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Sammanfattning 
Hösten 2011 upptäcktes ett exemplar av det rödlistade fibblesolbiet Dufourea minuta, som 

klassificerats som Nationellt utdöd (RE), från Osdal-Bråt, Borås. Exemplaret hade insamlats i området 

där man beslutat bygga väg 27. Detta är orsaken till denna inventering av bin på platsen 2013. 

Inventeringen visar att området, sammantaget genom kända data från 2013-10-01, kvalificerar sig 

som Västra Götalands läns värdefullaste lokal med rödlistade bin. Totalt har 90 arter av bin 

konstaterats i området. Nio av dessa arter finns på den nationella rödlistan. Av dessa nio rödlistade 

bin står fibblesolbi klassificerad som Nationellt utdöd (RE). Fyra arter står klassificerade som hotade, 

och av dem ingår tre arter i Naturvårdsverkets nationella projekt Åtgärdsprogram hotade arter. 

Förutom beläggexemplaret av fibblesolbi från Osdal 2008 har arten inte påvisats i Sverige sedan 

1945. Vid inventeringen 2013 har arten inte kunnat återfinnas. Å andra sidan visade sig arten 

silvergökbi Nomada argentata, av kategorin Akut hotad (CR), ha landets största kända population i 

området. Arten var inte påvisad i länet sedan 1951 och sedan 1970-talet i Sverige endast känd från 

några få lokaler i Östergötland. De tre övriga funna hotade arterna var dvärgsandbi Andrena nanula, 

storfibblebi Panurgus banksianus och guldsandbi Andrena marginata, samtliga av kategorin Sårbar 

(VU). I området hittades en av de två enskilt största kända populationerna av guldsandbi i länet. 

Inventeringen har kommit i ett sent skede då vägbygget skulle påbörjas. Det gjorde att tid för 

planering av åtgärder var knapp, vilket i sin tur försämrade möjligheterna att rädda flera av de 

rödlistade arterna. För att minimera skadorna och att försöka rädda arter i området är det viktigt att 

största möjliga ansträngning görs för att ta hänsyn till särskilt känsliga områden, anpassa vägbygget 

och försöka flytta boområden vid byggandet av vägen. På grund av att mycket värdefulla områden 

förstörs behöver dessutom betydande kompensatoriska åtgärder göras i omgivande miljöer norr och 

söder om den nya vägen för att rädda och utveckla de populationer av bin som finns kvar.  

Ridningen, djurhållningen och det markslitage som detta gett har gynnat bifaunan starkt i området. 

Bete vid rätt tidpunkt har skapat viktiga blomresurser och kan vara en förutsättning för att behålla 

områdets värden, samtidigt som det kraftigt kan underlätta dess skötsel. En ny skötselplan bör tas 

fram för området som helhet, och de kvarvarande miljöerna både norr och söder om den nya vägen 

bör förvaltas, skötas och helst skyddas. 

Området har sedan länge bedömts ha hösta naturvärde (Klass 1). I naturvårdsunderlaget inför 

miljökonsekvensbeskrivningen av vägen 2003 konstaterades det att uppgifter saknas om områdets 

sandmarksfauna, samtidigt som ett vägbygge skulle innebära stora negativa konsekvenser för 

naturvärdena. Ändå har ingen myndighet eller aktör begärt någon ingående inventering av de för 

sandmarker typiska djurgrupperna. Under dessa förutsättningar har det inte funnits möjligheter att 

på ett rimligt sätt bedöma konsekvenserna för naturmiljön i en MKB eller föreslå de bästa åtgärderna 

för att minska skadorna. Rapporten belyser behovet av att en generell principdiskussion kring 

framtagandet av MKB, vilket kan leda till bättre beslutsunderlag och planering för andra projekt. 

Rapporten visar tydligt vikten av att i ett tidigt skede begära fördjupande artinventeringar vid 

exploateringar i områden med mycket höga naturvärden (Klass 1-2). De mest intressanta 

organismgrupperna behöver tidigt identifieras, så att ”rätt” grupper inventeras. Inventeringen av bin 

2013 är ett exempel på hur en inventering kan genomföras och på hur ett underlag kan se ut, för att 

det ska kunna användas som konsekvensbedömning för hotade arter vid en exploatering.   
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Syfte och uppdrag 
Projektet har inneburit att, i området Osdal-Bråt där ny väg 27 ska byggas, inventera rödlistade bin 

och gaddsteklar. En riktad inventering har särskilt gjorts av arten fibblesolbi Dufourea minuta. Arten 

är klassificerad som Nationellt utdöd (RE) (Gärdenfors red. 2010) men upptäcktes oväntat 2011 i 

insamlat insektsmaterial från Osdal 2008. Att arten upptäcktes är orsaken till denna inventering som 

dessutom efterfrågades av Borås Naturskyddsförening. Uppdraget har även inneburit att klargöra 

uppgifterna om fyndet av fibblesolbi 2008. På grundval av resultaten har bästa möjliga 

naturvårdsåtgärder föreslagits. Inventeringen kan användas som underlag för att minska de skador 

på bifaunan som uppstår och för att göra kompensatoriska åtgärder i områden utanför vägområdet i 

samband med vägbygget. 

Arbetet har utförts under 2013 av Peter Nolbrant (BioDivers Naturvårdskonsult) och L. Anders 

Nilsson (EkoBi Natur i Uppsala AB) på uppdrag av den förra. Uppdragsgivare har varit ÅF 

Infrastructure AB för Trafikverkets räkning. 

För att kunna dra slutsatser om förekomststatus hos olika arter och hur vägen påverkar skyddsvärda 

arter i närlandskapet bestämdes att ett bredare område runt vägkorridoren skulle inventeras. 

Inventeringsområdet sträckte sig därför cirka 700 meter norr och söder om vägens dragning (Fig. 8). 

Riktlinjerna för inventeringen har dragits upp i samråd mellan Mats Lindqvist, Trafikverket Region 

Väst och konsulterna. Ytan av området som skulle undersökas var 140 ha. Den yta som i praktiken 

hade lämpliga miljöer för bin och som inventerades var cirka 60 ha. Området delades vid 

inventeringen in i 40 delområden. Ytan av själva vägområdet för väg 27 inom inventeringsområdet 

var 15 ha. 

 
Läge för den nya väg 27 mellan Viared-Kråkered, markerat med grön ring (ur WSP Samhällsbyggnad 2005). 
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Bakgrund 
Osdal är sedan lång tid känt som ett värdefullt naturområde med hedmiljöer. I kommunens 

naturvårdsplan från 2001 har området bedömts ha högsta naturvärde, Klass 1. Bedömningen grundar 

sig på att området är en öppen hed med stor betydelse för fågellivet och värdefull flora.  

I samband med förstudien av väg 27, delen Viared-Kråkered, gjordes 1996 en inventering och 

konsekvensbeskrivning i vägkorridorerna av Naturcentrum på uppdrag av Lumbricus AB 

(Naturcentrum 1996). Inventeringen tog inte upp insekter utan endast växter och fåglar. En dragning 

av vägen längre söderut i vägkorridoren förordades; ”Området uppvisar inte lika höga kvalitéer 

längre söderut, även om dessa partier har höga värden. Därför är en dragning i detta läge ”mindre 

dåligt” ur naturvårdssynpunkt”. Länsstyrelsen beslutade 2000-12-08 att vägprojektet kunde antas ha 

betydande miljöpåverkan, med hänsyn till de stora miljövärdena i Viskadalen vid Osdal-Bråt. 

År 2001 gjordes en mer detaljerad inventering av växter i området varvid arter som granspira (NT), 

slåttergubbe (NT), tätört, granbräken och låsbräken hittades (Aronsson & al. 2001).  

En vägutredning med MKB och med fyra alternativa vägsträckningar förbi Viskadalen gjordes nu. 

Alternativ Syd och Alternativ Mitt ströks under arbetets gång (WSP Samhällsbyggnad 2005).”Dessa 

alternativ har valts bort eftersom korridorerna medför stor konflikt med Bråt skjutfält vilket utgör 

riksintresse för försvaret.” En vägsträckning återstod slutligen, Alternativ Nord. År 2003 gjorde 

Naturcentrum en inventering och naturvärdesbedömning samt miljökonsekvensbeskrivning för 

naturmiljön av Alternativ Nord på uppdrag av J & W (Naturcentrum 2003). Inga fördjupade 

inventeringar gjordes, men hela området vid Osdal-Bråt bedömdes ha högsta naturvärde, Klass 1. 

Man skrev att ”området hyser goda förutsättningar för ovanliga och rödlistade sandinsekter men 

sådan uppgifter saknas”. Konsekvenserna för hedområdet vid vägbygget bedömdes som ”stora ur 

naturvårdssynpunkt, men det är att föredra att vägen förläggs så långt norrut som möjligt”.  

År 2003 tog kommunen fram en skötselplan för Osdal-Bråt vilket beskrevs som ett unikt hedområde. 

I en känslighetsbedömning anförs att ”exploateringar av ytor, t ex anläggningar av väg, golfbana eller 

industriområde, går inte att förena med bevarande av naturvärden på de ytor där exploatering sker. 

Ianspråktagandet av ytor medför sannolikt också rubbningar i det ekologiska samspelet inom hela 

området, vilket kan medföra att värden även en bit ifrån exploateringsytorna påverkas. Genom en 

god planering och kännedom om naturvärdena bör dock sådana skador kunna minimeras”.  

I samband med remiss av vägutredningen påtalade länsstyrelsen ”behov av särskilda 

hänsynstaganden i det fortsatta arbetet: möjliga kompensationsåtgärder för intrång i känsliga 

naturområden behöver redovisas i arbetsplanen”. MKB:n godkändes av länsstyrelsen 2005-03-08. I 

den MKB som ingår i vägutredningen nämns dock inget om konsekvenser för sandmarksinsekter 

(WSP Samhällsbyggnad 2005). Under möjliga åtgärder skrivs att ”Ett nordligt vägläge i korridoren 

enligt Alternativ Nord är positivt för naturmiljöintressena inom områdena.” 

I nästa steg togs en arbetsplan fram för väg 27, samt en miljökonsekvensbeskrivning till denna 

(Ramböll 2009a och 2009b). Thomas Appelqvist, Pro Natura fick i uppdrag av Ramböll Sverige AB, att 

inventera de berörda naturavsnitten och närmare beskriva och naturvärdesbedöma dessa, eftersom 

de bedömdes kunna ha betydande naturvärden (Appelqvist 2008, rapport 28 juli reviderad 18 

september och 2 oktober samma år). Insekter ingick egentligen inte i inventeringen, men 

T.Appelqvist bedömde området som intressant för sandmarksfauna och gjorde därför även en 
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enklare inventering av insekter som underlag för bedömningen. Fältarbetet utfördes 13 juni, vilket 

delvis bestod av att tolv fallfällor för insekter sattes ut i två av totalt fem bedömda naturavsnitt. 

Fällorna satt ute till 4 juli. Perioden var ganska kall och regnig. Inga rödlistade arter påträffades. 

Utifrån observerade miljöer och signalarter av främst markskalbaggar gjordes emellertid 

bedömningen att ”en mer fullständig inventering skulle säkerligen resultera också i rödlistade arter” 

och att två av de fem naturavsnitten hade värdeklass 1.  

Den 17 juli gjorde T. Appelqvist dessutom frihåvning av gaddsteklar över ett lite större område som 

etiketterades ”Gässlösa”. Detta blev dock liggande och först hösten 2011 kom gaddstekeldelen av 

insektsmaterialet att i regi av Pro Natura skickas till en expert (L. Norén) för artbestämning. I 

egenskap av specialist på landets bifauna blev LAN under senhösten 2011 kontaktad av L. Norén som 

upptäckt att en hona av fibblesolbi fanns i materialet. Arten var tidigare i Sverige endast känd från tre 

platser och dess senaste belagda förekomst var 1945 i Lysekils kommun i Bohuslän. I rödlistan var 

arten klassificerad som Nationellt utdöd (RE) (Gärdenfors red. 2010). Den nya uppgiften om 

fibblesolbi inrapporterades till Artportalen i mitten av januari 2012 (J. Edelsjö e-post till LAN). I 

rapporten Gaddsteklar i Västra Götalands län (Stenmark 2013) har dock exemplaret misstolkats som 

monkesolbi Dufourea halictula (Stenmark e-post till LAN). 

I arbetsplanens miljökonsekvensbeskrivning som färdigställdes 2009, alltså innan det insamlade 

fibblesolbiet hade artbestämts, nämns för första gången gruppen insekter, men endast i allmänna 

ordalag: ”Vissa insekter som är anpassade till sandiga marker kommer att få minskat livsutrymme. 

Konsekvenserna bedöms som stora.” (Ramböll, 2009b) 

För att bedöma bevarandestatus för populationen av fibblesolbiet besökte LAN området Osdal-

Gässlösa-S:t Sigfrids griftegård-Bråt under delar av två dagar sommaren 2012. Allmänt konstaterades 

att, ur perspektivet Västra Götalands län, här förelåg unikt gynnsamma förhållanden för bin främst 

genom kombinationen exponerad finsand-grovmo i varmt läge och stora blomresurser. I synnerhet 

gällde detta på och kring ridsportmarken med fibblor, gullris och monke söder om Osdal (delområde 

1) och fuktheden med enorm förekomst av ängsvädd norr om Bråt (delområde 4) (Naturavsnitt 2 

respektive 4 i Appelqvist 2008). Vid besöken sågs två rödlistade arter av bin, guldsandbi Andrena 

marginata (VU) och praktbyxbi Dasypoda hirtipes (NT). Dessutom sågs ovanligt stora populationer av 

tandsandbi Andrena denticulata och sommarsandbi Andrena nigriceps. Trots riktat eftersök, även på 

de två alternativa närmare platser där enligt Appelqvist (e-post 2012-08-02) fibblesolbiet insamlats, 

sågs emellertid inga individer av denna art. 

Metoder 
Inventeringen har, med anledning av det nationellt angelägna fibblesolbiet, i huvudsak inriktats på 

rödlistade bin och deras habitatförutsättningar och populationsstatus. Även övriga bin och 

gaddsteklar har inventerats. Andra naturvårdsintressanta arter inom ordningarna fjärilar, skalbaggar 

och tvåvingar som observerats har också noterats. Inventeringen av bin utfördes med riktat eftersök 

på basis av erfarenhet av svenska arters habitat, d.v.s. på deras livs- och reproduktionsavgörande 

substrat som föda (nektar och pollen) och boplatsmaterial. Vid inventeringen av bin har så långt som 

möjligt, artbestämning i fält tillämpats: enbart genom ögat, med hjälp av ”observationskikare” 

(TRILUX, kikartyp eller PENTAX Papilio 6,5 x med korta närgränser) eller frihåvning och omedelbar 

kontroll i observationsglas innan biet frisläpps på platsen. Fördelen med en sådan skonsam icke-
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dödande metod är att populationer av de allra flesta rödlistade bin inte påverkas negativt. Bin av 

grupper som kräver granskning under mikroskop för säker artbestämning utsattes för provtagning 

med dödarrör som gav representativa exemplar i tid och rum. Övriga gaddsteklar har främst 

inventerats genom utsättning av färgskålar. Viktiga blomresurser, bomiljöer och platser för 

föreslagna gynnande åtgärder har noterats och ritats in på karta med hjälp av GPS och handdator. 

Området har inventerats under perioden april - augusti 2013. PN har fältarbetat i området 20 och 26 

april, 5, 14, 24, 27 och 30 maj, 6, 10, 25 och 28 juni, 18 och 29 juli samt 4, 5 och 22 augusti. Flera av 

besöken var dock kortare delar av dagen. LAN har fältarbetat 6 och 25 juni, 7, 17 och 29 juli samt 15 

augusti. Fältarbetstiden har varit 23 dagar med totalt cirka 100 timmar. Dessutom har LAN i egenskap 

av specialist på landets bifauna besökt området 27 juli och 19 augusti 2012. Detta arbete ingår inte i 

uppdraget, men resultat inkluderas i föreliggande rapport. 

Besöken 2013 har gjorts när vädret varit klart till halvklart med som högst måttliga vindar och 

temperatur över 18°C. 

För att få en relativt extensiv information även om tämligen svårbedömbara grupper som framförallt 

småvuxna vägsteklar och rovsteklar har vitskålar och gulskålar satts ut av PN på flera platser den 20 

juni (totalt 38 skålar 1,5 dag), 20 juli (totalt 28 skålar 2 dagar) och 6 augusti (totalt 27 skålar 1 dag) 

(Fig. 8). Detta motsvarar totalt 140 skåldygn. 

Artbestämning av insamlade bin har gjorts av LAN. Övriga gaddsteklar har artbestämts av Johan 

Abenius (Johan Abenius Natur). Material som insamlats av LAN har deponerats i coll. Nilsson 

(Evolutionsmuseet, Uppsala Universitet) medan det som insamlats av PN förvaras i coll. Nolbrant 

(BioDivers Naturvårdskonsult, Skene). Rapportering av artbestämda bin, gaddsteklar och övriga 

rödlistade insekter har skett till Artportalen. 

För klargörande av frågor kring fyndet av fibblesolbi 2008 har LAN kontaktat Thomas Appelqvist (Pro 

Natura), Lars Norén samt Björn Cederberg och Jan Edelsjö (ArtDatabanken) för mer detaljerade 

uppgifter. 

Väder 
Sommaren 2012, året innan inventeringen, var extremt regnig och kall. Detta gjorde att många 

sommarflygande arter av bin fick en mycket dålig reproduktion 2012, vilket märktes i betydligt lägre 

individantal 2013. Vid besök som LAN gjorde 2012 påträffades exempelvis en mycket individrik 

population av sommarsandbi i delområde 1 (Fig. 8). 2013 sågs uppskattningsvis endast mindre än 20 

% av det individantal som sågs 2012. Även för praktbyxbi noterades en liknande nedgång. 

Våren 2013 i Västsverige var extremt torr och kall med tjälfrusen barmark under större delen av 

mars. Detta gjorde bl.a. att stora arealer av ljung, blåbär och andra ris dog eller skadades, med en 

starkt reducerad blomning som följd. Även den fortsatta våren och sommaren var mycket torr. Flera 

för områdets blombesökande fauna viktiga örter påverkades negativt av den extrema våren, samt 

också av fortsatt torka. Den 2012 mycket rikliga blomningen av monke i delområde 1 uteblev i stort 

sett helt 2013. Även blomningen av höstfibbla var påtagligt mindre i delområde 1 år 2013. Torkan 

orsakade säkerligen allmän utbredd nektarbrist, en situation som är typiskt ogynnsam för bin. Först i 

augusti kom väderomslag som gav en del regnskurar.  
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Områdesbeskrivning 
Osdal-Bråt ligger i Viskans dalgång, där denna vidgas, strax söder om Borås. Längs detta avsnitt har 

Viskan brett ut sig över sandiga isälvsmaterial och format svämplan som kantas av sluttningar från 

erosion. Området vid Osdal-Bråt har använts som slåttermark, betesmark och åker under hundratals 

och kanske över 1000 år tillbaka i tiden (Fig. 2). Hedarna vid Osdal-Bråt är en sista rest av ett 

ålderdomligt landskap som har brett ut sig över stora områden runt Borås under lång tid tillbaka (Fig. 

5-6). I detta landskap fanns sannolikt stora mängder bin och många av de arter som idag är mycket 

ovanliga eller som helt försvunnit från trakten. 

Något som är värt att notera är att området ligger i ett av Sveriges regnrikaste områden, och att 

Borås faktiskt är Sveriges regnigaste stad med normalvärde (1961-1990) på 975 mm/år (SMHI 2012). 

Osdal-Bråt utgör annars ett mycket lämpligt område för bin och många andra djur som gynnas av 

sandmarker och torrängar tack vare ett antal markanta förutsättningar:  

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

 En varierad flodskapad hydromorfologi av svämplan med väst- och sydvända sandiga 

erosionssluttningar, en relativt föränderlig topografi som ger en mosaik med olika miljöer. 

 Ett till ytan stort område där det finns utrymme för en variation och mosaiker av olika miljöer 

med olika struktur, skötselregim och olika blomresurser. 

 En dalgång som här är vidgad och skogsomgärdad vilket ger en ”gryteffekt” med ett relativt 

skyddat och varmt lokalklimat. 
 

 Ett mycket rikt system av markstörande infrastruktur, som järnvägsbankar, vägslänter, 

grusvägar, markvägar, ridstigar, galopp- och hoppbanor, paddockar etc. 
 

 En lång obruten historisk kontinuitet av hävd och röjning i området, först genom bete och 

slåtter för foder och senare genom slåtter och röjning för öppethållande av det militära 

övningsfältet. 
 

 Ett pågående varierat markslitage genom ridning, djurhållning och ett omfattande friluftsliv 

av allehanda slag. 

Redan genom att studera kartor kan man ana att området har exceptionella naturvärden. På 

topografiska kartan ser man att Osdal-Bråt ligger i en skyddad sänka som ger ett gynnsamt 

lokalklimat. På SGU:s jordartskarta (www.sgu.se) syns att stora isälvsavlagringar finns från Öresjön 

norr om Borås och vidare söderut i Viskans dalgång ner till Guttasjön (Fig. 1). Under lång tid har dessa 

sandiga och lättodlade områden utgjort ängsmarker och åkrar för byar som legat i området. På en 

karta från 1718 får man en uppfattning om att det funnits stora öppna områden kring gårdar och 

byar i Viskans dalgång (Fig. 2). Gården Osdal fanns redan innan staden Borås grundades, och hette på 

1600-talet Oschdal. Under sin blomstringsperiod fanns ett 20-tal torp på gårdens marker. På 

skifteskartan över Bråt från 1818 får man en bild av hur markanvändningen såg ut (Fig. 3). Större 

delen av inägan bestod av slåttermark och runt gårdarna låg mindre åkrar. Denna struktur har i 

Sverige sett ungefär likadan ut från vikingatiden fram till mitten av 1800-talet. Under 1800-talets mitt 

skedde stora förändringar dels genom skiftesreformerna och dels genom nya brukningsmetoder. 

http://www.sgu.se/
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Slåtterängar odlades upp och omvandlades till åkermark, vilket man kan se på kartan från 1890-97 

(Fig. 4). Slåttermarker fanns nu främst kvar längs Viskan. 

Regementet I15 började byggas 1912 och kasernanläggningen stod klar för inflyttning 1914. Den 

mark som togs i anspråk i samband med tillkomsten av övningsfält och kasernbyggnader ingick 

tidigare till största delen i herrgårdarna Osdal, Katrineberg, Kristiansfält, Bråt och Huvagården. Detta 

innebar att mycket av den jordbruksrevolution som skedde under början av 1900-talet inte 

genomfördes i området. Magra ängsmarker, hedar och åkrar undgick konstgödsling och pesticider. 

Istället övergick markerna åter till att likna slåtterängar och hedar (Fig. 6). Övningsfältet har inneburit 

att markerna hållits öppna genom slåtter, bränning och trädfällning. Sandiga jordblottor har hållits 

öppna av tramp och fordon. 1996 lades I15 ner och den rent militära verksamheten upphörde. Vissa 

delar av övningsfältet används dock fortfarande för övningsskjutning genom avtal mellan Borås Stad 

och Fortifikationsverket. Genom att en livaktig ridverksamhet, med tillhörande djurhållning, bedrivits 

på båda sidor om Viskan har slitage fortsatt i området så att sandiga stigar och jordblottor hållits 

öppna. Under senare år har en igenväxning av sly skett i delar av området skett genom att hävden i 

de kommunalt ägda delarna upphört. 

Med undantag av Osdal-Bråt har idag hela området med isälvsavlagringar och gamla kulturmarker 

norrut i Viskans dalgång helt försvunnit genom exploateringar och bebyggelse. Detta faktum, samt 

den historiska kontinuiteten av hävd och störning på sandmark, ger kvarvarande Osdal-Bråt till ett 

unikt område för hotade arter, kulturhistoria och friluftsliv. 

 
Figur 1 och 2. T.v. ses jordarter (SGU). Grönt motsvarar isälvsavlagringar. Området Osdal-Bråt är markerat på 

kartan. T.h. ses en karta över Borås från 1718. Samma område är markerat. Vidsträckta ängsmarker och 

betesmarker sträcker sig vidare på sandig mark över mycket stora områden runt Borås och längs Viskan. 
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Figur 3 och 4. T.v. ses skifteskarta 1818 för Bråt. Runt Bråt ligger inägan som domineras av ängsmark (svagt 

grönt) som slogs med lie för vinterfoder. Åkermarken är markerad med rosa. Inägan omgärdades av stängsel så 

kreaturen, som gick fritt på utmarken och betade, inte skulle komma in och förstöra åkrar och ängsmarker. T.h. 

ses häradsekonomisk karta 1890-97. Nu har stora delar av ängsmarkerna omvandlats till åkermark och vallar 

(rosa). Endast områden närmast ån är fortfarande slåttermarker eller betesmarker (grönt). 

 
Figur 5. Borås år 1855. Stora områden med ängsmarker och hedar bredde ut sig på det sandiga isälvamaterialet 

runt Borås. 
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Resultat 

Bedömning av området som helhet 
Sammantaget, genom kända data från 2013-10-01 (Stenmark 2013 plus LAN pers. obs.), kvalificerar 

området som Västra Götalands läns värdefullaste lokal med rödlistade bin. Det är därmed också av 

nationellt intresse för 16:e miljömålet ("ett rikt växt- och djurliv"). Tio rödlistade arter av gaddsteklar 

har påträffats, varav inte mindre än nio är bin (Tabell 1). Av dessa nio rödlistade bin står fibblesolbi 

klassificerad som Nationellt utdöd (RE) (enl. Gärdenfors red. 2010). Fyra arter står klassificerade som 

hotade och av dem ingår tre arter i Naturvårdsverkets nationella projekt Åtgärdsprogram hotade 

arter. Det stora antalet rödlistade arter och förekomst av värmekrävande arter är särskilt 

anmärkningsvärt med tanke på att lokalen ligger i ett av Sveriges nederbördsrikaste områden. 

Tidigare information på ArtDatabanken (SLU, Uppsala) pekade på att länets främsta område var, det 

av naturforskare alltsedan 1700-talet ofta besökta, Kinnekulle med sex rödlistade biarter, varav en 

hotad. Tre av arterna är dock inte sedda sedan 1950-talet (Artportalen 1900-2013, PN pers. obs.).  

För att få veta det verkliga antalet rödlistade bin och andra insekter i det relativt okända området 

Osdal-Bråt behöver observationer göras under flera år. 

Fibblesolbi och storfibblebi Panurgus banksianus (se nedan) är typiska hedarter. Detta stärker bilden 

av att hedarna vid Osdal-Bråt är en sista rest av ett större hedlandskap som bredde ut sig kring Borås, 

där sannolikt stora populationer av dessa arter förekom till ända långt in på 1900-talet. 

Figur 6. Ekonomisk karta från 1961. Här 

ses att större delen av området är öppna 

hedar. Endast mindre delar är åker 

(gult). Området är betydligt mer öppet 

och fritt från träd och buskar jämfört 

med idag. 
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Särskilt skyddsvärda arter 
Sett nationellt till enskilda hotade biarter, utgör fibblesolbi (Nationellt utdöd RE) från 2008 högsta 

miljöangelägenhet, vilket omedelbart behöver resultera i artinriktade räddnings- och skyddsåtgärder. 

Detta trots att biet inte återfanns 2013 (och 2012). Det är nämligen mycket svårt att hävda att en 

population av en ganska småvuxen insekt verkligen har dött ut om man inte har en betydligt längre 

årsserie av negativa data. I det aktuella fallet fanns heller ingen uppteckning av den exakta 

insamlingsplatsen för den enda kända individen (T. Appelqvist e-post 2012-08-02). Att en enda 

honindivid hittades 2008 kan eventuellt tyda på att populationen då var (mycket) liten. Genom att 

flera somrar förflutit sedan dess utan artinriktade bevarandeåtgärder kan man heller inte utesluta att 

ett utdöende hunnit ske. Storfibblebi kan vara inne i en liknande trend, se nedan. 

Därnäst i angelägenhet kommer silvergökbi Nomada argentata (Akut hotad CR, ÅGP-art) som i landet 

i övrigt endast har fyra kända, mycket små populationer i Östergötlands län (LAN pers. obs. 2013). 

Osdal-Bråt-populationen uppskattas till ˂100 individer och är nationellt den ojämförligt största och 

mest livskraftiga som någonsin varit känd. Silvergökbiets existens är starkt kopplad till värdarten 

guldsandbiets gynnsamma status i området. 

Tre arter är hotklassificerade Sårbar (VU). Av dessa är dvärgsandbi Andrena nanula nationellt känt 

från färre än 15 lokaler (LAN pers. obs.), medan både storfibblebi (ÅGP-art) och guldsandbi (ÅGP-art) 

från många (Karlsson & Larsson 2011, Karlsson & al. 2011). I länet är efter år 2000 såväl dvärgsandbi 

som storfibblebi känt från endast tre lokaler medan guldsandi från närmare 50 (Stenmark 2013 plus 

LAN orapp. data). Osdal-Bråt-populationen av dvärgsandbi är svårbedömd då individer bara sågs vid 

ett tillfälle. Populationen kan vara liten (t.ex. ˂50) och hotad eftersom dess näringsväxt strätta 

utbrett utsattes för slåtter under blomningen. Populationen av storfibblebi uppskattas till ˂10 

individer. Den bedöms vara akut hotad och i omedelbart behov av åtgärder för större resurs av 

fibblor som blommar i intervallet juni-juli. I kontrast till föregående hyser området en av de två 

enskilt största och mest livskraftiga kända populationerna av guldsandbi i länet. Denna är säkerligen 

mycket tack vare den stora förekomsten av ängsvädd. Inom det inventerade området finns 

uppskattningsvis 125 000-250 000 blommande plantor på en yta av cirka 2,5 ha. Dessutom finns 

flerstädes ängsvädd och guldsandbi på den angränsande fortsättningen söderut av det stora 

skjutbanekomplexet i Bråt. Guldsandbiets gynnsamma status ger silvergökbiet existensmöjlighet. 

Dessutom hittades flera nationellt eller i länet relativt sällsynta gaddsteklar. Av dessa är fem 

rödlistade som Nära hotad (NT): väddsandbi Andrena hattorfiana, kustbandbi Halictus confusus, 

praktbyxbi Dasypoda hirtpes, vialgökbi Nomada villosa och mindre pansarstekel Tiphia minuta. Den 

senare hyser troligen länets individstarkaste kända population i delområde 1. Bland övriga ovanliga 

gaddsteklar märks särskilt bryngökbi Nomada opaca som inte tidigare rapporterats från Västra 

Götalands län. Bryngökbiet är kleptoparasit på brynsandbi Andrena fulvida. Brynsandbiet har inte 

påvisats sedan 1800-talet i Västergötland, men finns uppenbarligen kvar inom Osdal-Bråt. Ytterligare 

en ovanlig art är den tidigare rödlistade rovstekeln Crossocerus palmipes, vilken är en exklusiv 

sandmarksart som hittades på flera platser i området. Flera rödlistade arter inom andra 

insektsordningar sidonoterades vid inventeringen (Tabell 1). Detta antyder att en riktad inventering 

mot sådana grupper skulle resultera i att långt fler rödlistade arter kan påvisas i området. 
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Tabell 1. Påträffade rödlistade arter av insekter i inventeringsområdet Osdal-Bråt. Fibblesolbi har inte kunnat 

återfinnas 2013 (eller 2012) och förekomsten är därför osäker. 

  RL ÅGP Population 

Dufourea minuta fibblesolbi RE  ? 

Nomada argentata silvergökbi CR x <100 

Andrena marginata guldsandbi VU x <300 

Andrena nanula dvärgsandbi VU  <50 

Panurgus banksianus storfibblebi VU x <10 

Andrena hattorfiana väddsandbi NT  <100 

Halictus confusus kustbandbi NT  <30 

Dasypoda hirtipes praktbyxbi NT  <20 

Nomada villosa vialgökbi NT  <20 

Tiphia minuta mindre pansarstekel NT  <500 

Bembecia ichneumoniformis smygstekellik glasvinge NT  Ej bedömd 

Hemaris tityus svävfluglik dagsvärmare NT  Ej bedömd 

Zygaena filipendulae sexfläckig bastardsvärmare NT  Ej bedömd 

Chrysolina sanguinolenta en bladbagge NT  Ej bedömd 

 

Antal arter och individer 
Totalt har 135 arter av gaddsteklar konstaterats i området (Bilaga 2). Av dessa utgörs 90 arter av bin 

(inklusive humlor och honungsbi). Solitärbin utgör 77 arter. Artantalet får anses som högt med tanke 

på att inventeringen endast gjorts under ett år och att den i första hand inriktats på 

naturvårdsintressanta arter. Dessutom var 2012 exceptionellt kallt och regnigt vilket gjorde att 

inventeringsåret 2013 blev ett individfattigt år för många arter. För att upptäcka samtliga arter av bin 

som finns i ett område krävs vanligen flera år av inventering. Vid några års inventering är det troligt 

att man kommer upp till ett betydligt högre påvisat artantal i området. 

Även nationellt sett är artantalet högt. Vid en jämförelse av 32 artrika områden i Sverige som 

inventerats på bin, hamnade den bästa lokalen på 74 arter av solitärbin och 87 arter av samtliga bin 

(Nilsson & al. 2007). Visserligen var ytan på området mindre (8 ha) men å andra sidan hade det 

inventerats under fyra år. 

Antalet observationsposter av bin som rapporterades till Artportalen blev 280. Totalt observerades 

cirka 140 individer av rödlistade bin varav 110 var guldsandbin. I färgskålarna samlades totalt 492 

individer av gaddsteklar varav 234 individer av bin. Av dessa var 116 individer arten franssmalbi 

Lasioglossum sexstrigatum, som är typisk för områden med bar sand. Endast en rödlistad art 

fångades i färgskålarna, nämligen mindre pansarstekel (NT) med 19 individer.  

Särskilt skyddsvärda naturelement 
Området består av flera större delar som har mycket olika karaktärer, och som därför var för sig är 

mycket viktiga för den ekologiska funktionen i landskapet och för att de hotade arterna ska kunna 

fortleva i området. Exempelvis finns endast stora bestånd av fibblor i delområdena längs planerad 

väg 27 och strax norr om denna. Dessa delområden är en förutsättning för fibblespecialister som 

fibblesolbi (RE), storfibblebi (VU) och praktbyxbi (NT). Översiktligt kan man dela in området i sju 

särskilt värdefulla naturelement (jämför med Fig. 8 och Bilaga 1): 
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1. Stora slänten inklusive ovan- och nedanförliggande hedar (delområde 1 och 2). 

Det enskilt viktigaste elementet i området är den sydvända sandiga sluttningen inklusive den plana 

ovanliggande ytan (paddocken) och nedanförliggande beteshagen omgärdad av galoppbanan. Här 

finns en rik blomning av gråfibbla, höstfibbla, monke m.m. (Fig. 15). Åtta rödlistade insektsarter varav 

två hotade och en nationellt utdöd har påträffats här. Fyra av de rödlistade arterna har endast 

observerats i detta delområde inom hela inventeringsområdet (Fig. 17). De mest intressanta 

observationerna är fibblesolbi (RE) 2008 och storfibblebi (VU) 2013. Dessutom finns här det enda 

kända boområdet för praktbyxbi (NT) i Sjuhäradsbygden (Fig. 16). Här finns även mycket stora 

populationer (inventeringsområdets klart största) av flera arter som mindre pansarstekel (NT), 

sommarsandbi och sälgsandbi Andrena vaga (uppskattningsvis 8000 bon) (Fig. 16). Hästridning har 

skett i slänten vilket gjort att värdena kunnat bevaras. 

2. Grustag och mosaiklandskap med omgivande blomrika marker (delområdena 14-23). 

Grustaget samt den sydvända vägskärningen, med omgivande marker, med bl.a. ängsvädd och gökärt 

vid Bråt, är mycket värdefulla med bl.a. vialsandbi Andrena lathyri och vialgökbi (NT). Bon av 

guldsandbin sågs även i grustaget. Fem rödlistade insektsarter har påträffats. Trots utsättning av 

färgskålar och många besök har antalet påträffade rödlistade arter varit betydligt lägre i själva 

grustaget (delområde 15) jämfört med den sydvända slänten söder om ridskolan (delområde 1). 

3. Sandiga ridstigar (delområdena 6, 7, 14 och 16). 

De sandiga ridstigarna och sandiga vägarna är andra värdefulla element där de viktgaste boområdena 

för guldsandbin (VU) finns i området. Ridningen har varit nödvändig så att ytor hållits öppna och 

värdena kunnat bestå. Dessa miljöer med boområden med guldsandbi är absolut nödvändiga för det 

akut hotade silvergökbiet som hittades 2013. Viktiga sådana miljöer finns i delområde 6 och 7 i och 

strax norr om den nya vägen öster om Viskan. Här förekom även mindre pansarstekel (NT) samt den 

krävande rovstekeln Crossocerus palmipes.  

4. Svämplan med rik förekomst av ängsvädd (delområde 4 och 13a).  

Fuktheden med områdets största bestånd av ängsvädd (Fig. 15) är ytterligare ett mycket värdefullt 

element där guldsandbi samlar pollen, svävfluglik dagsvärmare Hemaris tityus (NT) och sexfläckig 

bastardsvärmare Zygaena filipendulae (NT) nektarsöker samt där den sällsynta kärrantennmalen 

Nemophora minimella lever. 

5. Hästhagar öster om Viskan samt blomrika områden söder om dessa (delomr. 6, 7, 8 och 10). 

Hästhagarna öster om Viskan med bl.a. en mycket stor mängd höstfibbla (Fig. 15), ängsskallra och 

ögontröst samt åkervädd är också en mycket viktig miljö för rödlistade arter som praktbyxbi (NT) och 

väddsandbi (NT). Sandiga vägar förekommer med värdefulla boområden (Fig. 16 och 22). Fem 

rödlistade insektsarter varav en hotad har påträffats. Detta är även en möjlig miljö för det eftersökta 

fibblesolbiet (RE), särskilt om man skapade strategiskt utspridda sandblottor, vilket vore en enkel 

åtgärd. 

6. Sandiga områden söder om kyrkogården (delområdena 28-30). 

Det ännu stora sandiga och blomrika området vid kyrkogården (delområdena 28-30) är ytterligare en 

mycket värdefull miljö med bl.a. en mycket stor population av sandmarksarten franssmalbi. 

Uppskattningsvis finns här över 1 000 bon. En rödlistad art, mindre pansarstekel (NT), hittades i detta 

område. Särskilt den sydvända sandiga sluttningen (delområde 28) är värdefull där det förekom 
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sälgsandbin och vårsidenbin Colletes cunicularis. Området har hög potential som värdefullt område 

för rödlistade bin. 

Tyvärr fortskrider en snabb utökning och förändring av delområdets skötsel till att bli alltmer ohållbar 

ur ekologisk miljösynpunkt. Traktens naturliga fauna och flora utplånas till förmån för livlösa 

hårdgjorda ytor, gödslade intensivklippta gräsmattor och förädlade ”peloriska” trädgårdsväxter utan 

värde för bin eller andra nyttiga djur.  

7. Vägkanter längs väg O1610 (delområde 27 och 31). 

Vägkanterna längs väg O 1610 och banvallen längs vägen, vilka löper väster om Viskan, är värdefulla. 

Särskilt sträckor med gott om åkervädd är mycket viktiga för populationen av väddsandbi i området. 

 
Figur 7. Bon av bin och andra steklar i delområde 29 den 18 juli. 
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Figur 8. Delområden, särskilt känsliga områden och utplacerade färgskålar. 
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Fenologi för blomresurser och insekter 
Området uppvisar tack vare sina utbredda arealer av olika miljötyper, från naturlig strand till olika 

successionsstadier mellan bar sand och skog, en tydlig säsongsrelaterad (fenologisk) sekvens med 

stora bestånd av blommande växter. Dessa successiva födoresurser är en av nycklarna till områdets 

innehåll av blombesökande arter och deras populationsstorlekar, vilket i sin tur avgör naturvärdets 

storlek och förekomst av hotade arter.  

Fas 1. Sälg och viden Salix. Viskan och dess utvidgning Djupasjön rinner naturligt genom området. 

Här finns en mycket stor resurs av dessa massblommande vedväxter i anslutning till stränder, 

ängsdiken och tidvis översvämmad fukthed, samt även utspritt längs bryn och på kullar och 

sluttningar. Denna ymniga resurs av pollen och nektar ligger inom gynnsamt kort flygavstånd för 

många sandboende biarter i omgivningarna. Genom sin blomning april - maj har den avgörande 

betydelse för många bin (och fjärilar) som övervintar som fullvuxna. Detta gäller både 

blomgeneralister, t.ex. humledrottningar, och ett antal videväxtspecialister av solitärbin.  

  
Figur 9 och 10. Hona av sälgsandbi vid bohål och sälggökbi som är boparasit på sälgsandbiet, fotograferade i 

delområde 1 den 5 maj. 

 
Figur 11. Bon av sälgsandbi den 20 april. 
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Bland de vårtidiga Salix-specialiserade arterna förekom främst sälgsandbi i stor mängd. Totalt 

uppskattades antalet bon av sälgsandbi till cirka 8 000, vilket innebär runt 20 000 individer som trolig 

population. Ungefär 95 % av bona låg i den stora sydvända slänten söder om paddocken i Osdal 

(delområde 1). Stora mängder av artens parasiter sälggökbi Nomada lathburiana och stor svävfluga 

Bombylius major flög också över slänten. Båda lägger sina ägg i sälgsandbinas bon, men svävflugan 

parasiterar även Salix-specialisten vårsidenbi. Bon av vårsidenbin fanns också i slänten men störst 

mängd observerades i grustaget i Bråt. På båda ställena sågs också vårsidenbiets mest typiska parasit 

storblodbi Sphecodes albilabris flyga särskilt talrikt i sin nya generation på sensommaren. Även Salix-

specialisterna videsandbi Andrena clarkella, vårsandbi Andrena praecox och åssandbi Andrena 

ruficrus sågs i området. Mängden bin och andra insekter vid videväxtblomningen var i sin tur en 

avgörande födoresurs för många andra djur, mest typiskt för flertalet uthungrade anländande 

sångare och andra flyttfåglar. Videväxternas stora producerade insektsmassor bidrar i hög grad till 

områdets höga miljökvalitet. 

 
Figur 12. Hona av vårsandbi i vide fotograferad längs vägen mellan delområde 4 och 5 den 14 maj. 

Fas 2. Tidiga örter samt fruktträd. Dessa blommade i maj - början av juni och utgjordes 

huvudsakligen av gökärt, sommargyllen, maskros och teveronika samt vildapel. Resursen av gökärt 

var tämligen stor och fanns mest i Bråt medan en del också förekom utspritt på lågväxta sluttningar 

och längs bryn. Ärtväxtspecialisterna vialsandbi och långhornsbi Eucera longicornis var gökärtens 

typiska besökare. Dessutom patrullerade långhornsbiets hanar de största bestånden för att träffa på 

unga honor. I Bråt konstaterades bobygge av vialsandbi i en sydvänd vägskärning i vilken även dess 

parasit vialgökbiet (NT) påvisades (delområde 21, Fig. 71).  

Resursen av sommargyllen växte i störst mängd längs grusvägen norrut från Bråt mot Gässlösa men 

utspridd också här och där på småblottor och kanter i hela området. Maskros fanns mest på en stor 

flack betesäng belägen både väster om Gässlösa och söder om S:t Sigfrids griftegård men givetvis 

också spridd på annan mark. Resursen av teveronika var måttligt stor och fördelad på medelstora 

bestånd i lågvuxna ängsfragment på olika ställen. De tre örterna besöktes av ett flertal olika 

blomgeneralistiska arter av sandbin, smalbin, gökbin och humlor. Strax norr om Bråt stod några 

vildaplar och deras korta massblomning i slutet av maj attraherade en stor mängd blombesökare, 

inklusive den rosväxtspecialiserade arten äppelsandbi Andrena helvola. Här sågs t.ex. humlelik 

pälsblomfluga Criorhina ranunculi. Under maj upplevdes mängden blomresurs generellt av särskilt 
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teveronika och rosvedväxter vara suboptimal ur ekologisk synpunkt för området som helhet. Särskilt 

rosväxtmängden bör enkelt kunna förbättras genom åtgärder i samband med vägbygget. 

Fas 3. Försommarväxter. Dessa utgjordes i huvudsak av örterna gråfibbla, käringtand, femfingerört, 

humleblomster samt halvbusken hallon. Deras blomning toppade i juni men avklingande därefter 

relativt långsamt under flera veckor vilket gav ytterligare betydelse som resurs. Resursen av gråfibbla 

var stor men markant aggregerad till västra delen av den stora slänten söder om paddocken i Osdal 

(Fig. 39). Viktiga bestånd fanns också strax utanför utefter paddockens kanter. Typiska besökare var 

olika vägbin, mest smalbin, bandbin och blodbin. Kustbandbi (NT) påträffades på gråfibbla i slänten. 

Storfibblebiet (VU) sågs i slutet av juni efter blomningstoppen och var till synes helt beroende av 

resursdelen efterblommande gråfibbla. Resursen av käringtand förekom mest på sandområdet vid 

kyrkogården men ganska stora bestånd fanns också på och runt paddocken och invid den 

nedanförliggande galoppbanan. Växten tillhandahöll stapelföda för såväl många humlor som flera 

solitärbin varav typiska var ärtsandbi Andrena wilkella och ärttapetserarbi Megachile circumcincta. 

Smygstekellik glasvinge sågs lägga ägg på käringtand, larvens födoväxt. 

Blomresursen av femfingerört var stor och fördelad på många delområden. De största bestånden 

fanns vid och runt paddocken, väster om galoppbanan och längs såväl grusvägen öster om 

ridcentrum som den söderut mot Bråt. Blommorna besöktes av många vägbin, citronbin och sandbin. 

Humleblomster förekom mest som ett massivt bestånd i den västvända slänten mot västra 

paddocken i Gässlösa, men fanns dessutom utspritt i mindre ansamlingar på de flesta delområdena 

med fuktigare ängsmark. Genom att varje blomma är såväl mycket nektarrik som pollenrik och i alla 

väder genom hängande presentation har sin belöning skyddad spelar denna växt relativt stor roll 

även när den uppträder i fåtal. Den är därför som regel alltid mycket attraktiv för alla humlor, och 

även som nektarkälla för många andra bin inklusive också sådana som är pollenspecialister på andra 

växter. Ärtväxtspecialisten långhornsbi sågs talrikt nektarsöka och dess hanar också vilt patrullera, 

humleblomster. Resursen av den för många olika blombesökare minst lika attraktiva och ännu 

värdefullare rosväxten hallon fanns i måttligt stora och starkt lokaliserade bestånd på ett flertal 

platser, framförallt på östra sidan norr om Osdalsbron, söder om S:t Sigfrids griftegård och strax 

väster om grustaget i Bråt. Humlor, sandbin, gökbin och citronbin var besökare. Slutsats: blommande 

försommarväxter bidrog markant till områdets mängd och kvalitet av biologisk mångfald men kan 

förstärkas med t.ex. sommar- eller rotfibbla, och fler bestånd av strategiskt satt hallon (ska vara 

vildtyp av lokal proveniens). 

Fas 4. Högsommarörter. Dessa blommade i någorlunda mängd från midsommar och toppade under 

juli. Många växter blommade i intervallet men de resursmässigt viktigaste utgjordes dels av en rad 

ärtväxter (vit-, alsike-, röd-, skogs- och harklöver, vit sötväppling, gulvial, kråkvicker), och dels av ett 

antal inbördes påtagligt olika växter som prästkrage, monke, åkervädd, mjölkört och strätta. 

Ärtväxterna förekom i stor mängd vid kyrkogården men, särskilt vit- och harklöver, också på 

paddocken vid Osdal. De besöktes av stora mängder bin varav flera specialister. Gulvial förekom i 

flera stora bestånd också på lägre partier invid Viskan och utgjorde i hög grad långhornsbiets 

pollenväxt.  

Av övriga resurser, fanns prästkrage i ett rejält bestånd på den stora slänten från sydkanten av 

paddocken i Osdal där den besöktes av sidenbin. Den tillfälligt 2013 kollapsade och av torka fortsatt 

plågade resursen av monke fanns kvar som glest utströdda blommande individer i släntens nedre 
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delar och längs kanterna av galoppbanan. Trots detta, vilket vittnar om denna växts fantastiska 

kvalitet ur naturvårdssynpunkt, var den välbesökt av bl.a. många smalbin och citronbin. Resursen av 

åkervädd var totalt måttligt stor men däremot delvis gynnsamt klumpad och profiterbar främst i de 

centrala delarna öster om Viskan samt längs vägkanter och banvallen. I åkervädd på dessa ställen 

sågs väddspecialisten väddsandbi (NT). Mjölkört fanns i ett litet antal välavgränsade kloner och var 

som alltid välbesökt av olika insekter, mest humlor och honungsbi.  

Den för fauna mycket värdefulla resursväxten strätta fanns i stort bestånd endast norr om Bråt (stora 

för artmångfald viktiga mängder gick i blom även söder om Bråt men förstördes av slåtter). På de 

först utslagna flockarna påträffades dvärgsandbi (VU). Arten är inte tidigare känd från Västergötland 

(Stenmark 2013). I länet är den bara känd från tre populationer i Bohuslän och även där är strätta 

den enda använda födoväxten (LAN pers. obs.). Resursen av blodrot var totalt stor men på de för bin 

mest lämpade platserna för utspridd. Slutsats: blommande högsommarväxter bidrog markant till 

områdets innehåll och kvalitet av biologisk mångfald i regionalt perspektiv men kan ytterligare 

förstärkas genom stödplantering av särskilt liten blåklocka, gul fetknopp, blodrot och rejäla, täta 

ansamlingar av åkervädd. Delvis kan detta göras som följd av vägbygget.  

Fas 5. Sensommarväxter. Dessa började blomma i påtaglig mängd under slutet av juli och toppade 

under första halvan av augusti. Örterna var huvudsakligen de korgblommiga örterna höstfibbla, 

gullris, kanadensiskt gullris, renfana och åkertistel samt ängsvädd. Den mycket stora resursen av 

höstfibbla var fördelad dels på paddocken och runt galoppbanan och hästhagarna norr om 

Osdalsbron väster om Viskan och dels i hästhagarna öster om Viskan. Praktbyxbi sågs på båda 

sidorna av ån uteslutande använda höstfibbla. I Danmark har också fibblesolbiet uppgivits i synnerhet 

besöka höstfibbla (Jørgensen 1921); denna biart återsågs dock inte i föreliggande inventering, se 

nästa sektion. Gullris fanns särskilt i ett stort och tätt bestånd på paddockslänten medan 

kanadensiskt gullris, renfana och åkertistel växte talrikt framförallt i områdets mest ruderatbetonade 

delar runt ridcentrum och söder om kyrkogården inemot tippområdet. De fyra gulblommiga växterna 

var sinsemellan utbytbara som resurs för ett antal biarter. Bästa exemplen var den stora 

populationen av korgblommig-specialisten tandsandbi och dess parasit höstgökbi Nomada 

roberjeotiana som båda sågs på dessa olika växter. Vid kyrkogården både nektarsökte och 

patrullerade höstgökbi dock mest på åkertistel. Områdets population av höstgökbi är den med 

gynnsammast bevarandestatus som LAN sett hos arten i landet. De fem växterna besöktes av stora 

mängder bin, inklusive honungsbin.  

En sällsynt stor och värdefull resurs av ängsvädd producerades öster om Viskan, i närmast 

spektakulär mängd särskilt på fuktheden söder om Gässlösa mellan Osdalsbron och Bråt. En 

population av guldsandbiets artspecifika parasit silvergökbi hittades i en del av området. 

Silvergökbiet nektarsökte uteslutande och frekvent i ängsvädd, vars blommande närvaro den alltså 

både indirekt via värdarten och direkt själv är helt beroende av.  

Ljung fanns endast i liten mängd beroende på vårens avdödande tjältorka och spelade en extremt 

liten positiv ekologisk roll 2013. Snarare gav ljungdöden intrycket att ljungspecialiserade arter mycket 

väl kunde lokalt dö ut. Mängden ljung 2012 sågs vara betydligt större och som alltid särskilt viktig för 

könsdjuren av humlor, vägbin (Halictidae) och ett par ljungspecialister av bin samt en uppsjö andra 

insekter. Mängden flockfibbla noterades vara allmänt mycket liten. Slutsatsen var att blommande 

sensommarväxter bidrog mycket markant till områdets innehåll och kvalitet av biologisk mångfald i 
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nationellt perspektiv men kan ytterligare vässas med stödplantering av särskilt flockfibbla. Dessutom 

måste hävdregimen läggas om till ekologiskt hållbar.  

 

 
Figur 13. Nyutkommen hona av guldsandbi som gräver bohål, fotograferad i delområde 6 den 5 augusti 

 
Figur 14. Bon av guldsandbin den 5 augusti. 
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Figur 15. Områden med stora och viktiga blomresurser. 
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Figur 16. Värdefulla sandområden, större boområden för några arter av bin samt några sandmarksarter. 
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Figur 17. Påträffade rödlistade arter av insekter förutom silvergökbi vars förekomst inte pekas ut på grund av 

känslighet för insamling. 
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Kort presentation av arter 

Nationellt utdöda och nationellt hotade arter 

 

Fibblesolbi Dufourea minuta RE 

Artfakta: Ganska litet (5-6 mm) helsvart bi av gruppen vägbin. Arten skiljs från övriga tre svenska solbin främst 

genom sin mycket glesare och ytligare punktur på mellankroppen som därför också är mer glänsande. Ingen 

specifik information finns om artens levnadssätt i Sverige. I Mellaneuropa har den ansetts vara en typisk 

innevånare i hedtrakter men även med förekomst i grässlänter på hyggen, skogskanter och gläntor. I både 

Finland och Danmark har arten särskilt nämnts besöka fibblor och då i synnerhet höst- och flockfibbla (Elfving 

1968, Jørgensen 1921). I Tyskland har den ansetts vara specialiserad att samla pollen på korgblommiga växter, 

särskilt gruppen fibblor (Westrich 1990). I Mellaneuropa har uppgivits att arten bor i jordvallar, gångstigar, 

sandiga-leriga slänter och på öppna, sandiga ställen. Svenska insamlingsdatum finns endast i spannet 16-21 

juli, men biets flygtid anges sannolikt mer rättvisande som juli – halva augusti. Biets ringa storlek gör att högsta 

flygavstånd mellan bon och blomresurser kan förväntas vara mycket kort. Rika bestånd av senblommande 

fibblor behöver alltså finnas i direkt anslutning till boområdet. 

Fibblesolbi är känt genom 1800-tals belägg från Skåne och senare i Brastad och Sämstad i Lysekils kommun 

1945. Det finns endast tre gamla kända lokaler i Sverige. Arten är eftersökt på de gamla lokalerna och liknande 

biotoper i omgivningarna (LAN pers. obs.), men har efter 1945 inte kunnat påträffas i landet. Fibblesolbi 

klassificerades därför 2010 som Nationellt utdöd (RE) (Gärdenfors red. 2010).  

Den påträffade honan från 2008 vid Osdal-Bråt har kullkastat kategorin Nationellt utdöd (RE) för 

arten. En ny bedömning kommer rimligtvis att ge Akut hotad (CR). Vid inventeringen 2013 (och besök 

2012) återfanns inte arten trots riktat eftersök på de till synes lämpligaste ställena. Risken är därmed 

stor att arten redan nu inte längre finns kvar i trakten och att det återigen saknas aktuella lokaler för 

arten i landet. Förhållandena i Osdal-Bråt, med kombinationen massförekomst av höstfibbla och 

öppna sandiga ställen, ser dock ut att passa perfekt vad gäller kraven som angivits om artens föda 

och boende söderöver i Europa. Man måste samtidigt betänka att arten hos oss ligger på sin 

nordgräns. För att vara helt säker på att arten försvunnit från området krävs dock en betydligt längre 

årsserie av negativa data, särskilt när det gäller en ganska småvuxen insekt som denna.  

  
Figur 18 och 19. T.v. hona av fibblesolbi och t.h. hane. Exemplaren är från Mellaneuropa (Foto: L. Anders 

Nilsson).  
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Silvergökbi Nomada argentata CR 

Artfakta: Knappt medelstort (7-9 mm), övervägande svart gökbi med vanligen röd teckning framtill på 

bakkroppen. Vid Osdal-Bråt påträffades även individer som i det närmaste var helt mörka med brunsvarta 

teckningar. Behåringen är särskilt på efterryggen tät silvervit, därav artnamnet. Bakkroppen saknar alltid ljusa 

fläckar, vilket med värdarten och den sena flygtiden utgör bra kännetecken. Silvergökbi parasiterar uteslutande 

guldsandbi. Honan slinker in i boet och lägger ägg på pollenförrådet i yngelkammare när värdinnan är ute för 

födoinsamling. I Västergötland samlar värdarten pollen nästan uteslutande på ängsvädd och bygger bo i 

sandiga marker, vilket begränsar antalet möjliga lokaler för silvergökbiet. I omedelbar närhet till boområden 

med guldsandbin behövs blommande ängsvädd där silvergökbiet kan nektarsöka. Livsmiljö och flygtid är 

desamma som värdartens, det vill säga slutet av juli till mitten av september. 

Silvergökbiet är en mycket sällsynt noterad art i Sverige. Äldre observationer finns från Skåne, Kronobergs, 

Hallands, Kalmar (Öland) och Västra Götalands län. Det är dock rimligt att tro att arten historiskt inte varit så 

sällsynt, utan förekommit spridd tillsammans med sin värd. Den antogs tidigare endast (med stor osäkerhet) 

finnas kvar på Öland där den sista observationen gjordes 1973. Efter att arten inte setts i Sverige sedan 1970-

talet återupptäcktes den 2010 i Östergötland, ett län där nu totalt fyra förekomster är kända men samtliga 

mycket individsvaga och hotade (LAN pers. obs. 2013). Silvergökbiet är dessutom noggrant eftersökt i Småland 

och Halland i de största boområdena av värdarten, utan att kunnat påträffas. 

I inventeringsområdet sågs 5-10 individer av båda könen. Bina förekom något utspridda och 

värdarten guldsandbi förekom talrikt såväl på som kring själva platsen (och på andra håll inom och 

nära inventeringsområdet). Detta, och att vi kunnat direkt jämföra med status i Östergötland, gör att 

den nu upptäckta populationen av silvergökbi bedöms vara den ojämförligt största och livskraftigaste 

som någonsin varit känd i landet. Den uppskattas till ˂100 individer. Arten är inte tidigare känd från 

Västergötland, och i Västra Götalands län endast från Ytterby vid Kungälv i Bohuslän 1951. 

Populationen behöver skyddas och gynnas för tillväxt genom en rad effektiva artinriktade åtgärder. 

Största hotet mot arten i området är slåtter under blomningen av värdbiets pollenresurs ängsvädd. 

Eftersom varje individ kan ha avgörande betydelse för artens överlevnad utgör även insamling ett hot 

som behöver undanröjas. Silvergökbiets existens är starkt kopplad till värdarten guldsandbiets 

gynnsamma status i området. 

 
Figur 20. Hona av silvergökbi strax efter att hon gjort ett besök i guldsandbiboet framför henne, fotograferad i 

området den 5 augusti. 
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Guldsandbi Andrena marginata VU 

Artfakta: Knappt medelstort (8-10 mm) sandbi som är lätt att känna igen och som saknar egentliga 

förväxlingsarter. Honan har en orangefärgad bakkropp och med endast ett svart främre segment. Hanen är 

slankare, har också orangerött på bakkroppen, fast inte lika tydligt, samt en vit munsköld.  

Guldsandbi påträffas framför allt i öppna – halvöppna, sandiga och varma ängsbiotoper. Arten är specialiserad 

att samla pollen från väddväxter (Dipsacaceae). Populationer tycks vara fenologisk anpassade till den mer 

tidigblommande åkervädden eller den senare ängsvädden. De flesta svenska populationer besöker dock nästan 

enbart ängsvädd. Livskraftiga populationer av guldsandbi är beroende av lämpligt bosubstrat och stora, över 

tiden kontinuerliga bestånd av åkervädd eller ängsvädd. Eftersom arten är relativt liten behöver den kort 

flygavstånd mellan boområde och blomresurs. Maximalt flygavstånd har bedömts till 200 meter (Linkowski & 

al. 2004), men i praktiken är troligen flygavståndet betydligt kortare, högst 100 meter. Guldsandbiet har höga 

krav på bosubstrat och kräver packad, fin och vegetationsfria sandiga ställen, stora som små. Boet grävs gärna 

sällskapligt i glesa kolonier och vid goda förhållanden kan bokolonier med hundratals bon utvecklas. Arten 

parasiteras av silvergökbi. Arten har en ettårig livscykel och flygtiden infaller juli - början av september så länge 

vädret tillåter.  

I Sverige är arten utbredd i Götaland och Svealand inklusive Öland och Gotland, men förekommer i stora delar 

av utbredningsområdet mycket lokalt. Huvuddelen av förekomsterna finns inom några begränsade områden i 

Värmland och sydvästra Jönköping/södra Västra Götaland/norra Halland. I Västra Götalands län finns 

rapporter från närmare 50 lokaler (Stenmark 2013 plus LAN orapp. data). Det är mycket sannolikt att 

guldsandbiet tidigare haft en mer sammanhängande utbredning och kan i det äldre odlingslandskapet ha varit 

relativt vanligt förekommande. 

Inom inventeringsområdet observerades totalt ungefär 100 honor (Fig. 22). Arten sågs dock 2012 på 

flera ställen även söder om inventeringsområdet och totala antalet uppskattas till 200 honor. Hela 

populationen uppskattas till ˂600 individer. Detta antyder att Osdal-Bråt är den näst största kända 

lokalen för guldsandbi i Västra Götalands län.  

Guldsandbiets gynnsamma status i området är mycket tack vare den mycket stora mängden 

ängsvädd som växer såväl inom som söder om inventeringsområdet. Särskilt mycket ängsvädd finns 

på den öppna fuktheden strax söder om den projekterade vägkorridoren (delområde 4). Några honor 

sågs även samla i åkervädd. Guldsandbiets gynnsamma status ger silvergökbiet existensmöjlighet. 

 
Figur 21. Hona av guldsandbi i ängsvädd. 
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Figur 22. Bestånd av ängsvädd och åkervädd samt påträffade guldsandbin och några av de upptäckta 

boområdena. Det kan dessutom finnas fler boplatser som inte har upptäckts i området.  
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Dvärgsandbi Andrena nanula VU 

Artfakta: Ett påfallande litet (5-6 mm), blanksvart sandbi med gråvit behåring. Det skiljer sig från andra 

småvuxna sandbin främst genom svag mikroskulptur på mellan- och bakkropp. Honans antenner är dessutom 

brandgula på undersidan. Hanen är betydligt spensligare än honan och mer vithårig i ansiktet. I Sverige är arten 

specialiserad att samla pollen från flockblommiga växter (Apiaceae) under högsommaren och besöker endera 

strätta eller bockrot (LAN pers. obs.). Bon anläggs sällskapligt i små kolonier på sandiga fläckar i sydvända 

slänter med lågvuxen torrängsvegetation som ligger vindskyddade. Det är avgörande att blomresursen växer 

inom några tiotal meter från boområdet. Flygtiden är början juli – augusti.  

Färre än 15 svenska lokaler är kända. De ligger alla inom ett band över södra Mellansverige. 

Vid inventeringen hittades en population av arten. Hanar sågs livligt patrullera några av de först 

utslagna blomställningarna av strätta vid Bråt. Varken då eller senare observerades någon hona på 

platsen men senare var mängden blommande strätta närmast oöverskådligt stor. Att ingen hona sågs 

gör storleken på dvärgsandbiets population svåruppskattad. Troligen är populationen liten (<50 

individer) och kan vara hotad av slåtter som kapar den enda näringsväxten strätta under flygtiden. 

Arten är inte tidigare känd från Västergötland och endast känd från tre lokaler i länet (LAN pers. 

obs.).  

 
Figur 23. Hane av dvärgsandbi (Foto: L. Anders Nilsson). 

Storfibblebi Panurgus banksianus VU 

Artfakta: Ett medelstort (10-12 mm), iögonfallande kolsvart bi med riklig utspärrad behåring. Honan har 

gulaktiga pollenkorgar på bakbenen, hanen har ett stort, kantigt huvud. Arten skiljer sig från den andra svenska 

arten i släktet (småfibblebi) främst genom större kroppsstorlek och att låren saknar utskott. Arten är mycket 

starkt specialiserad till ett liv med fibblor på sandig mark. Blommorna används för partnersök, parningsplats, 

nektarsök, pollensamling och sovplats. Hanar ses ofta vilande i fibblor och det förekommer att hanarna 

övernattar inuti fibblor där de är skyddade när blomman sluter sig för natten.
 
Olika fibblor med någorlunda 

stora blomkorgar kan besökas, men sommarfibbla och rotfibbla är favoriter. Bon grävs sällskapligt som koloni i 

varm sandig mark, ofta torra hedar. Flygtiden är juni - juli.  

Storfibblebi finns noterat från Syd- och Mellansverige upp till Dalarna. Arten är känd från ungefär 80 aktuella 

förekomster varav nästan hälften finns i Värmlands län (framförallt Klarälvsdalen och centrala Värmland). 

Moderna observationer saknas från Hallands län. Det är rimligt att tro att storfibblebiet tidigare haft en mer 

sammanhängande utbredning och varit relativt vanligt förekommande i det äldre odlingslandskapet. Endast tre 

aktuella lokaler är kända i länet (Stenmark 2013).  

En vilande hane påträffades i senblommande gråfibbla i delområde 1 (Fig. 29). Hanen var ovanligt 

småvuxen, vilket kan tyda på att hans mor haft svårt att hitta tillräckligt med pollen 2012 (misstänkt 

fibblebrist). Fibblebrist sågs föreligga vid flygtiden 2013. Arten är en bra indikator på historisk 
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kontinuitet av öppna, blomrika, sandiga miljöer för bin i området. Populationen bedöms till <10 och 

på väg att dö ut. Den utgör troligen sista spillran av en gammal och tidigare livskraftig population. 

 
Figur 24. Hane av storfibblebi. 

 

Nära hotade arter 
 

Väddsandbi Andrena hattorfiana NT 

Artfakta: Detta är ett storvuxet (13-16 mm) långsträckt och mycket vackert iögonenfallande sandbi. Arten 

upptäcks lätt genom att de mörka honorna med sin rosa pollenlast sitter i åkervädden. De flesta honor har en 

typiskt tecknad bakkropp med svart och rött med vita hårband, men det förekommer även helmörka honor. 

Väddsandbiet lever främst på halvöppna gärna sandiga torrängar. Arten är i trakten helt specialiserad på 

åkervädd och flyger främst under juni och juli.  

Ungefär 15 honor observerades i området. En koncentration av honor sågs i vägkorridoren samt norr 

om denna öster om Viskan (delområdena 6-8 och 10, Fig. 30.). En uppskattning är att det finns 

mindre än 100 individer inom inventeringsområdet. Åkervädd finns även söder om 

inventeringsområdet där det också bör finnas fler individer av arten. Eftersom det finns tämligen gott 

om väddsandbi över ett stort område finns det möjlighet att det starkt hotade väddgökbiet Nomada 

armata (EN), som har väddsandbiet som värd, finns inom området. Ytterligare eftersök bör göras av 

denna art kommande år. Störst blomresurser för väddsandbiet finns i vägkorridoren öster om Viskan 

(delområde 10) samt i vägkanterna längs väg O 1610 (delområde 27 och 31a). 

  
Figur 25 och 26. T.v. hona av väddsandbi och t.h. hane. 
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Praktbyxbi Dasypoda hirtipes NT 

Artfakta: Även detta är en storvuxen (13-17 mm) mycket karismatisk art. Honan är starkt iögonenfallande 

genom sin tvärrandiga bakkropp och enorma guldbruna pollenborstar på bakbenen (byxor) som ofta ses 

häpnadsväckande stinna av gult pollen. Hanen är nästan osannolikt utspärrat gulbrunt långhårig och ses ofta 

sittande i fibblor. Honan gräver boet i finsandig mark, gärna sällskapligt. I habitat med stora resurser kan 100-

tals bon ligga kolonivis. Arten är specialiserad 

 på korgblommiga växter (Asteraceae) men besöker med förkärlek olika fibblor, t.ex. flockfibbla, rotfibbla och 

höstfibbla. Den flyger främst under juli och augusti.  

Ett boområde hittades i den stora sydvända slänten söder om ridhuset. Populationen är tämligen 

liten och bedöms bestå av mindre än 20 individer. Honor sågs flyga i höstfibblorna, främst i 

delområde 1 och 3 (Fig. 29). En hona sågs även på den östra sidan av Viskan i hästhagarna med 

mycket höstfibbla (delområde 8). Inga fler populationer av praktbyxbi är för närvarande kända i 

Sjuhäradsbygden. 

  
Figur 27 och 28. T.v. hane av praktbyxbi och t.h. hona. 
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Figur 29. Bestånd av fibblor samt av rödlistade bin som är specialiserade på fibblor. 

 
Figur 30. Bestånd av åkervädd samt påträffade väddsandbin.  
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Vialgökbi Nomada villosa NT 

Artfakta: Ett tämligen mörkt och stort gökbi med en längd av 10-12 mm. Bakkroppen är rödfärgand med gula 

fläckar. Arten förväxlas lätt med det liknande, men oftast något mindre, strimgökbiet Nomada striata. 

Vialgökbiet är boparasit hos vialsandbiet och förekommer i mosaikartade ängs- och betesmarker med gott om 

vialer som gökärt. Vialgökbiet, till skillnad mot dess värd, brukar dock inte påträffas i vialer utan söker gärna 

nektar främst i rosväxter (Rosaceae).  

Arten är sällsynt med få rapporter från Västergötlands län (fyra tidigare lokaler).  

En hona observerades i delområde 20 vid Bråt (Fig. 37). Den tämligen goda förekomsten av vialsandbi 

gör att arten har bra förutsättningar i området kring Bråt. Populationen bedöms bestå av mindre än 

20 individer. 

 
Figur 31. Hona av vialgökbi (Foto: L. Anders Nilsson). 

Kustbandbi Halictus confusus NT 

Artfakta: Kustbandbiet är en cirka 7 mm lång, metallglänsande och mörk art med ljusa hårband på 

bakkroppssegmentens bakkanter. Den är mycket svårskild från den allmänna arten ängsbandbi Halictus 

tumulorum. Arten är främst knuten till varma sandmiljöer men kan även förekomma i varma bryn och 

odlingslandskap. Den förekommer framför allt längs kusten och det finns endast mycket få kända inlandslokaler 

i länet. Arten är generalist, men pollen samlas i hög grad från fibblor och ljung och flygtiden är från maj till 

augusti. Arten anses vara primitivt eusocial, det vill säga flera honor delar på skötseln av samma bo.  

En hona påträffades i gråfibbla i delområde 1. Populationen bedöms bestå av mindre än 30 individer. 

 
Figur 32. Hona av kustbandbi (Foto: L. Anders Nilsson). 
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Mindre pansarstekel Tiphia minuta (NT) 

Artfakta: Levnadssätt för denna lilla, 4-6 mm långa och helsvarta, pansarstekel är inte känd i detalj. Den hittas 

främst på betad sandig mark med glest växttäcke. Troligen angrips små marklevande skalbaggslarver (möjligen 

dyngbaggar) som används som larvföda. Flygtiden är under juni till början av juli.  

Arten hittades främst i delområde 1 där 13 honor och en hane fångades. Populationen består 

troligen av många hundra individer och delområde 1 bedöms innehålla den största kända 

förekomsten av arten i länet. Enstaka hittades också i delområde 6, 7, 29 och 33. Tidigare är den 

rapporterad från fyra lokaler i Västra Götalands län. 

Smygstekellik glasvinge Bembecia ichneumoniformis (NT) 

Artfakta: En fjäril som med sin mimikry liknar en liten solitärgeting. Den finns i sandiga miljöer med glest 

växttäcke och dess larver lever på rötterna av getväppling och käringtand. Flygtiden är från slutet av juni till 

mitten av juli.  

Arten hittades i delområde 1 söder om ridhuset och i grustaget (delområde 15) i närheten av och på 

käringtand. Den är tidigare rapporterad från nio lokaler i länet. 

Svävfluglik dagsvärmare Hemaris tityus (NT) 

Artfakta: Fjärilen påträffas ofta på fuktängar med stor blomrikedom och flyger under maj-juni. Larverna lever 

på ängsvädd och åkervädd. De är mycket värme- och fuktälskande och honan väljer därför gärna värdväxter för 

äggläggning som är omgivna av sten eller naken jord på sandig mark. 

Arten sågs med en individ i delområde 12 och möjligen även en individ i delområde 21. 

 
Figur 33. Svävfluglik dagsvärmare fångad i delområde 12 den 27 maj. 

Sexfläckig bastardsvärmare Zygaena filipendulae (NT) 

Artfakta: Den förekommer på blomrika öppna ängs- och hagmarker och flyger i juli. Individerna är ofta 

stationära och förflyttningar på över 100 meter är ovanligt. Larven lever främst på käringtand och de vuxna 

nektarsöker ofta i åkervädd. 

Denna art hittades på flera platser med totalt tolv individer utbrett över en stor del av 

inventeringsområdet.  

  
Figur 34. Sexfläckig bastardsvärmare i delområde 38 den 20 juli.  
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Bladbaggen Chrysolina sanguinolenta (NT) 

Artfakta: Detta är en 6-9 mm lång bladbagge som lever på torra varma lokaler med sandig mark. Larven lever 

på gulsporre. Den fullbildade skalbaggen liksom larven är nattaktiv och syns sällan på värdväxten under dagtid. 

Vuxna individer har flygvingar, men kan troligen ändå inte flyga. Under 2000-talet finns endast fyra kustnära 

lokaler rapporterade från länet. 

En individ hittades i delområde 1. 

 
Figur 35. Bladbaggen Chrysolina sanguinolenta fotograferad i delområde 1 den 25 juni. 

 

Ytterligare några naturvårdsintressanta arter 

 

Vialsandbi Andrena lathyri 

Artfakta: Detta 13-14 mm stora bi bedöms vara minskande i landet och kan användas som en indikatorart för 

värdefulla ängsmarker (Cederberg et al. 2003). Vialsandbiet är specialiserad på ärtväxter och ses oftast i gökärt. 

Flygtiden är under maj och juni. Det rödlistade vialgökbiet, som finns i området, är beroende av vialsandbiet 

som värd. 

Som mest sågs åtta honor i inventeringsområdet södra delar där det också förekommer gott om 

gökärt (Fig. 37). Populationen bedöms bestå av <100 individer inom inventeringsområdet. 

 
Figur 36. Hona av vialsandbi på gökärt fotograferad i delområde 20 den 27 maj. 
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Figur 37. Bestånd av gökärt samt påträffade vialsandbin, vialgökbin och långhornsbin.  
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Långhornsbi Eucera longicornis 

Artfakta: Arten bedöms vara minskande i landet och kan användas som en indikatorart för värdefulla 

ängsmarker (Cederberg & al. 2003). Långhornsbi är ett kraftigt byggt bi med en längd på cirka 15 mm. Hanen 

känns lätt igen på de långa antennerna. Arten är specialiserad på ärtväxter och flygtiden är främst i maj och 

juni. 

Hanar sågs på flera platser inom inventeringsområdet, oftast flygande i bestånd av gökärt (Fig. 37). 

Endast tre honor observerades för övrigt. 

 
Figur 38. Hane av långhornsbi i gökärt. 

Rovstekeln Crossocerus palmipes (NT i 2005 års rödlista) 

Artfakta: Arten hittas i exklusiva sandmiljöer med ett gynnsamt lokalklimat och är tidigare rapporterad från 

fyra lokaler i länet. Flygtiden är under juli och augusti. Boanläggning sker i finsand, ofta vid stigar eller 

körvägar. Som larvföda används medelstora flugor.  

Den hittades i delområdena 6,7, 9 och 16. Populationen bedöms som livskraftig men tyvärr kommer 

en stor del av denna att beröras av vägbygget. 

Humlelik pälsblomfluga Criorhina ranunculi (NT i 2005 års rödlista) 

Artfakta: Denna mycket stora blomfluga (14-18 mm) liknar i hög grad en stenhumla. Flygtiden är maj-juni och 

arten besöker gärna sälg, hagtorn och lönn. Larverna lever i murken ved i ihåliga träd. Den förmodas utvecklas i 

lågt belägna, svampangripna och fuktiga håligheter i alm, asp, ek, björk och bok. Arten är tidigare rapporterad 

från sex lokaler i länet.  

En individ hittades i en blommande apel i delområde 13a nära kullen med gott om död björk 

(delområde 14). 

 

Nuvarande skötsel och gjorda åtgärder 
I kommunens skötselplan från 1992 står det att många av ytorna i det aktuella inventeringsområdet 

ska skötas genom sen slåtter, dock utan angivande av datum för slåtter. De delar som ägs av 

kommunen har emellertid inte slagits (J. Pleym muntl.) vilket lett till igenväxning med höga örter, 

gräs och sly på vissa delar. Gräsförna har efterhand ansamlats och inneburit att konkurrenssvaga 
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örter samt värmekrävande marklevande skalbaggar och en del andra insekter slagits ut. Igenväxning 

är sannolikt också orsaken till att tofsvipa, ängspiplärka och gulärla försvunnit från området.  

Den södra delen som sköts och används av Fortifikationsverket har däremot slagits. Detta sågs 2012 

och 2013 ha gjorts i början av augusti, mitt under blomningen av ängsvädd, strätta och ett antal 

andra senblommande örter. Detta hade drastiskt minskat födoresursen för värdefull fauna som 

humlor, fjärilar och nationellt hotade arter som silvergökbi, guldsandbi och dvärgsandbi. Hävd som 

innebär helt eller stort lokalt födobortfall utgör ett starkt hot mot silvergökbi och alla andra bin som 

har få populationer. Det slagna materialet har bara fått ligga kvar vilket byggt alltmer kvävande och 

gödslande lager som ökat skadar ängsflora och markfauna (Fig. 39). 

Andra faunaskadande ingrepp har varit utläggningen av krossgrus på paddocken ovanför den 

sydvända slänten (delområde 1). Åtgärden kan direkt ha bidragit till att kraftigt decimera 

populationer av fibblesolbi och storfibblebi i området. Turligt nog har utläggningen ej varit 

fullständigt täckande, utan sand på några yttre mindre partier har ändå kunnat tjäna för en del bins 

bobyggnad. Ytterligare negativa åtgärder är asfaltering av mindre vägar och ytor i delområde 8 öster 

om Viskan. 

 
Figur 39. Slåtter mitt under blomningen i område 20. Gräset som ligger kvar kväver och gödslar. Bilden är från 

den 22 augusti. 

Potential 
Området har mycket höga naturvärden men också potential för ännu högre efter restaurering och 

anpassad skötsel som gynnar många blommande ängsväxter. Då gynnas också bin, fjärilar, skalbaggar 

m.fl. insekter och i sin tur sånglärka, törnskata och andra fåglar som behöver öppna insektsrika 

marker. 

  



 

41 
 

Bedömning av konsekvenser för insektsfaunan vid vägbygget 
Vägens dragning kommer att påverka många av de rödlistade arterna i området mycket negativt. Ett 

av de värdefullaste elementen i området kommer att förstöras (delområde 1). Elva av de 14 

rödlistade arterna som påträffats i området berörs av vägkorridoren (Tabell 2). Av dessa kommer 

populationerna av fibblesolbi (RE), storfibblebi (VU samt ÅGP-art) och praktbyxbi (NT) med stor 

sannolikhet att dö ut genom att bina själva, deras boområde och/eller blomresurser förstörs. För 

fibblesolbi och praktbyxbi finns dock blomresurser kvar öster om Viskan. För detta område finns 

emellertid kommunala planer på omvandling till industrimark, vilket i så fall kommer leda till att även 

den födoresursen försvinner. Det finns även risk att kustbandbi (NT) och bladbaggen Chrysolina 

sanguinolenta (NT) försvinner från området genom vägbygget eftersom dessa enbart sågs där vägen 

ska ligga. För ytterligare tre arter bedöms vägdragningen som starkt negativ genom att betydande 

delar av deras bästa habitat försvinner. Dessa är väddsandbi (NT), mindre pansarstekel (NT) och 

smygstekellik glasvinge (NT). 

Inventeringen visar att andra delar av inventeringsområdet inte kompenserar de delar som förstörs 

av vägen. De bästa och i vissa fall enda bomiljöerna för många arter finns i delområde 1. Vissa 

blomresurser som stora mängder fibblor och monke finns också bara i delområde 1 och öster om 

Viskan strax norr om vägen. Om dessa områden sedan bebyggs kommer dessa blomresurser helt att 

försvinna från området. Inventeringen visar också hur viktiga boområden för guldsandbin (VU) skärs 

av från blomresursen genom vägdragningen (Fig. 22). 

Tabell 2. Bedömning av påverkan på hotade och andra rödlistade arter. 

Art RL Inom väg Observation Påverkan 

Fibblesolbi ”RE” ja, bon ? 1 hona 
(2008) 

Mycket stark negativ. Blomresurs minskar dramatiskt. 
Boområde förstörs troligen. Blomresurs på östra sidan av Viskan 
hotas av industriområde. Troligen utplånas populationen (om 
den finns kvar) från området. 

Silvergökbi CR, 
ÅGP 

nej 4 honor Troligen ingen. Några potentiella boområden och miljöer för 
arten förstörs dock. 

Guldsandbi VU, 
ÅGP 

ja, bon 100 honor Viss negativ. Ett boområde förstörs. Barriäreffekt uppstår 
mellan ytterligare ett boområde och blomresurs. En del 
blomresurs försvinner. 

Dvärgsandbi VU nej 3 hanar Troligen ingen.  

Storfibblebi VU, 
ÅGP 

ja, bon ? 1 hane Mycket stark negativ. Blomresurs utplånas helt. Boområde 
förstörs troligen. Troligen utplånas populationen från området. 

Väddsandbi NT ja 15 honor Stark negativ. Viktiga blomresurser försvinner. Boområden kan 
förstöras. Barriäreffekter uppstår. 

Praktbyxbi NT ja, bon 10 honor Mycket stark negativ. Blomresurs minskar dramatiskt. 
Boområde förstörs. Blomresurs på östra sidan av Viskan hotas av 
framtida exploatering. Stor risk att populationen utplånas. 

Vialgökbi NT nej 1 hona Ingen. 

Kustbandbi NT ja 1 hona Mycket stark negativ (osäker bedömning). Enda platsen där den 
observerats förstörs. Blomresurs minskar. Boområde förstörs 
troligen. 

Mindre 
pansarstekel 

NT ja, bon  Stark negativ. Viktigaste habitatdel förstörs där den klart största 
förekomsten i området finns. 

Smygstekellik 
glasvinge 

NT ja, reprod. 3 ind Stark negativ. Stora mängder med käringtand försvinner 
(delomr. 1). Viktigaste habitatdel förstörs (delomr. 1). 

Svävfluglik 
dagsvärmare 

NT ja 1-2 ind Negativ. Åkervädd och en del ängsvädd försvinner. Barriäreffekt 
uppstår. 

Sexfläckig 
bastardsvärmare 

NT ja 12 ind Negativ. Stora mängder käringtand försvinner (delomr. 1). 
Barriäreffekt uppstår. 

Chrysolina 
sanguinolenta 

NT ja, reprod  1 ind Mycket stark (osäker bedömning). Enda platsen där den 
observerats förstörs. Viktigaste habitatdel förstörs (delomr. 1). 
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Ridningen och djurhållningen har varit en viktig orsak till att många av områdets värden kunnat 

bevaras till idag. Bro och tunnel under vägen gör att man kan fortsätta komma ut med hästarna till 

hagarna öster om Viskan samt även i områdena söder om vägen öster om Viskan. Det är mycket 

positivt att ridverksamheten kommer att fortsätta, men avmaskningsmedel bör inte användas. 

Ett allvarligt hot mot både ridverksamhet och naturvärden är planerna på industrimark norr om väg 

27 på östra sidan av Viskan. Efter vägbygget finns här områdets enda stora och värdefulla bestånd av 

fibblor kvar som är nödvändiga för exempelvis praktbyxbi och fibblesolbi. Vid industrietablering 

kommer denna blomresurs att försvinna. Dessutom riskeras värdefulla boplatser för guldsandbi och 

många andra skyddsvärda steklar vid brinken mot Viskan. För det andra kommer industrietablering 

ytterligare försvåra ridverksamheten vilket kan leda till att den läggs ner, något som vore mycket 

negativt för skötseln av hela det kvarvarande området söder om väg 27. 

Rekommendationer 
Eftersom byggandet av vägen påverkar den skyddsvärda faunan inklusive nationellt hotade arter och 

åtgärdsprogramsarter i området mycket negativt bör ansträngningar göras för att minska 

skadeverkningarna vid anläggningen. Även om försiktighetsåtgärder tillämpas kommer vägbygget att 

påverka många insektspopulationer starkt negativt och troligen även slå ut hotade arter från 

området. I ett fall kanske även slå ut den enda populationen i Sverige. För att reducera effekterna på 

den värdefulla insektsfaunan av den nya vägen behöver både kortsiktiga byggrelaterade åtgärder 

vidtas, såväl som mer långsiktiga kompensatoriska åtgärder. Inventeringen visar att hela det öppna 

sandiga landskapet kring Osdal-Bråt hänger samman för insektspopulationerna, där främst 

födoresurser i form av blomväxter och boområden i form av sandiga partier behövs för att garantera 

en överlevnad. Kompensation för förluster där ny väg 27 hamnar kan bara delvis ske inom 

vägområdet och behöver därför också genomföras både norr och söder om nya vägen. Nyplanering 

av andra tillkommande verksamheter påverkar starkt de kvarvarande populationerna, samtidigt som 

områden med kompensationsåtgärder måste säkerställas långsiktigt i samhällsplaneringen för att 

vara effektiva. Viktiga aktörer är dels de huvudmän som förfogar över marken, Trafikverket, Borås 

Stad, Svenska kyrkan (griftegården) och Fortifikationsverket, men även de föreningar som har 

intressen i området t.ex. Ridhuset, Västergötlands Ornitologiska Förening och Naturskyddsföreningen 

i Borås. Det är önskvärt med ett ingående samarbete mellan huvudmän och andra intressenter, för 

att kunna genomföra olika kompensatoriska åtgärder i området som helhet. 

Åtgärder som behöver göras i samband med vägbygget är följande: 

 Undvik uppställningsplatser för fordon, sönderkörning och uppläggningar av massor på 

särskilt känsliga områden längs vägen (se Fig. 8). 

 Flytta de största och känsligaste populationerna av bin i delområde 1. 

 Skapa vägslänter med 60 cm finsand-grovmo längs den nya vägen inklusive på- och avfarter. 

 Så eller plantera in rejäla blomresurser av gråfibbla, rotfibbla, flockfibbla, höstfibbla, 

åkervädd, käringtand, monke och liten blåklocka i skapade sandiga slänter och ytor. Frö bör 

ha så lokal proveniens som möjligt. 

 Gör kompensatoriska åtgärder i lämpliga närliggande delar av området som röjningar, 

grävningar av sandblottor, avskalning av näringsrik jord, insådd av fibblor, åkervädd, 

käringtand, monke och liten blåklocka, skapande av sandbäddar, anläggningar av nya sandiga 

ridstigar och vårbränning av ytor som har ansamlad gräsförna. 
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 Förstärk blomresursen i vägkanterna utmed O1610 (delområdena 27 och 31) genom rätt 

skötsel. 

En mer detaljerad beskrivning av var, hur och när dessa åtgärder är lämpliga att göras bör tas fram.  

Ytterligare rekommendationer för inventering, skötselplan och skydd: 

 Ytterligare inventering av silvergökbi samt speciellt anpassade bevarandeåtgärder för arten 

behöver göras. En allmän gaddstekelinventering behöver göras vidare söderut i området som 

ingår i kommunens skötselplan från 2002 (Borås Stad, 2002). 

 Delar av området är i akut behov av skötsel. En ny skötselplan bör tas fram för området som 

helhet, inklusive områden söder om inventeringsområdet som ingår i skötselplan från 2002.  

 De kvarvarande miljöerna både norr och söder om den nya väg 27 bör förvaltas och skötas på 

rätt sätt samt skyddas. 

Några rekommendationer vid restaurering och skötsel av områden: 

 Röjning av vissa arter sly och unga träd behöver göras under hösten och ske i två etapper. Vid 

första röjningen lämnas alla träd och buskar av växtarter som producerar blommor som är 

faunabärande: vide, sälg, rönn, vildapel, hagtorn, hägg, fågelbär, lönn, olvon, lind, m m. 

Dessutom lämnas alla gamla träd och all död ved. Röjda växter blir ung björk, al, tall och gran. 

Undantag bör ske för att behålla ridåer som ger lä vid boområden eller viktiga 

födosöksområden samt gillade ”parningsträd”. Vid andra röjningen, tidigast påföljande höst, 

görs finjusteringar bland individer av träd eller buskar för optimal positiv effekt.  

 Vårbränning senast första veckan i april är en lämplig restaureringsmetod i områden med 

gräsförna och mossa. Kompakt täcke behöver dock alltid rivas upp innan med pinnharvning.  

 I särskilt blomrika områden med höstfibbla eller ängsvädd kan försommarbete senast fram 

till 1 juli vara lämpligt. Därefter tas hästarna bort så att blomningen kan utvecklas. Bete kan 

återupptas efter den 15 september. Man bör också undvika att områden blir alltför 

intensivtrampade vilket kan förstöra förutsättningarna för bin och steklar. 

 Slåtter tidigast 15 september samt borttagande av det slagna materialet bör ske i området. 

För fröproduktion bör denna metod växlas med vårbränning senast i första veckan av april.  

 Hästhagarna kan utökas norrut mot kyrkogården öster om Viskan, dels genom att öppna upp 

i de trädbevuxna delarna vid ån (delområde 34) och dels genom att utnyttja ytan som idag 

används som upplag för jord (norr om delområde 34). Detta kan öka möjligheten för 

ridverksamheten att finnas kvar, vilket i sin tur förbättrar förutsättningarna att behålla 

miljövärdena söder om väg 27. 

 Miljöanpassad skötsel behöver ske av vägkanter längs väg O 1610 och banvallen. Slåtter bör 

inte göras i blomrika avsnitt (delområde 27 och 31) före den 15 augusti och där det finns 

ängsvädd inte före 15 september. Det slagna gräset behöver samlas ihop. Röjning av sly 

behöver göras regelbundet. 

 Anläggning och skötsel vid S:t Sigfrids griftegård (delområde 28, 29 och 30) är lämpligt att 

anpassa så att man kan skapa en begravningsplats med mångfald av liv i form av naturliga, 

vackra och nyttiga ängsväxter, sandmark och bin.  
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Sammanfattande slutsats 
Den föreliggande rapporten visar tydligt vikten av att i ett tidigt skede begära fördjupande 

artinventeringar inför exploateringar i områden med mycket höga naturvärden (Klass 1-2). Rapporten 

visar att det är avgörande att de för området mest intressanta organismgrupperna tidigt identifieras, 

så att ”rätt” grupper inventeras. Inventeringen av bin 2013 är ett exempel på hur en inventering kan 

genomföras och på hur ett underlag kan se ut, för att det ska kunna användas för bedömning av 

konsekvenserna för hotade arter vid en exploatering. Det är särskilt viktigt att det exploaterade 

området sätts i ett sammanhang, i ett naturligt avgränsat landskap, för att kunna bedöma hur 

populationer av olika arter påverkas. 

Vid tidigare bedömningar av naturmiljön vid Osdal-Bråt har det funnits brister som man kan dra 

lärdom av inför andra projekt där MKB tas fram. Det var under lång tid känt att området Osdal-Bråt 

hade högsta naturvärde (Klass 1) (Naturcentrum 1996, 2003, Borås Stad 2002, Appelqvist 2008). I 

naturvårdsunderlaget inför miljökonsekvensbeskrivningen av vägen konstaterades det att uppgifter 

saknades om områdets sandmarksfauna samtidigt som vägbygge skulle innebär stora negativa 

konsekvenser för naturvärdena (Borås Stad 2002, Naturcentrum 2003). Ändå begärde ingen 

myndighet eller aktör extensiv ingående inventering av de olika för sandmarker typiska 

djurgrupperna. Genom avsaknaden av egentligt underlag fanns det inte möjligheter att på ett rimligt 

sätt bedöma konsekvenserna för områdets naturmiljö i en MKB, än mindre jämföra dessa med 

konsekvenserna av de andra alternativen till vägdragning som förelåg. Det fanns inte heller möjlighet 

att föreslå de bästa åtgärderna för att minska skador eller vilka kompensatoriska åtgärder som kan 

göras av vad länsstyrelsen tidigare krävt (Ramböll 2009b). 

Föreliggande inventering belyser behovet av att en generell principdiskussion kring framtagandet av 

MKB. Om fördjupande artinventeringar, av de för området viktiga organismgrupperna, genomförs i 

ett tidigt i skede i känsliga områden, leder det till bättre beslutsunderlag och effektivare planering. 

Det bör också leda till samhällsekonomiskt bättre beslut som bidrar till en mer hållbar utveckling. 

 

Tack 
Ett särskilt tack riktas till Thomas Appelqvist, Lars Norén, Björn Cederberg, Jan Edelsjö och Magnus 

Stenmark för värdefull hjälp och information om fibblesolbiet vid Osdal-Bråt samt till Jenny Pleym för 

information om området.  
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Bilaga 1. Beskrivning av delområden 
 

Delområde 1 (Fig. 40-43) 

Detta utgör områdets enskilt värdefullaste del och domineras av en upphöjt liggande väst-öst riktad 

plan paddock med omgivande slänter på isälvssand. Särskilt sydslänten är synnerligen imponerande, 

stor, lång och bred och uppvisar gles torrängsvegetation på finsand-grovmo. Slänten producerar 

stora blomresurser av främst gråfibbla, prästkrage, backnejlika, monke och gullris. Paddocken bär 

rikligt med höstfibbla, käringtand och harklöver trots att en hel del krossgrus lagts ut på ytan (Fig. 

41). Ridningen har skapat gynnsamma ytskador och blottor vilka används som boområden av många 

bin. 

Delområdet uppvisar flest rödlistade arter (åtta arter varav en ”Nationellt utdöd”, två hotade tillika 

ÅGP-arter och fem nära hotade). De två hotade arterna är guldsandbi och storfibblebi, båda VU, 

medan de nära hotade (NT) är praktbyxbi, kustbandbi, mindre pansarstekel (klart största 

förekomsten av arten i området), smygstekellik glasvinge och bladbaggen Chrysolina sanguinolenta. 

Boområde för praktbyxbi finns i västra delen av sluttningen och är det enda som påträffats inom 

området. Fyra av inventeringsområdets rödlistade arter har endast påträffats i delområde 1. I 

sluttningen finns traktens ojämförligt största koloni av sälgsandbi med minst 8000 bon samt mycket 

rikligt med sälggökbi. Här finns även vårsidenbi talrikt samt stora förekomster av tandsandbi och 

sommarsandbi. 

 
Figur 40. Blomning av gråfibbla i den sydvända stora slänten den 10 juni. 
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Figur 41. Blomning av höstfibbla på paddocken den 20 juli. 

 
Figur 42. Blomning av gullris och sandblottor i den sydvända slänten den 20 juli. 

 
Figur 43. Den sandiga travbanan (delområde 2) med den sydvända slänten (delområde 1) i bakgrunden (20 juli). 
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Delområde 2 (Fig. 44) 

En plan yta som är hästhage och som omges av en sandig galoppbana. Kanterna är ganska blomrika 

av främst monke och höstfibbla. I väster växer även flera ruggar av renfana och kanadensiskt gullris. I 

sydväst finns ett utstrött parti med ängsvädd. Ute i hagen blommar också en del höstfibbla som 

kommer upp efter hästbetet. Särskilt de östra och norra delarna av hagen är torra och har gott om 

sandiga blottor med bohål från steklar. De sandiga blottorna upprätthålls genom hästarnas tramp 

och vältrande.  

 
Figur 44. Sandiga blottor i hagen innanför travbanan den 5 augusti. Den sydvända slänten ses i bakgrunden (delområde 1). 

Område 3 (Fig. 45) 

Betade hästhagar som på sensommaren fick ett tätt bestånd av höstfibbla där flera honor av 

praktbyxbin sågs samla pollen. 

 
Figur 45. Hästhage med blommande höstfibbla den 20 juli. Den sydvända slänten ses i bakgrunden (delområde 1). 
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Delområde 4 (Fig. 46, 47 och 51) 

Detta utgörs av en fukthed på ett svämplan på östra sidan längs Viskan. Fuktheden bär utspridda 

rester av en gammal hinderbana vars kvarstående trävirke är giftigt av kreosotliknande impregnering. 

Fuktheden bär inventeringsområdets största bestånd av ängsvädd med uppskattningsvis mellan 

65000 och 130000 blommande plantor på en yta av 1,3 ha. Beståndet av blommande ängsvädd är 

det enskilt största som författarna sett i länet. Som mest sågs 40 honor av guldsandbi samla pollen 

på heden. Även sexfläckig bastardsvärmare besökte ängsvädden. Avsaknaden av hållbar skötsel har 

emellertid lett till utbredd ansamling av förna, som om den inte avbryts kommer att degradera 

ängsfloran och markfaunan på ett eskalerat sätt. Någon sandig bostruktur fanns inte på fuktheden 

vilket tillsammans med andra observationer främst tydde på att guldsandbina hade sina bon i den 

sandiga markväg som flygvägen låg ca 100 m norrut (delområde 6). 

Delområdet kantas i norr och söder av buskridåer. Det vide som växer i dessa är värdefullt för en stor 

mängd insekter och därmed för fågelar som nyanlända sångare under våren. 

 
Figur 46. Rik blomning av ängsvädd i delområde 4 den 5 augusti. 

Delområde 5 (Fig. 47) 

Detta utgörs av den del av Viskans svämplan som fortsätter norr om delområde 4. Här är dock 

marken näringsrikare, vegetationen gräsdominerad och mängden typiska örtblommor liten. Ett stort 

bestånd finns av daggkåpa som dock endast högst tillfälligt besöks av bin. Längs körvägen som går 

mot norr finns bestånd av hallon som sågs vara mycket välbesökt av många vanliga humlor och bin 

och längre upp utefter ett par små hästhagar en del teveronika som besöktes av veronikasandbi. 

 
Figur 47. Delområde 4 ligger tillvänster om vägen och delområde 5 till höger, bakom ridån med videbuskar (5 maj). 
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Delområde 6 (Fig. 48-50) 

Utgörs av den sluttning mot väster som avgränsar svämplanet öster om Viskan. Sluttningen är delvis 

blomrik och i en hästhage växer bl.a. åkervädd, ängsskallra och höstfibbla. Här sågs både 

väddsandbin och guldsandbin. Flera upptrampade sandiga blottor finns som utgör boområden för 

olika gaddsteklar. Bl.a. hittades mindre pansarstekel (NT) samt rovsteklen Crossocerus palmipes. En 

av de värdefullaste strukturerna i hela inventeringsområdet utgörs av den utpräglat sandiga och 

exponerat varma markväg som skär i en svag båge mot norr över sluttningen. Sandblottorna 

upprätthålls genom ridning, cykling, joggning och gångtrafik. Markvägen och dess kanter är på flera 

avsnitt tätt perforerade av många stekelarters grävda bogångar. Grävningen görs särskilt av olika 

rovsteklar och bin. På denna hot-spot ligger också ett viktigt boområde för guldsandbin. 

 
Figur 48. ”Hålväg” tack vare slitage från ridning etc. som håller öppet sandiga blottor och ger bomöjligheter för många 

steklar (5 augusti). 

 
Figur 49. Sandblottor som hålls öppna genom hästarnas tramp i den västvända sluttningen (18 juli). 
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Figur 50. Hästhage med tidigt bete. Efter att hästarna tagits bort sker rik högssommarblomning med höstfibbla, ängsskallra 

och åkervädd (i bakgrunden). Bilden är från den 18 juli. 

Delområde 7 (Fig. 51-52) 

Utgörs av en ganska torr sluttning mot väster och sydväst ner till Viskans svämplan (delområde 4). 

Sluttningen är delvis mycket blomrik med gott om kråkvicker och andra ärtväxter. Den norra delen är 

magrast och där det växer åkervädd, skogsklöver, käringtand m.m. I åkervädden sågs flera honor av 

väddsandbi och även enstaka pollensamlande honor av guldsandbi. I sluttningen finns ett kort 

fragment av en sandig väg som är värdefull som boplats för gaddsteklar. Några bon av guldsandbi 

fanns här. Vid sandiga ytor hittades mindre pansarstekel samt rovsteklen Crossocerus palmipes. Vid 

ett parti av sluttningen finns rester av en asfalterad yta, uppenbarligen från militärepoken. 

Södra delen av delområdet har hög potential för miljöförbättrande åtgärder genom att det 

uppenbarligen lämpar sig utmärkt för att skapa ett rejält backsvalehak och sandblottor genom en 

helt okomplicerad grävning rakt in i sluttningen (givet att sandavlagringen är homogen). 

 
Figur 51. Blomrik västvänd sluttning med gott om kråkvicker och gulmåra den 20 juli. Nere t.v. ses delområde 4. 
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Figur 52. I den norra delen finns en sandig väg med bl.a. bon av guldsandbi och rovstekeln Crossoceres palmipes. Rik 

blomning av bl.a. skogsklöver och käringtand den 28 juni. 

Delområde 8 (Fig. 53-54) 

Detta bildas av att ovanför sluttningarna mot Viskans svämplan finns en stor plan yta som indelats i 

sex beteshagar för ridhästar och en stor grusplan samt körbara delvis asfalterade mellanytor av 

uppenbart militärt ursprung. Marken är, sannolikt genom långvarig stödutfodring, markant 

näringspåverkad. Längst i öster ligger också en mindre paddock alternativt hoppbana med 

torrängsartade marginaler. Efter att hästarna togs bort 2013 uppkom en mycket rik 

högsommarblomning av stora bestånd av höstfibbla, ängsskallra, vitklöver och vanlig ögontröst och 

en del utspridd åkervädd i beteshagarna. Kring paddocken och småvägarna i öster finns också ganska 

rikligt med monke, gullris, grässtjärnblomma, bockrot m.m. 

Både väddsandbi och praktbyxbi sågs i beteshagarna. Delområdet är dessutom ett möjligt habitat för 

fibblesolbi. 

 
Figur 53. Område mellan grusväg och en paddock med bl.a. gott om bockrot den 20 juli. 
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Figur 54. Riklig högsommarblomning med bl.a. höstfibbla i hästhagarna efter att hästarna flyttats bort. Bilden är från den 

20 juli. 

Delområde 9 (Fig. 55) 

Utgörs av plana ytor som finns söder om delområde 9. Här bedrivs inget bete och marken domineras 

av gräs. Bara jordfläckar finns som uppstått genom bilkörning. Här finns en hel del bon av steklar bl.a. 

rovstekeln Crossocerus palmipes. 

 
Figur 55. Plan yta ovanför slänten (delområde 7). Körningen ger upphov till bara jordfläckar med bl.a. rovstekeln 

Crossocerus palmipes. Bilden är från den 20 juli. 
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Delområde 10 (Fig. 56) 

En sydvänd ängssluttning som inte hävdas men som har en rik blomning av bl.a. åkervädd och flera 

någorlunda bestånd av liten blåklocka. I åkervädden sågs flera honor av väddsandbi och i 

blåklockorna blåklockshumla förutom patrullerande stocktapetserarbi. Förutsättningar för förekomst 

av det starkt hotade väddgökbiet (EN) bedöms föreligga i området. I nordöstra hörnet av ängen finns 

ett stort bestånd av mjölkört som är livligt besökt av honungsbi och olika humlor. 

 
Figur 56. Rik blomning av åkervädd (i bakgrunden) samt liten blåklocka den 20 juli. 

Delområde 11 (Fig. 57) 

En nordvänd sluttning som är under igenväxning. Gräs dominerar. Några större bestånd av hallon 

förekommer som under blomningen är mycket viktiga för många arter av bin. Hallonsandbi förekom 

här. 

 
Figur 57. En nordvänd slänt. Längs vägen vid björken växer större hallonbestånd. Bilden är från den 28 juni. 
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Delområde 12 (Fig. 58) 

Ett blomrikare område vid en skjutbana med bl.a. gökärt, käringtand och åkervädd. Här sågs 

sexfläckig bastardsvärmare och svävfluglik dagsvärmare. 

 
Figur 58. Skjutbana. På gräsytorna växer bl.a. gott om gökärt den 24 maj. 

Delområde 13a (Fig. 59-61) 

Ett flackt parti som i norr angränsar mot delområde 4 men dock är mer igenvuxet med sly. Även här 

finns större bestånd av ängsvädd där det sågs ett 15-tal honor av guldsandbi. Även kärrantennmal 

och sexfläckig bastardsvärmare besökte ängsvädden. I delområdet står också några vildaplar som 

sågs dra mycket insekter vid blomningen. I ett av träden hittades bl.a. humlelik pälsblomfluga. Längs 

diken förekommer även videbuskar som är viktiga tidigt på våren för en rad biarter. Längs vägen i 

väster finns blomrika vägkanter med bl.a. rikligt med strätta som är värdefull för många insekter bl.a. 

dvärgsandbi som hittades längre söderut i inventeringsområdet. Mot björkkullen i söder växer även 

en del gökärt. 

 
Figur 59. Mer rikblommande avsnitt med bl.a. ängsvädd, strätta och röllika den 20 juli 
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Figur 60. Rikblommande vägkanter med bl.a. strätta, kråkvicker och en del renfana den 20 juli. 

 
Figur 61. Blommande vildapel som drog till sig ett rikt insektsliv den 30 maj. 
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Delområde 13b (Fig. 62) 

Detta är en yta som domineras av kväverik gräsvegetation av bl.a. ängskavle. Genom att skrapa av 

jordtäcket kan troligen magrare sandig jord komma fram och ge hög artrikedom. 

 
Figur 62. Delområdet (t.v. i bilden) är kväverikt och domineras av gräs. Bilden är från den 20 maj. 

Delområde 14 (Fig. 63) 

En sandig kulle som delvis är bevuxen med främst äldre björkar varav påtagligt många är döda eller 

döende. Mängden död ved är stor och uppenbart värdefull för olika vedinsekter, som lundblåoxe och 

humlelik pälsblomfluga vilka påträffades i närheten. Över kullen går en sandig ridstig vars kanter 

används som boområde av guldsandbi. Uppe på själva kullen finns en igenväxande glänta som är 

mest öppen åt söder. Stigen korsar gläntan som har gynnsamt varmt och skyddat mikroklimat och 

bär en del ängsvädd. Ungträd som börjat skugga gläntan behöver röjas bort. 

 
Figur 63. Sandig ridstig och gott om värdefulla gamla björkar med död ved. 
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Delområde 15 (Fig. 64-65) 

Ett flackt tidigare grustag som omges av vindskyddande kanter och träd vilket ger ett varmt 

mikroklimat. En mycket stor mängd bohål av steklar sågs ligga utspridda, de flesta grävda av den 

kraftiga rovstekeln Cerceris arenaria vars parasit guldstekeln Hedychrum nobile också var mycket 

vanlig. Här finns gott om vårsidenbi och dess parasit storblodbi. 2012 sågs också enstaka 

guldsandbihonor som indikerade förekomst av bobyggnad. En individ av smygstekellik glasvinge 

observerades 2013. 

Täktplanet är inom en snar framtid i behov av röjning och ställvis mekanisk markbearbetning för att 

upprätthålla sandblottor. Täktens väst- och sydvända sandiga sidoslänter som till största delen är 

igenvuxna och beskuggade behöver snarast röjas och ytstöras med pinnharv. 

 
Figur 64. Grustag under igenväxning (20 april). 

 
Figur 65. Sydvända sandiga slänter som till stor del är helt beskuggade genom igenväxning (20 april). 
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Delområde 16 (Fig. 66) 

Sandig ridstig med omgivningar. Denna utgör fortsättningen mot nordost av den ridstig som korsar 

björkkullen (delområde 14). Längs stigen växer rikligt med ängsvädd och ett 20-tal honor av 

guldsandbi sågs i blommorna medan bon fanns längs stigen. Kärrantennmal och rovstekeln 

Crossocerus palmipes flög på platsen. Söder om stigen bör skuggande sly av björk och småtall röjas 

bort. Träd och buskar som står norr om stigen bör dock lämnas kvar på grund av sin läeffekt vilket 

bidrar till gynnsamt mikroklimat.   

 
Figur 66. Sandig ridstig och stor resurs av blommande ängsvädd den 22 augusti. 

Delområde 17 (Fig. 67) 

Sandiga-grusiga vägkanter längs en grusväg med gles vegetation och gott om blommor som 

femfingerört, vitklöver, sommargyllen m.m. Här sågs bl.a. blodrotssandbi. 

 
Figur 67. Sandiga-grusiga vägkanter och diken längs nord-sydgående grusväg, med gott om bl.a. femfingerört den 28 juni. 
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Delområde 18 (Fig. 68) 

En yta med stor förekomst av strätta nära sandiga småmiljöer typiskt gynnsamma för bobyggande 

bin. Här sågs flera hanar av dvärgsandbi (VU) som patrullerade och nektarsökte på strätta. Lokalen är 

därmed den fjärde kända i länet. Blommorna besöktes också av gräsgrön guldbagge, myskbock och 

horder av andra insekter. Flera individer av sexfläckig bastardsvärmare nektarsökte på gullris. 

 
Figur 68. Rik blomning av strätta i delområdet den 20 juli. 

Delområde 19 (Fig. 69) 

Igenväxande ängsmarker längs Viskan. I de centrala delarna finns ett parti med ganska stora bestånd 

av svinrot, gökärt, ängsvädd, teveronika m.m. På gökärt sågs vialsandbi och långhornsbi och på 

ängsvädd guldsandbi. Norrut har området vuxit igen med buskar och träd. Där finns ett par bestånd 

av hallon som är värdefulla för många blombesökande arter av bin och andra insekter. 

Delområdet behöver skötas med sen slåtter plus borttagning av det slagna materialet. Ett par rejäla 

hallonbestånd bör skyddas mot slåtter och röjning. Röjningar av främst sly och unga träd behöver 

göras. 

 
Figur 69. De norra igenväxande delarna av delområdet. Hallonbeståndet i förgrunden är värdefullt (28 juni). 
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Delområde 20 (Fig. 70-71) 

Utgörs av en slänt mot sydväst ner mot Viskans svämplan samt ett mycket blomrikt ovanliggande 

ängsparti med mycket ängsvädd och gullris. I sluttningen växer dessutom en hel del gökärt.  

Ett flertal honor av guldsandbi sågs i området. Dessutom fanns bl.a. vialsandbi och långhornsbi samt 

lundblåoxe. 

Slänten har en stor potential för habitatförbättringar. 

 
Figur 70. Rik blomning av ängsvädd på den plana ytan ovan slänten den 5 augusti. 

 
Figur 71. Den sydvästvända slänten den 28 juni. Till höger ses även det plana svämplanet som tillhör delområde 22. 
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Delområde 21 (Fig. 72) 

Avsnitt bevuxet med björk, tall och rönn.  En del ängsvädd, gökärt och bärris förekommer men 

blomningen är tämligen sparsam på grund av beskuggning. Det för många bin viktiga lingonriset frös 

dessvärre bort. 

Längst i söder finns en värdefull sydvänd sandig-grusig vägskärning där både vialsandbi och dess 

parasit vialgökbi observerades. 

 
Figur 72. Den sandiga vägskärningen längst i söder i delområdet den 28 juni. 

 

Delområde 22 (Se bild för delområde 20, Fig. 71) 

Ett svämplan längs Viskan vilket för närvarande inte har rik blomning. En del bestånd av ängsvädd, 

gökärt och humleblomster finns. Ett glest trädskikt av beskuggande björkar står i delområdet som är 

nyligen dikesrensat. Den senare åtgärden bedöms här som negativ för miljön.  
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Delområde 23 (Fig. 73) 

Blomrika ytor öster om Bråt, med gott om gökärt, getväppling, skogsklöver, liten blåklocka m.m. I 

norr mot skogskanten finns ett bestånd av ängsvädd. Vialsandbi och guldsandbi sågs. 

 
Figur 73. Rik blomning av bl.a. getväppling och skogsklöver den 28 juni. 

Delområde 24 (Fig. 74-75) 

Blomrika vägkanter med bl.a. getväppling, gökärt och skogsklöver. Mängden getväppling gynnar 

många bin och fjärilar. 

 
Figur 74. Vägkant med resurs av getväppling den 28 juni. 
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Figur 75. Blomrik vägkant den 28 juni med bl.a. skogsklöver och sydvänt skogbryn och vägkant på andra sidan vägen. 

Delområde 25 (Fig. 76) 

Består av blomrika avsnitt på en skjutbana. Här finns gott om gökärt, ängsvädd, rödklöver samt 

grönvit nattviol. En hona av vialsandbi sågs. 

 
Figur 76. Norra delen av skjutbanan med bl.a. rödklöver och ängsvädd den 28 juni. 
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Delområde 26 (Fig. 77) 

Ett litet västvänt blomrikt område med gott om åkervädd, ängsvädd och gullris. Honor av väddsanbi 

förekom samt tre honor av guldsandbi sågs. Ett boområde med guldsandbin finns längs vägkanten 

där vegetationen är nersliten. 

 
Figur 77. Vägkant med bar jord och bon av guldsandbin samt område till höger med gott om bl.a. åkervädd den 20 juli 

Delområde 27 (Fig. 78) 

Blomrika vägkanter längs väg O 1610 med bitvis gott om åkervädd, ängsvädd och gökärt 

(Trafikverket, 2013). Två honor av guldsandbi, en hona av väddsandbi och en hane av långhornsbi 

sågs. Blomresursen av åkervädd och ängsvädd förstörs delvis genom för tidig slåtter. 

 
Figur 78. Vägkanter med rik blomning av åkervädd den 18 juli. En stor del av åkervädden har slagits bort. 
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Delområde 28 (Fig. 79) 

En sandig sydvänd sluttning vid begravningsplatsen som har mycket bra förutsättningar för bin. I 

slänten och strax nedanför fanns bland annat boområden för sälgsandbi och vårsidenbi. Genom att 

ta bort en del av de skuggande tallarna kan förutsättningarna förbättras för både blommor och bin. 

 
Figur 79. En sandig sydvänd sluttning ses i bakgrunden vid S:t Sigfrids griftegård (20 april). 

 

Delområde 29 (Fig. 80-82) 

En stor öppen flack, utpräglat sandig yta med ställvis rik blomning av harklöver, käringtand, vitklöver, 

alsikeklöver, vit sötväppling, humlelusern m.m. Här finns en mycket stor population av franssmalbi, 

uppskattningsvis över 1000 bon. Mindre pansarstekel, bivarg Philanthus triangulum och 

finmovägstekel Arachnospila abnormis hittades också i området. Honungsbin var talrika. Området 

hotas starkt att förstöras av den expanderande kyrkogården. Genom att bevara sandiga och blomrika 

ytor kan området behålla miljövärden och fortsätta att utvecklas till en viktig lokal för biologisk 

mångfald. 

 
Figur 80. Yta med rikligt av harklöver den 18 juli. 
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Figur 81. Stora ytor med finsand och blommande käringtand m.m. den 6 juni. 

 
Figur 82. Stor ärtväxtresurs av vit sötväppling och olika klöverarter den 18 juli. 

 

Delområde 30 

Område med jordmassor, en s.k. skräpmark, med rik blomning av olika örter (ruderatväxter) som 

gynnar stor biologisk mångfald. 
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Delområde 31 (Fig. 83) 

Blomrika vägkanter längs väg O 1610 och banvall med talrik åkervädd, rödklöver, getväppling samt en 

del ängsvädd (Trafikverket, 2013). Guldsandbi, väddsandbi och långhornsbi sågs. Det är viktigt att 

vägkanter och banvall sköts genom sen slåtter och att det slagna gräset samlas och förs bort. 

 
Figur 83. Blomrik vägkant/banvall med bl.a. rödklöver, liten blåklocka, getväppling och åkervädd den 25 juni. 

Delområde 32 (Fig. 84) 

Blomrika vägkanter längs en grusväg där det växer gott om bl.a. åkervädd och flockfibbla. Guldsandbi 

sågs i åkervädden. 

 
Figur 84. Blomrik vägkant den 20 juli med bl.a. åkervädd och flockfibbla i bakgrunden. 
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Delområde 33 (Fig. 85) 

En slänt mot nordväst med resurser av bl.a. humleblomster och hallon. Här sågs bl.a. långhornsbi. 

 
Figur 85. En nordvästvänd sluttning med hallon och gott om humleblomster den 28 juni. 

Delområde 34 

Hästhagar, kanter längs småvägar samt stigar med bl.a. gott om teveronika. 

Delområde 35 (Fig. 86) 

En kväverik beteshage med enorm blomresurs av maskros som besöktes av bl.a. av sobersanbin. 

 
Figur 86. Kväverik hästhage med rik blomning av maskrosor den 30 maj. 
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Delområde 36 (Fig. 87) 

Yta vid ridskolan, med ett stort tätt bestånd av renfana som är viktig för många bin bl.a. väggsidenbi. 

 
Figur 87. Blomresurs av renfana den 20 juli. 

 

Delområde 37 (Fig. 88) 

Parkeringsplats med blomrika slänter. Här sågs åkervädd besökas av sexfläckig bastardsvärmare. 

 
Figur 88. Bestånd av åkervädd den 20 juli. 
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Delområde 38 (Fig. 89) 

En igenväxande skjutbana med viss blomrikedom. Sexfläckig bastardsvärmare förekom. 

 
Figur 89. Igenväxande skjutbana med en del blomning av bl.a. åkervädd den 20 juli. 

Delområde 39 (Fig. 90) 

Ett sandigt grustag med blottor som hållits öppna genom motocrosskörning. Sälgsandbi, vårsidenbi 

och videsandbi observerades.  

 
Figur 90. Sandig grustäkt som hålls öppen genom körning med motocross (1 maj). 
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Delområde 40 (Fig. 91) 

Blomrikare banvall med gott om åkervädd. 

 
Figur 91. Banvall med bestånd av åkervädd den 20 juli. 
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Bilaga 2. Påträffade arter av gaddsteklar 

Bin 

COLLETIDAE 9 arter KORTTUNGEBIN Kategori Delområden 

Colletes cunicularius vårsidenbi  1, 15, 28, 35 

Colletes daviesanus väggsidenbi  1, 2, 33, 36 

Colletes similis korgsidenbi  1, 29 

Colletes succinctus ljungsidenbi  1 

Hylaeus brevicornis småcitronbi  29 

Hylaeus communis gårdscitronbi  33 

Hylaeus confusus ängscitronbi  1, 8, 16 

Hylaeus hyalinatus kölcitronbi  15, 30 

Hylaeus rinki backcitronbi  1 

ANDRENIDAE 27 arter GRÄVBIN   

Andrena barbilabris mosandbi  2, 35 

Andrena cineraria sobersandbi  1, 35 

Andrena clarkella videsandbi  39 

Andrena denticulata tandsandbi  1, 6, 4, 8, 15, 37 

Andrena falsifica smultronsandbi  19 

Andrena fucata hallonsandbi  5, 11, 37 

Andrena fulvida brynsandbi  Predikterad genom obs. av Nomada opaca, 15 

Andrena fuscipes ljungsandbi  1 

Andrena haemorrhoa trädgårdssandbi  1, 2, 4 och 5 (längs vägen med vide), 13a, 23, 35 

Andrena hattorfiana väddsandbi NT 6, 7, 8, 10, 26, 27, 31a 

Andrena helvola äppelsandbi  13a 

Andrena lapponica blåbärssandbi  35 

Andrena lathyri vialsandbi  19, 20, 21, 23, 25 

Andrena marginata guldsandbi VU, ÅGP 1, 4, 6, 7, 8, 13a, 14, 15, 16, 19, 20, 26, 27, 31a, 32 

Andrena minutula småsandbi  2, 16 

Andrena nanula dvärgsandbi VU 18 

Andrena nigroaenea gyllensandbi  17 

Andrena nigriceps sommarsandbi  1 (stort antal), 16 

Andrena praecox vårsandbi  1, 2, 4 och 5 (längs vägen med vide) 

Andrena ruficrus åssandbi  15 

Andrena semilaevis veronikasandbi  35 

Andrena subopaca lundsandbi  1, 2, 19, 13a, 17, 23, 33, 34, 35, 37 

Andrena tarsata blodrotssandbi  8, 17 

Andrena tibialis lönnsandbi  29 

Andrena vaga sälgsandbi  1, 2, 4 och 5 (vide längs vägen), 15, 28, 39 

Andrena wilkella ärtsandbi  1, 20, 24, 29 

Panurgus banksianus storfibblebi VU, ÅGP 1 

HALICTIDAE 20 arter VÄGBIN   

Dufourea minuta fibblesolbi RE 1 (trolig fyndlokal) 

Halictus confusus kustbandbi NT 1 

Halictus rubicundus skogsbandbi  35 

Halictus tumulorum ängsbandbi  1, 15, 20, 23, 33, 34 

Lasioglossum albipes ängssmalbi  19, 13a 

Lasioglossum calceatum mysksmalbi  1, 15 

Lasioglossum fulvicorne brunsmalbi  5, 20 

Lasioglossum leucopus bronssmalbi  1, 2, 6, 15, 17, 20, 29 

Lasioglossum leucozonium fibblesmalbi  1, 2 

Lasioglossum punctatissimum punktsmalbi  1, 15 

Lasioglossum rufitarse skogssmalbi  11, 12, 20, 35 

Lasioglossum semilucens blanksmalbi  1, 6, 7, 15, 16, 19, 29, 30 

Lasioglossum sexstrigatum franssmalbi  1, 2, 6, 7, 15, 16, 19, 29, 30, 35 

Lasioglossum villosulum hedsmalbi  1, 3, 6, 7, 13a 

Sphecodes albilabris storblodbi  1, 2, 15, 29 

Sphecodes crassus släntblodbi  1, 15, 19 

Sphecodes ephippius mellanblodbi  15, 29, 34 
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Sphecodes geoffrellus småblodbi  1, 6, 7, 15, 17, 29, 30 

Sphecodes monilicornis ängsblodbi  15 

Sphecodes pellucidus sandblodbi  1, 15, 16, 29, 35 

MELLITIDAE 2 arter SOMMARBIN   

Dasypoda hirtipes praktbyxbi NT 1, 3, 8 

Macropis europaea lysingbi  27 

MEGACHILIDAE 3 arter BUKSAMLARBIN   

Coelioxys conica konkägelbi  1 

Megachile circumcincta ärttapetserarbi  1, 29 

Megachile willughbiella stocktapetserarbi  10, 33 

APIDAE 29 arter LÅNGTUNGEBIN   

Apis mellifera honungsbi  1, 7, 8, 10, 17, 18, 23, 29 

Bombus bohemicus jordsnylthumla  13a 

Bombus cryptarum skogsjordhumla  7, 15 

Bombus hortorum trädgårdshumla  25 

Bombus hypnorum hushumla  5, 22, 33 

Bombus lapidarius stenhumla  1, 5, 29, 33 

Bombus lucorum ljus jordhumla  6, 15, 29 

Bombus pascuorum åkerhumla  1, 17, 23  

Bombus pratorum ängshumla  38 

Bombus rupestris stensnylthumla  10, 33 

Bombus soroeensis blåklockshumla  1, 5, 6, 7, 10, 15, 18 

Bombus sylvarum haghumla  1, 5, 7, 29, 33, 35 

Bombus terrestris mörk jordhumla  1, 5, 6, 7, 15, 29 

Epeolus variegatus ängsfiltbi  1, 29 

Eucera longicornis långhornsbi  4, 19, 20, 27, 29, 31a, 33 

Nomada alboguttata mogökbi  1 

Nomada argentata silvergökbi CR, ÅGP Lokalangivelse kräver behörighet på Artportalen. 

Nomada roberjeotiana höstgökbi  1, 2, 8, 23, 29 

Nomada rufipes ljunggökbi  1, 3, 6 

Nomada flavoguttata smågökbi  5, 20 

Nomada fulvicornis gullgökbi  1 

Nomada goodeniana gyllengökbi  1 

Nomada lathburiana sälggökbi  1, 15, 16, 28 

Nomada leucophthalma videgökbi  15, 29 

Nomada obscura åsgökbi  15 

Nomada opaca bryngökbi  15 

Nomada panzeri skogsgökbi  15, 33 

Nomada striata strimgökbi  1, 13a, 15 

Nomada villosa vialgökbi NT 21 

    

Totalt 90 arter    
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Övriga gaddsteklar 

POMPILIDAE 8 arter VÄGSTEKLAR Kategori Delområden 

Anoplius viaticus vargvägstekel  1, 6, 15 

Arachnospila abnormis finmovägstekel NT 2005 6, 29 

Arachnospila anceps ögonvägstekel  1, 15, 22 

Arachnospila spissa krokvägstekel  16 

Arachnospila trivialis krabbvägstekel  1, 15 

Caliadurgus fasciatellus skimmervägstekel  29 

Evagetes crassicornis sandgökstekel  1 

Priocnemis exaltata höstvägstekel  7, 15 

Priocnemis parvula ljungvägstekel  1, 15, 29 

CRABRIONIDAE 25 arter ROVSTEKLAR   

Alysson ratzeburgi   20 

Cerceris arenaria   1, 15, 17 

Cerceris rybyensis   1, 9, 15, 16, 29 

Cerceris quadrifasciata   15 

Crabro cribrarius   1 

Crabro scutellatus   6, 15, 29 

Crossocerus palmipes  NT 2005 6,7, 9, 16 

Crossocerus wesmaeli   6, 7 15, 29 

Diodontus medius   15 

Dryudella pinguis   29 

Ectemnius lapidarius   16 

Entomognathus brevis   1 

Harpactus lunatus   1, 6 

Lindenius albilabris   1, 6, 7, 8, 9, 16, 29 

Mellinus arvensis   6 

Mimesa equestris   6, 7, 16 

Mimesa lutaria   29 

Mimumesa dahlbomi   15 

Nysson distinguendus   1, 15, 16, 29 

Nysson spinosus   16, 22, 29 

Nysson trimaculatus   1, 7, 15, 29 

Oxybelus uniglumis   7, 15, 16, 29 

Pemphredon inornata   20 

Philanthus triangulum bivarg  29 

Tachysphex pompiliformis   1, 29 

SPHECIDAE 1 art GRÄVSTEKLAR   

Ammophila sabulosa   1, 15 

CHRYSIDIDAE 4 arter GULDSTEKLAR   

Chrysis illigeri   15 

Hedychridium ardens   15 

Hedychrum niemelaei   1, 29 

Hedychrum nobile   1, 15 

VESPIDAE 1art GETINGAR   

Dolichovespula saxonica takgeting  15 

MYRMOSIDAE 1 art FUSKMYROR   

Myrmosa atra svart myrstekel  6 

TIPHIIDAE 2 arter MYRSTEKLAR   

Tiphia femorata rödbent pansarstekel  1, 6, 15 

Tiphia minuta mindre pansarstekel NT 1, 6, 7, 29, 33 

DRYINIDAE 1 art STRITSÄCKSTEKLAR   

Anteon jurineanum   6 

BETHYLIDAE 1 art DVÄRGGADDSTEKLAR   

Goniozus distigmus   1, 6 

    

Totalt 45 arter    

 


