommor), getväppling 2, brudborste 

Insekter Väddsandbi 1 hona 

Rödlistade Väddsandbi NT 

Konnektivitet  

Bomiljöer  

Skötsel Slåtter bör inte ske före den 15 augusti. 

Skötselprioritet Högsta 

 

 

Vägkant 1676-01-s-sedd från NO den 30 juni. 



 187 

1721-02 till 04 Sjögared 

Flera mer eller mindre korta blomrikare sträckor i Ulricehamns kommun, varav de fyra 
nordliga innehåller en hel del åkervädd. Vissa förutsättningar för väddsandbi finns i 
och med detta. 
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1723-03 Backen 
En kortare vägkantssträcka med gott om åkervädd i Tranemo kommun. Väddsandbi 
har tidigare observerats 150 meter norr om sträckan. 
 

 

 

Vägkant 1723-01-s-sedd från SO den 30 juni. 
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1723-03 Backen 
Vägkanter som är tämligen blomrika i Tranemo kommun. I de västra vägkanterna 
förekommer en hel del åkervädd och här sågs också en hane av väddsandbi. 1723-03b-n 
är blomrik men har ingen större mängd åkervädd. 
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ID 1723-03a (1723-03a-n, 1723-03-s, 1723-03b-n) 
Kommun Tranemo 

Sida av vägen Båda 

Längd (m) 96, 96, 64. Totalt: 260 

Naturvärde Klass 2. Vägkanter med tämligen gott om åkervädd samt påträffad hane av 
väddsandbi. 

Flora Åkervädd 3 (200 blommor) 

Insekter Väddsandbi 1 hane 

Rödlistade Väddsandbi NT 

Konnektivitet  

Bomiljöer  

Skötsel Slåtter bör inte ske före den 15 augusti. 

Skötselprioritet Hög 

Kommentar Kanterna var slagna vid besöket i juni varvid en stor del av åkervädden hade 
slagits. Några bestånd av lupin förekommer i den södra vägkanten. Sträckan 
omges av åkrar. Det är viktigt att inte gödsel eller bekämpningsmedel hamnar i 
vägkanten. 

 

 

Vägkant 1723-03a-n sedd från väster den 29 juni. 
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1724-01 Hjälmå 

Sandiga vägkanter med rikligt med gråfibbla i Tranemo kommun. Gott om bomiljöer 
finns. Sträckan omges av åker. 
 

 

 
1725-01 Nittorp 

Ett större område i Tranemo kommun med värdefulla blomrika vägkanter som delvis 
ansluter till hagmarker. Längs delar av vägkanterna växer en hel del åkervädd och 
väddsandbin förkommer längs dessa delar. 
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ID 1725-01, 1725-02 (1725-01a, 1725-01b-o, 1723-01-s, 1723-01c-o, 

1723-01b-v, 1725-02a, 1725-02b, 1725-02c) 

Kommun Tranemo 

Sida av vägen Båda 

Längd (m) 289, 142, 12, 154, 221, 153, 153, 123, 123, 164, 164. Totalt: 1400 

Naturvärde Klass 1. Ett stort område med blomrika vägkanter och gott om åkervädd samt 
förekomst av åkervädd. Rödlistad växt förekommer också. 

Flora Åkervädd 2 (410 blommor), svinrot 2, slåttergubbe, tjärblomster 2, gråfibbla 2, 
smultron 2, käringtand 1, ängsviol 1, gökärt 1 

Insekter Väddsandbi 2 honor 

Rödlistade Väddsandbi NT, slåttergubbe NT 

Konnektivitet Ligger nära ängs- och betesmark D77-CBX. Betesmarker omger även 
vägkanterna vid 1725-02c. 

Bomiljöer  

Skötsel Slåtter bör inte ske före den 15 augusti. 

Skötselprioritet Högsta 

Kommentar Kanterna var slagna vid besöket i juni varvid en del av åkervädden hade slagits. 
Stora delar av sträckorna omges av åkrar. Det är viktigt att inte gödsel eller 
bekämpningsmedel hamnar i vägkanten. 

 

 

Vägkant 1723-01b-v sedd från norr den 29 juni. 
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Vägkant 1723-02c sedd från norr den 26 maj. 

 

1726-01 till 04 Skattagården 

Flera vägkanter med torr mark och blomrikedom i Tranemo kommun. Bra 
förutsättningar för vildbin. 
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1728-01 och 02 Gundlabo 

Två sträckor med blomrikare vägkanter med gråfibbla, gökärt, käringtand mm i 
Tranemo kommun. 
 

 

 
1730-01 och 02 Vrångestorp 

Avsnitt med blomrika vägkanter i Ulricehamns kommun. 1730-02 innehåller en del 
åkervädd med vissa förutsättningar för väddsandbi. 1730-02 innehåller gott om 
flockfibbla, liten blåklocka, bockrot, röllika och åkervädd 2. Även 1730-01 är blomrika 
med bl a ängsvädd och skogsklöver. Denna sträcka ligger dock tämligen skuggigt med 
en skogsridå mot sydost. Vägkanterna 1730-01 angränsar för övrigt mot hagmark. 
Längs 1730-02 ligger åkermark som inte längre brukas. 
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Vägkant 1730-02-v sedd från norr den 31 juli. 
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1731-01 Nittorp 

Blomrikare vägkanter i skogsterräng i Tranemo kommun med gökärt, åkervädd, 
käringtand och ljung. 
 

 

 
1732-02 Grönahög 

Blomrika vägkanter i Ulricehamns kommun. Vägkanterna omges av skogsterräng med 
rikligt med ängsvädd, strätta och även brudborste längs 1732-03-v. Sexfläckig 
bastardsvärmare påträffades i 1732-02. 
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Sexfläckig bastardsvärmare i ängsvädd i vägkant 1732-02-o. 

 
ID 1732-02-o 
Kommun Ulricehamn 

Sida av vägen Östra 

Längd (m) 39 

Naturvärde Klass 1. Vägkanter med gott om ängsvädd. Rödlistad fjäril förekommer. 

Flora Ängsvädd 3 (500 blommor), strätta 2, liten blåklocka 2, höstfibbla 

Insekter Sexfläckig bastardsvärmare 1 

Rödlistade Sexfläckig bastardsvärmare NT 

Konnektivitet Ligger nära vägkant 1732-01 där det förekommer rikligt med ängsvädd. 

Bomiljöer  

Skötsel Slåtter bör inte ske före den 15 september. 

Skötselprioritet Högsta 

 

 

Vägkant 1732-02-o sedd från söder den 31 juli.
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1736-04 och 05 Kvarnen 

Kortare sträckor med vägkanter där det finns en del åkervädd, i Ulricehamns kommun. 
Vägkant 1732-05-v ligger 70 meter från hagmark 2A7-BGD (TUVA). 
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1736-01 Aspelund 
Rikblommande vägkanter med åkervädd, väddklint och getväppling i Ulricehamns 
kommun. Ett större grustag ligger i anslutning öster om vägsträckan. Bra 
förutsättningar finns för väddsandbi och andra vildbin. 
 

 

 
ID 1736-01 (1736-01a-o, 1736-01-v, 1736-01b-o) 
Kommun Ulricehamn 

Sida av vägen Östra 

Längd (m) 191, 149, 84. Totalt 420 

Naturvärde Klass 2. Blomrika vägkanter med åkervädd och väddklint samt i anslutning till 
grustag. 

Flora Åkervädd 2 (330 blommor), väddklint 2, getväppling 2, röllika 2 

Insekter  

Rödlistade  

Konnektivitet Sträckan ligger i anslutning till grustag i öster. 

Bomiljöer Större grustag i öster. 

Skötsel Slåtter bör inte ske före september. 

Skötselprioritet Högsta 

Kommentar Sträckan kantas av åkermark i väster. Det är viktigt att inte gödsel eller 
bekämpningsmedel hamnar i vägkanten. 
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Vägkant 1732-02-o sedd från söder den 30 juni. 

 
1736-02 och 03 Västanå 

Rikblommande vägkanter med bl a åkervädd och getväppling i Ulricehamns kommun. 
Väddsandbi observerades på flera platser. Dessutom förekommer trollsmultron i de 
södra delarna. De blomrika vägkanterna utgör en större sammanhängande sträcka. 
Dessutom finns flera hagmarker i nära anslutning till vägkanterna. 1736-02-v ligger 
600 meter från större grustag i norr. 
 

 

Trollsmultron i vägkant 1736-03c-v. 
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ID 1736-02-v 
Kommun Ulricehamn 

Sida av vägen Västra 

Längd (m) 157 

Naturvärde Klass 1. Blomrik med åkervädd och förekomst av väddsandbi. 

Flora Åkervädd 2 (130 blommor) 

Insekter Väddsandbi 1 hona 

Rödlistade Väddsandbi NT 

Konnektivitet Sträckan ligger 600 m från större grustag i norr. 

Bomiljöer Större grustag i norr. 

Skötsel Slåtter bör inte ske före den 15 augusti. 

Skötselprioritet Högsta 

Kommentar Sträckan kantas av åkermark i söder. Det är viktigt att inte gödsel eller 
bekämpningsmedel hamnar i vägkanten. 
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ID 1736-03 (1736-03a-o, 1736-03b-o, 1736-03c-o, 1736-03a-v, 1736-

03b-v, 1736-03d-o, 1736-03c-v, 1736-03c-v) 

Kommun Ulricehamn 

Sida av vägen Båda 

Längd (m) 69, 34, 149, 148, 64, 148, 121, 71. Totalt: 800  

Naturvärde Klass 1. Blomrika vägkanter med gott om åkervädd där det förekommer 
väddsandbi. Rödlistad växt förekommer också. 

Flora Åkervädd 2 (1330 blommor), tjärblomster 3, käringtand 3, stor blåklocka 1, 
trollsmultron 2, teveronika 3, getväppling 2 

Insekter Väddsandbi 4 honor, ärtsandbi 1 hane 

Rödlistade Väddsandbi NT, trollsmultron VU 

Konnektivitet Flera hagmarker ligger nära vägkanterna, 63C-D80, D04-100 (TUVA). 

Bomiljöer  

Skötsel Slåtter bör inte ske före den 15 augusti. 

Skötselprioritet Högsta 

Kommentar Sträckan kantas av åkermark i söder. Det är viktigt att inte gödsel eller 
bekämpningsmedel hamnar i vägkanten. 

 

 

Vägkant 1736-03c-v sedd från söder den 30 juni. 
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1736-04 till 06 Holmarp, 1736-07 Ölid, 1736-08 
Stommen 

Rikblommande vägkanter i Ulricehamns kommun med främst åkervädd i de norra 
sträckorna 1736-04 till 06. 1736-07 är en rikblommande sydvästvänd skärning där det 
förekommer backsippa. Vid 1736-08 växer sommarfibbla. 
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ID 1736-07o 

Kommun Ulricehamn 

Sida av vägen Östra 

Längd (m) 88  

Naturvärde Klass 1. Rikblommande sydvästvänd skärning med sandblottor och backsippa. 

Flora Gråfibbla 2, tjärblomster 2, gökärt, käringtand, backsippa 1, teveronika 2 

Insekter  

Rödlistade Backsippa VU 

Konnektivitet  

Bomiljöer Vägskärning mot SV med en hel del sandblottor. 

Skötsel Slåtter bör inte ske före augusti. 

Skötselprioritet Hög 

Kommentar Sträckan kantas av åkermark i NO. Det är viktigt att inte gödsel eller 
bekämpningsmedel hamnar i vägkanten. 

 

 

Vägkant 1736-07-o sedd från SO den 13 juni. 
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1736-09 Rönnebråten 

Vägkanter i skogsterräng med gott om blommor som gråfibbla, käringtand, skogsklöver 
mm. Torra sydvända vägkanter med en del bara sandiga blottor förekommer. 
Ängssmygare och skogsnätfjäril observerades. Vägsträckan ligger i Ulricehamns 
kommun. 
 

 

 

Vägkant 1736-09-o sedd från söder den 13 juni.  

 

1740-01 Viö, 1740-02 Södra Hästhagen, 1740-03 
Stomsdalen 

Mycket blomrika vägkantssträckor som löper igenom skogsterräng i Ulricehamns 
kommun. Vid 1740-01 dominerar getväppling medan 1740-02 och 1740-03 domineras 
av ängsvädd. Sexfläckig bastardsvärmare förekommer i 1740-03. 
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Vägkant 1740-01-o sedd från SV den 29 juni. Getväppling och skogsklöver dominerar. Jungfru 
Marie nycklar förekommer också. 
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ID 1740-02 (1740-02-v, 1740-02-v, 1740-02-v, 1740-02-v, 1740-02-

v, 1740-02-v) 

Kommun Ulricehamn 

Sida av vägen Väster 

Längd (m) 83 

Naturvärde Klass 2. Blomrika vägkanter med gott om ängsvädd. 

Flora Ängsvädd 3 (1450 blommor), åkervädd 1 (50 blommor), skogsklöver 2, gullris 2, 
röllika 2, liten blåklocka, kovall 2, ängsskallra 2, blodrot 2, hagfibbla 

Insekter  

Rödlistade  

Konnektivitet Ligger öppna gräsmarker vid Södra Hästhagen. 

Bomiljöer  

Skötsel Slåtter bör inte ske före den 15 september. 

Skötselprioritet Hög 

Kommentar Sträckan beskuggas delvis av angränsande granskog. 

 

 

Vägkant 1740-02a-v sedd från norr den 31 juli.  
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ID 1740-03-v 
Kommun Ulricehamn 

Sida av vägen Väster 

Längd (m) 83 

Naturvärde Klass 1. Blomrik vägkant med mycket ängsvädd och ängsskallra. Rödlistad fjäril 
förekommer. 

Flora Ängsvädd 2 (200 blommor), skogsklöver 3, liten blåklocka 2, ängsskallra 2, 
johannesört 2, röllika 2, höstfibbla, käringtand 

Insekter Sexfläckig bastardsvärmare 2 

Rödlistade Sexfläckig bastardsvärmare NT 

Konnektivitet Ansluter till kraftledningsgata 

Bomiljöer  

Skötsel Slåtter bör inte ske före den 15 september. 

Skötselprioritet Högsta 

 

 

Vägkant 1740-03-v sedd från öster den 31 juli.  
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1740-06 Ögärdet 

Mycket blomrika vägkantssträckor som dels löper igenom skogsterräng och dels i 
kulturlandskap i Ulricehamns kommun. Vid 1740-06a förekommer ängsvädd rikligt 
medan 1740-06b till 06e innehåller en blandning av åkervädd, ängsvädd och många 
andra växter. Förutsättningarna för vildbin ser bra ut i de blomrika vägkanterna. 
Betade hagmarker ligger i anslutning till vägkanterna. 
 

 

 
ID 1740-06 (1740-06a-v, 1740-06a-o, 1740-06b-o, 1740-06b-v, 

1740-06c-o, 1740-06d-o, 1740-06e-o, 1740-06c-v, 1740-06d-v, 
1740-06e-v) 

Kommun Ulricehamn 

Sida av vägen Båda 

Längd (m) 241, 37, 49, 121, 193, 166, 139, 36, 13, 25. Totalt: 1000 

Naturvärde Klass 1. Mycket blomrika vägkanter med bra förutsättningar för vildbin. 

Flora Ängsvädd 3 (2280 blommor), åkervädd 2 (1210 blommor), skogsklöver 2, liten 
blåklocka 2, johannesört 2, röllika 2, käringtand, svinrot 2, ängsskallra 3, strätta 1 

Insekter Ängssmalbi 1 hona 

Rödlistade  

Konnektivitet Ansluter till ängs- och betesmark 944-AYK samt betesmarker som betas med 
nötdjur. 

Bomiljöer  

Skötsel Slåtter bör inte ske före den 15 september i 1740-06a-v och 1740-06a-o. I övriga 
vägkanter bör slåtter inte ske före den 15 augusti. 

Skötselprioritet Högsta 
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Vägkant 1740-06a-v sedd från NO den 31 juli.  

 

Vägkant 1740-06e-o sedd från NO den 29 juni.  
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1740-07 till 10 Tokared 

Blomrika vägkantssträckor som dels löper igenom skogsterräng och dels i 
kulturlandskap i Ulricehamns kommun. Vid 1740-07 och 08a-v förekommer gott om 
ängsvädd. Längs övriga blomrika vägkanter växer gott om åkervädd tillsammans med 
många andra blommande örter. Väddsandbi observerades på två platser där det 
förekom gott om åkervädd. Sträckan kantas på flera ställen av betesmarker med 
nötdjur. 
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ID 1740-09 (1740-09a-v, 1740-09a-o, 1740-09b-o, 1740-09b-v) 
Kommun Ulricehamn 

Sida av vägen Båda 

Längd (m) 81, 12, 44, 35. Totalt 170 

Naturvärde Klass 1. Blomrika vägkanter med gott om åkervädd samt förekomst av 
väddsandbi. 

Flora Åkervädd 2 (270 blommor), skogsklöver 2, liten blåklocka 2, röllika 2, vitklöver 2 

Insekter Väddsandbi 1 hona 

Rödlistade Väddsandbi NT 

Konnektivitet Ansluter till betesmarker med nötdjur. 

Bomiljöer  

Skötsel Slåtter bör inte ske före den 15 september i 1740-07. I övriga vägkanter bör 
slåtter inte ske före den 15 augusti. 

Skötselprioritet Högsta 

 

 

Vägkant 1740-09a-v sedd från söder den 29 juni.  
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ID 1740-10 (1740-10a-v, 1740-10a-o, 1740-10b-o, 1740-10b-v) 
Kommun Ulricehamn 

Sida av vägen Båda 

Längd (m) 147, 34, 13, 39 

Naturvärde Klass 1. Blomrikare vägkanter med åkervädd och väddsandbi. 

Flora Åkervädd 2 (370 blommor), skogsklöver 2 

Insekter Väddsandbi 1 hona 

Rödlistade Väddsandbi NT 

Konnektivitet Ansluter till betesmarker. 

Bomiljöer  

Skötsel Slåtter bör inte ske före den 15 augusti. 

Skötselprioritet Högsta 

 

 

Vägkant 1740-10a-v sedd från norr den 29 juni.  
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1740-07 till 10 Tokared 

Mycket blomrika vägkantssträckor längs grusväg i Ulricehamns kommun. 1740-11 och 
12 löper i skogsmark. Här växer rikligt med bl a ängsvädd. 1740-13 löper längs ett 
skogsbryn och mot en åker. Här finns en bred och mycket blomrik vägkant med gott om 
ängsväxter och bra förutsättningar för vildbin. 
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Vägkant 1740-11b-v sedd från norr den 31 juli. Här växer rikligt med ängsvädd, skogklöver, 
liten blåklocka, käringtand och ljung. 

 

 

ID 1740-10 (1740-13a-v, 1740-13b-v, 1740-13-o) 
Kommun Ulricehamn 

Sida av vägen Båda 

Längd (m) 51, 67, 92. Totalt 210 

Naturvärde Klass 2. Blomrikare vägkanter med gott om ängsväxter. 

Flora Ängsvädd 2 (350 blommor), flockfibbla 2, skogsklöver 2, gullris 2, prästkrage 2, 
ängsskallra 2, liten blåklocka 2, svinrot 

Insekter  

Rödlistade  

Konnektivitet Ligger 100 m från ängs- och betesmark C62-ZBO 

Bomiljöer  

Skötsel Slåtter bör inte ske före september. 

Skötselprioritet Högsta 

Kommentar Vägkanten ansluter till åker mot väster. Det är viktigt att inte gödsel eller 
bekämpningsmedel hamnar i vägkanten. 
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Vägkant 1740-13b-v sedd från söder den 31 juli.  

 

1827-01 Gubbered 

Blomrika vägkanter med mycket åkervädd längs grusväg i Ulricehamns kommun. 
Väddsandbi förekommer. 
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ID 1827-01 (1827-01a, 1827-01b-o) 
Kommun Ulricehamn 

Sida av vägen Båda 

Längd (m) 89, 89, 53. Totalt 230 

Naturvärde Klass 1. Vägkanter med rikligt med åkervädd och förekomst av väddsandbi. 

Flora Åkervädd 3 (700 blommor), vitklöver 2, skogsklöver 3, käringtand 2, röllika 2 

Insekter Väddsandbi 1 hona 

Rödlistade Väddsandbi NT 

Konnektivitet  

Bomiljöer  

Skötsel Slåtter bör inte ske före den 15 augusti. 

Skötselprioritet Högsta 

Kommentar Delar av vägkanterna ansluter till åker. Det är viktigt att inte gödsel eller 
bekämpningsmedel hamnar i vägkanten. 

 

 

Vägkant 1740-01b-o sedd från söder den 30 juni.  
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O 1827-03 Skomakaregården 

En blomrik vägkant med gott om åker vädd och förekomst av väddsandbi längs grusväg 
i Ulricehamns kommun.  
 

 

 
ID 1827-03-o 
Kommun Ulricehamn 

Sida av vägen Öster 

Längd (m) 73 

Naturvärde Klass 1, Vägkant med gott om åkervädd och förekomst av väddsandbi. 

Flora Åkervädd 3 (500 blommor), käringtand 2, röllika 2, rödklöver 

Insekter Väddsandbi 2 honor 

Rödlistade Väddsandbi NT 

Konnektivitet  

Bomiljöer  

Skötsel Slåtter bör inte ske före den 15 augusti. 

Skötselprioritet Högsta 

 

 

Vägkant 1827-03-o sedd från söder den 30 juni.  
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O 1854-02 Kockahemmet 
Blomrika vägkantssträckor med gott om väddklint och åkervädd längs grusväg i 
Ulricehamns kommun. Vid 1854-01 finns även gott om stor blåklocka. Väddsandbi 
observerades vid 1854-2. Tidigare finns observation av väddsandbi även längre norrut 
vid Kullen. Hagmarker finns i anslutning till de blomrika vägkanterna. 
 

 



 220 

 
ID 1854-02 (1854-02a, 1854-02b-v, 1854-02b-o) 
Kommun Ulricehamn 

Sida av vägen Båda 

Längd (m) 126, 34, 96. Totalt: 260 

Naturvärde Klass 1. Blomrika vägkanter med gott om åkervädd och väddklint samt förekomst 
av väddsandbi. 

Flora Åkervädd 2 (170 blommor), väddklint 2, strätta 1, röllika 2 

Insekter Väddsandbi 2 honor 

Rödlistade Väddsandbi NT 

Konnektivitet Angränsar till ängs- och betesmark 8C4-YWQ 

Bomiljöer  

Skötsel Slåtter bör inte ske före september. 

Skötselprioritet Högsta 

 

 

Vägkant 1854-02 sedd från söder den 30 juni.  
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O 1858-01 till 04 Sjö 

Blomrika vägkantssträckor med gott om väddklint och åkervädd längs grusväg i 
Ulricehamns kommun. Väddsandbi förekommer rikligt vid 1958-01 och 1858-04. Vid 
1858-01 påträffades bl a också sexfläckig bastardsvärmare och trätapetserarbi. 
Backsippa växer vid 1858-04. 1858-05 innehåller rikblommande vägkanter med gott 
om ängsväxter som brudbröd, darrgräs och stor blåklocka i anslutning till ett 
hagmarksobjekt. 
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ID 1858-01 (1858-01a-o, 1858-01-v, 1858-01b-o) 
Kommun Ulricehamn 

Sida av vägen Båda 

Längd (m) 90, 240, 56. Totalt 390 

Naturvärde Klass 1. Blomrik vägkant med gott om åkervädd och väddklint. Rikligt med 
väddsandbi och sexfläckig bastardsvärmare förekommer. 

Flora Åkervädd (400 blommor), väddklint 3, stor blåklocka 1, skogsklöver 2, 
käringtand 2, strätta 1, vitklöver 

Insekter Väddsandbi 3 honor, trätapetserarbi 1 hona, ängstapetserarbi 1 hona, 
vinbärsfuks, sexfläckig bastardsvärmare 1 

Rödlistade Väddsandbi NT, sexfläckig bastardsvärmare NT 

Konnektivitet  

Bomiljöer  

Skötsel Slåtter bör inte ske före september. 

Skötselprioritet Högsta 

Kommentar Vägkanterna var hyvlade den 31 juli 

 

 

Vägkant 1858-01-v sedd från norr den 30 juni.  
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ID 1858-04 
Vägnummer O 1858 

Kommun Ulricehamn 

Sida av vägen Båda 

Längd (m) 194, 194. Totalt 390 

Naturvärde Klass 1. Blomrik vägkant med gott om åkervädd och väddklint. Väddsandbi samt 
rödlistad växt förekommer. 

Flora Åkervädd (400 blommor), väddklint 3, backsippa 1, bockrot 2, gråfibbla 2, 
getväppling 2 

Insekter Väddsandbi 2 honor 

Rödlistade Väddsandbi NT, backsippa VU 

Konnektivitet  

Bomiljöer En del bara sandig blottor syns i den norra vägkanten. 

Skötsel Slåtter bör inte ske före september. 

Skötselprioritet Högsta 

Kommentar Vägkanterna var hyvlade den 31 juli 

 

 

Vägkant 1858-04 sedd från NV den 30 juni.  
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ID 1858-05 (1858-05-v, 1858-05a-o, 1858-05b-o) 
Vägnummer O 1858 

Kommun Ulricehamn 

Sida av vägen Båda 

Längd (m) 41, 58, 89. Totalt 190 

Naturvärde Klass 2. Blomrik vägkant med gott om ängsväxter som brudbröd och darrgräs. 

Flora Åkervädd (150 blommor), stor blåklocka 2, prästkrage 2, brudbröd 2, skogsklöver 
3, röllika, gulmåra 2, käringtand 2, gråfibbla 2, smultron, darrgräs 

Insekter  

Rödlistade  

Konnektivitet Angränsar till ängs- och betesmark 983-YDV (Tuva) 

Bomiljöer  

Skötsel Slåtter bör inte ske före den 15 augusti. 

Skötselprioritet Hög 

Kommentar Vägkanterna var hyvlade den 31 juli 

 

 

Vägkant 1858-05b-o sedd från SV den 30 juni.  



 225 

1872-01 Ljunghem, 1872-02 Skattegården, 1872-03 
Kronogården 

Blomrika vägkanter med åkervädd i Ulricehamns kommun. 650 blommor av åkervädd 
räknades längs de tre avsnitten. Andra växter som är vanliga är skogsklöver, 
getväppling, väddklint och röllika. Ängs- och betesmark CF3-D80 ligger i nära 
anslutning till 1872-01. Flera hagmarker finns i omgivningarna. 500 meter nordost om 
1872-01 finns en tidigare rapport om väddsandbi. Förutsättningar finns för väddsandbi 
i vägkanterna. Vägkanterna bör inte slås innan den 15 augusti. 
 

 

 

Vägkant 1872-01-o sedd från söder den 29 juni.  
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1872-04 Lyckås, 1872-05 och 06 Skrockhögen, 1876-
01till 03 Åkerby 
Blomrika vägkanter med åkervädd i Ulricehamns kommun. Längs väg 1872 finns flera 
vägkanter med gott om åkerävdd och bra förutsättningar för väddsandbi. 
Längs väg 1876 finns blomrika avsnitt med vägkanter där det finns gott om åkervädd 
och andra blommor. Även getväppling förekommer rikligt längs sträckorna. Sandiga 
miljöer i sydvända sluttningar finns i nedlagda grustag finns om om 1876-02. Flera 
större hagmarksobjekt finns inom området. Observation av väddsandbi har tidigare 
gjorts söder om Prästgården. Bra förutsättningar för väddsandbin och andra vildbin i 
vägkanterna. 
Vägkanterna bör inte slås innan den 15 augusti. 
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Vägkant 1872-06-v sedd från väster den 29 juni.  

 

 

ID 1876-01 (1876-01a-n, 1876-01b-n, 1876-01a-s) 
Kommun Ulricehamn 

Sida av vägen Båda 

Längd (m) 152, 55, 118. Totalt 330 

Naturvärde Klass 2. Mycket blomrika vägkanter med åkervädd och närhet till sandiga 
bomiljöer. 

Flora Åkervädd 2 (450 blommor), gråfibbla 2, getväppling 2, backglim 2, bockrot, 
röllika 2 

Insekter  

Rödlistade  

Konnektivitet Närhet till sydvända sandiga sluttningar i nedlagt grustag samt 200 m till ängs- 
och betesmark 7ED-600. Betesmarker omger vägsträckan. 

Bomiljöer Sydvänd sandig sluttning i nedlagt grustag 500 meter västerut. 

Skötsel Slåtter bör inte ske före den 15 augusti. 

Skötselprioritet Högsta 
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Vägkant 1872-06-v sedd från väster den 29 juni.  

 
 
ID 1876-02 (1876-02-s, 1876-02-n) 
Kommun Ulricehamn 

Sida av vägen Båda 

Längd (m) 271, 619 

Naturvärde Klass 2. Mycket blomrika vägkanter med åkervädd och närhet till sandiga 
bomiljöer. 

Flora Åkervädd 2 (250 blommor), käringtand 3, getväppling 2, kråkvicker 2, 
tjärblomster 2, bockrot 2, gråfibbla 2, harklöver, röllika 

Insekter  

Rödlistade  

Konnektivitet Närhet till sydvända sandiga sluttningar i nedlagt grustag samt närhet till ängs- 
och betesmark 41E-NZC. Betesmarker omger vägsträckan. 

Bomiljöer Sydvänd sandig sluttning i nedlagt grustag 150 meter norrut. 

Skötsel Slåtter bör inte ske före den 15 augusti. 

Skötselprioritet Högsta 
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Vägkant 1876-02-s sedd från väster den 29 juni.  

 

Vägkant 1876-02 sett från söder med sandiga sluttningar i bakgrunden den 29 juni.  
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Bilaga 2. Insamlade bin 
 

Colletes daviesanus Kragesidenbi 1 hona Ulricehamns kommun Humla k:a 1 km S 1364540 6427550 2011-07-30 

Lasioglossum leucopus Bronssmalbi 1 hona Svenljunga kommun Örsås k:a 6,1 km SSV 1335840 6366700 2011-05-20 

Andrena wilkella Ärtsandbi 1 hona Ulricehamns kommun Blidsbergs k:a 1,9 km NO 1363890 6426110 2011-06-13 

Lasioglossum fratellum Svartsmalbi 1 hane Svenljunga kommun Håcksviks k:a 1,6 km SSV 1339130 6355920 2011-07-30 

Andrena wilkella Ärtsandbi 1 hona Ulricehamns kommun Trädets k:a 1,9 km NO 1366680 6432580 2011-06-13 

Nomada marshamella Majgökbi 1 hona Svenljunga kommun Håcksviks k:a 4,3 km SSV 1338020 6353460 2011-05-26 

Macropis europaea Lysingbi 1 hane Svenljunga kommun Kalvs k:a 4,9 km NO 1338010 6353430 2011-07-30 

Andrena wilkella Ärtsandbi 1 hane Ulricehamns kommun Hössna k:a 2,9 km S 1365370 6410560 2011-06-30 

Anthidium punctatum Småullbi 1 hane Ulricehamns kommun Blidsbergs k:a 2,7 km NO 1364220 6426820 2011-06-13 

Megachile versicolor Ängstapetserarbi 1 hona Ulricehamns kommun Kärråkra k:a 420 m SO 1355960 6428910 2011-06-30 

Megachile ligniseca Trätapetserarbi 1 hona Ulricehamns kommun Kärråkra k:a 420 m SO 1355960 6428910 2011-06-30 

Coelioxys conica Konkägelbi 1 hona Ulricehamns kommun Blidsbergs k:a 1,9 km NO 1363890 6426110 2011-06-13 

Lasioglossum albipes Ängssmalbi 1 hona Ulricehamns kommun Strängsereds k:a 5 km 1370950 6402940 2011-07-31 

Lasioglossum albipes Ängssmalbi 1 hona Svenljunga kommun Håcksviks k:a 2,5 km N 1339410 6330030 2011-05-26 

Hoplitis claviventris Märggnagbi 1 hane Svenljunga kommun Sexdrega k:a 3,1 km OSO 1342324 6385090 2011-06-27 

Halictus rubicunda Skogsbandbi 1 hane Svenljunga kommun Gunnarps k:a 600 m NNO 1326470 6339930 2011-05-20 

Andrena lathyri Vialsandbi 1 hona Svenljunga kommun Gunnarps k:a 600 m NNO 1326470 6339930 2011-05-20 

Andrena lathyri Vialsandbi 1 hane Svenljunga kommun Sexdrega k:a 3,1 km OSO 1342324 6385090 2011-06-27 
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