
Guldsandbi och andra vildbin 
i Storåns dalgång



Vildbin - en hotad tillgång 
Bin bidrar med ovärderliga ekosys-
temtjänster genom sin pollinering av 
blommor. En bra pollinering ger bätt re 
frösätt ning och större skördar av bär, 
frukt och insektspollinerade grödor. 

Vad är vildbin?
I Sverige fi nns cirka 290 arter av vilda 
bin, vilket kanske inte så många känner 
till. De mest kända bina är, förutom 
tambiet, humlorna. 

Till skillnad mot tambiet och humlorna 
är övriga arter solitärbin. Det innebär 
att  honorna inte har arbetare utan lever 
ensamma, själva samlar pollen och 
föder upp sin avkomma. 

Ungefär 70 % av vildbiarterna gräver 
bo i marken, helst i solbelyst bar sandig 
jord. Många av de övriga arterna byg-
ger bo i de små kläckhål som vedskal-
baggar lämnar eft er sig i döda träd, 
grenar och obehandlade stängelstolpar. 

En del arter är specialiserade på att  
samla pollen i en slags blomma medan 
andra arter besöker en stor mängd 
olika blommor.

Ovanliga bin längs Storån 
Vid en inventering av naturmiljöerna 
längs Storån i Marks kommun 2007 hit-
tades fl era intressanta arter av vildbin.
Guldsandbi Andrena marginata var vid 
tillfället bara känd från ett  tjugotal 

Många arter av vildbin, tillsammans 
med många fj ärilar, har minskat kraf-
tigt i landskapet under senare år. Un-
gefär 30 % av vildbiarterna är numera 
upptagna på den nationella rödlistan 
för hotade arter. 

Anledningen till dett a är att  mäng-
den blommor och lämpliga bomiljöer 
har minskat kraft igt. Dett a beror på 
igenväxning av landskapet eft ersom 
färre betesdjur håller öppet hagar och 
sandblott or. Ett  annat problem är att  
många av de kvarvarande hagmarker-
na betas så tidigt och hårt att  det inte 
hinner utvecklas den blomrikedom som 
vildbin och fj ärilar behöver. Gödsling 
och kvävenedfall orsakad av trafi ken 
är ytt erligare en anledning till att  gräs 
ökar medan ängsblommor minskar. 
Färre klövervallar och användning av 
bekämpningsmedel kan vara andra 
orsaker till minskningen av bin.

områden i Sverige och är upptagen 
som hotad på rödlistan. Väddsandbi 
Andrena hatt orfi ana är också upptagen 
på rödlistan. Båda arterna ingår i ett  
nationellt åtgärdsprogram för vildbin 
på ängsmark.

Honorna av båda arterna är lätt a att  
känna igen och upptäcka. Guldsand-
biet är 10 mm och har en orangefärgad 
bakkropp. De besöker bara ängsvädd 
och får vita pollensäckar av det insam-
lade pollenet. Arten är framme från 
slutet av juli till början av september 
då ängsvädden blommar. Största fl yg-
avståndet mellan bon i sandiga blott or 
och ängsvädd är 200 meter.

Väddsandbi är ett  stort bi på 15 mm. 
Honans bakkropp är tecknad i rött , 
svart och vitt . Hon samlar endast 
pollen i åkervädd och får därför rosa 
pollensäckar. Väddsandbi fl yger under 
juni och juli då åkervädden blommar. 
Flygavståndet är större, upp till en 
kilometer.

Båda arterna är ”indikatorarter” som 
visar på områden med en rik fauna av 
vildbin. Dessa platser kan fungera som 
spridningcentra av bin till omgivande 
landskap.

Guldsandbi i ängsvädd
Väddsandbi i åkervädd
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Röjning
En del områden är under igenväxning 
av sly och träd. När igenväxningen gått  
för långt blir marken så beskuggad att  
vädd och andra ängsblommor försvin-
ner. Vid röjningar som gjorts i området 
under projektet har mängden blom-
mande ängsvädd snabbt ökat.

Vid röjning är det några saker som är bra 
att  tänka på om man vill gynna vildbin och 
den biologiska mångfalden.

• Röj så att  blomrika marker och 
sandblott or blir solbelysta. Buskar och 
träd som står norr om sandblott or eller  
i överkant på sydvända slutt ningar 
kan gärna sparas som lä vilket ger ett  
varmare mikroklimat.

• Spara blommande träd och buskar 
som sälg, vide, hagtorn, lönn, lind, apel 
och rönn eft ersom dessa är viktiga för 
vildbin och andra insekter.

Bra förutsättningar
När den senaste inlandsisen smälte un-
dan avsatt es mäktiga lager av sand och 
lera i havet utanför isälvens mynning i 
Storåns dalgång. Ån har däreft er skurit 
sig ner i materialet och skapat raviner 
och brinkar.

Sandiga marker, sydvända varma 
brinkar och blomrika områden med en 
lång historia av slått er och bete ger yp-
perliga förutsätt ningar för vildbin. De 
gamla slått erängarna som slogs sent på 
sommaren och som tidigare bredde ut 
sig i landskapet var mycket blomrika. 

Det är troligt att  det fi nns runt hundra 
arter av vildbin och fl er ovanliga arter 
än guldsandbi i dalgången. Dett a är 
en resurs att  ta vara på! Förutsätt -
ningen för att  blommande ängar och 
vildbin ska fi nnas kvar är att  det fi nns 
markägare och djurhållare som sköter 
markerna även i framtiden.

Projekt guldsandbi
Eft ersom guldsandbiet ingår i ett  åt-
gärdsprogram för hotade arter och det 
fanns ett  lokalt engagemang, fi ck miljö-
kontoret i Mark pengar från länsstyrel-
sen för ett  projekt i Storåns dalgång. 

Ett  tiotal markägare och arrendatorer 
som hade guldsandbi på sina marker 
kontaktades för att  höra om de ville 
medverka. Samtliga var intresserade, 
och åtgärder för att  bevara biet gjordes 
under 2009-2011. Åtgärderna gynnar 
inte bara guldsandbi utan också en 
mängd andra bin och insekter som är 
viktiga för ekosystemet.

Under projektet har erfarenheter sam-
lats in från markägare och djurhållare 
samt från åtgärderna som har gjorts. 
Åtgärder och erfarenheter från projek-
tet fi nns att  läsa om i denna folder och i 
en rapport.

• Spara även en viss mängd hallon och 
björnbär eft ersom blomningen är viktig 
för bin. Vissa arter bygger dessutom bo 
i stjälkarna.

• Spara döda stående och liggande 
träd eller döda grenar. Många arter av 
vildbin bygger bon i de små kläckhå-
len som skalbaggar lämnar eft er sig i 
veden. Lämna även gärna en del stam-
mar och grenhögar eft er röjning så att  
fl er bostäder uppstår. Liggande stam-
mar och grenar placeras helst solbelyst.

• Spara träd med stamhål, de är viktiga 
bostäder åt fåglar, fl addermöss, många 
ovanliga skalbaggar och blomfl ugor.

• Asp bör ringbarkas eller kapas på 1-
1,5 meters höjd för att  minska uppslag.

• Röj försiktigt i etapper vid stark igen-
växning för att  minska röjgödslingen.

• Frihugg runt vidkroniga hagmarks-
träd eller hamlade träd, helst etappvis 
under 2-3 år. Återhamla lämpliga träd.

Område 54 Röjning vid område 29
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Vårbränning
Vårbränning har använts under lång 
tid tillbaka i historien för att  för att  
förbätt ra betet då gräset blivit för högt 
eller mossan för tät. 

Bränning bör ske på våren då marken 
torkat upp eft er några dagar av solsken 
före den 15 april.

Bränningen har fl era fördelar. 
• Gammalt gräs bränns bort så att  
   marken blir solexponerad och varm. 
• Då marken är torr bränns även 
   mossan bort. 
• Uppvärmning och ökad ljustillgång
   stimulerar frögroning av örter.
• Mineraler frigörs och pH höjs.
• Kväve avgår och gör marken lite 
   magrare vilket gynnar ängsväxter.

Grävning
När djur inte längre trampar på mar-
kerna växer sandiga jordblott or igen 
och blir olämpliga som bomiljöer för 
vildbin. Ett  sätt  att  snabbt skapa boplat-
ser är att  gräva av det översta jordlagret 
på fl äckar i sandiga områden. Både 
grävmaskin och spade kan användas. 
Harvning med pinnharv kan också vara 
en bra metod om jordtäcket är tunt. I 
de sandytor som gjorts i projektet har 
hundratals bohål snabbt grävts av ett  
stort antal vildbin och andra insekter.

Under projektet har positiva eff ekter 
sett s vid bränningen. Blomningen 
av ängsvädd och ängsblommor som 
backsippa och grönvit natt viol har ökat. 
Dett a är eff ekter som även bekräft as 
från andra håll vid försök med brän-
ning. Nötdjur har också betat ner vege-
tationen bätt re på områden som bränts 
jämfört med områden som inte bränts.

Vid bränningen har gasolbrännare med 
lång slang och munstycke använts. 
Kratt or är också bra att  ha för att  sprida 
elden dit man vill. 

Avgränsningar för elden görs genom 
att  först gå och vatt na med strilkanna, 
så att  man får en vatt nad linje på ett  par 
decimeters bredd. 

Om vegetationen är hög bör även 
röjsnöre användas för att  få ner vege-
tationen så att  avgränsningar genom 
vatt ning kan göras.

I partier där det fi nns risk att  elden 
sprider sig bör man göra brandgator.  
Dett a görs genom att  bränna av gräset i 
en bredare zon. 

Vid bränning är det viktigt att  tänka på 
några saker. 

• Ha alltid god tillgång till vatt en, 
   hinkar och vatt enkannor. Placera ut 
   dessa runt området som ska brännas.
• Elda aldrig ensam.
• Kontakta räddningstjänsten innan 
   bränning.
• Elda inte om det blåser mer än 5 m/s. 
   Viss vind är dock bra eft ersom 
   förbränningen blir bätt re.
• Elda alltid i motvind eller uppifrån
   och ned i brantare slutt ningar. Dett a 
   ger bra kontroll och bränningen blir 
   bätt re.
• Elda aldrig ett  större område än du
    har överblick över samtidigt.

Område 61

Område 61

Grävd sandblotta i område 29
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Olika typer av grävningar 

Område 43

• På sandig mark med tunt jordtäcke är
   harvning med pinnharv en bra metod 
   att  hålla öppet sandblott or. Dett a bör 
   ske före den 1 april, senast 15 april.

• Sandblott or behöver inte åtgärdas 
   förrän mer än 90 % av ytan åter täcks
   av vegetation. 

Några saker att  tänka på 
vid grävning är följande.

• Sandblott or bör vara
   solbelysta och helst 
   ligga i en sydvänd 
   eller sydvästvänd 
   slutt ning.

• Gräv gärna med  
   olika lutningsvinklar
   och så att  det fi nns  
   en brant bakre kant. 
   Olika bin föredrar att  
   bygga i olika vinklar
   och i olika material.



Bete
Oft a hålls ängsmarkerna öppna genom 
bete. Genom att  anpassa betet kan 
blomningen bli rikligare och mer likna 
slått erängarna. Att  få lagom bete är en 
balans. Om betet är för svagt leder det 
till ansamling av gräsförna och igen-
växning av sly, vilket så småningom 
gör att  ängsväxter och guldsandbi miss-
gynnas. Om betet å andra sidan är för 
tidigt och hårt kommer blommorna att  
betas bort så att  guldsandbi och andra 
vildbin saknar föda och försvinner 

För att  ängsblommor ska få blomma, 
ge föda åt insekter och få sätt a frön kan 
man ha betesuppehåll mellan ungefär 
15 maj till 15 augusti. Nötdjur betar 
i regel ner vegetationen bra vid sent 
betespåsläpp. 

Om man inte vill eller har möjlighet att  
slå och samla in hö eller om det är brist 
på lämpliga djur för eft erbete kan man 
använda andra metoder. 

Om det saknas djur behövs återkom-
mande röjning och grävning vid behov. 
Vårbränning kan fungera som bra 
ersätt ning för slått er och bete. Dett a kan 
då behöva göras årligen. Tänk på att  
bränning inte hjälper mot konkurrens-
starka växter som bergrör.

Tidpunkt när djuren släpps på under 
eft ersommaren bör regleras eft er typ av 
mark och blomning samt djurslag och 
hur många djur som betar. 

I områden med ängsvädd och guld-
sandbi är det viktigt att  hårt bete 
inte sker innan den 15 september då 
ängsvädden blommar över. Om det 
inte fi nns ängsvädd och ett  område är 
överblommat kan betespåsläpp å andra 
sidan ske tidigare än den 15 augusti. 
Torra och magra marker har rikast 
blomning samtidigt som de klarar 
längre betesuppehåll jämfört med 
fuktigare och näringsrikare marker där 
vegetationen snabbt blir förvuxen. Med 
få djur bör betet påbörjas tidigare än 
om man har många djur. Häst kan oft a 
släppas på tidigare än nötdjur eft ersom 
de betar selektivt och lämnar ängsvädd 
medan nötdjuren mer sveper av vegeta-
tionen. Häst betar inte heller så gärna i 
brantare slutt ningar medan nötdjur gör 
det. Hereford och fj ordhäst är exempel 
på raser som betar särskilt bra även vid 
sent betespåsläpp. 
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Prästkrage, sommarfi bbla och skogsklöver i 
juni, område 31

Ängsvädd och fl ockfi bbla i augusti, område 43

Guldsandbi i ängsvädd

Hultas inägor 1815. Ängsmark 
är grönt och åker är gult.

Fortsatt skötsel - slåtter
Fram till 1800-talet har större delen av 
Storåns dalgång varit ängsmarker som 
slogs med lie. Ängshöet var förutsätt -
ningen för att  kunna hålla djuren under 
vintern. Stallgödseln var i sin tur en för-
utsätt ning för att  odla åkrarna. Djuren 
gick på utmarken och betade, och hölls 
ute från inägan tills dess slått ern var 
gjord. Ängarna var blomrika samtidigt 
som djurens bete eft er slått ern skapade 
gott  om sandblott or för insekter. På en 
skift eskarta från Hultas inägor 1815 
syns fördelningen mellan åker och äng. 
Eft erhand som vallodlingen tog över 
blev ängsmarkerna överfl ödiga och 
övergick till åker eller hagar där djuren 
betade. De öppna blomrika områden som idag 

fi nns kvar kan ha en tusenårig historia 
som ängar. Slått er i augusti är därför en 
mycket bra metod att  bevara blomrika 
ängsmarker. Eft er att  höet samlats 
in bör området eft erbetas så att  mer 
näring förs bort och vegetationen hålls 
nere. Dessutom hålls sly och konkur-
rensstarka växter tillbaka. Djurens 
tramp skapar viktiga sandblott or och 
hjälper även frön från olika örter att  
gro. 

Det fi nns ganska höga ersätt ningar för 
slått er från länsstyrelsen. 

Några saker att  tänka på.
• Om det fi nns ängsvädd är det viktigt
   att  dessa sparas vid slått ern och att  
   hårdare eft erbete inte sker förrän eft er
   den 15 september.

• I alla blomrika ängs- och hagmarker 
   är det viktigt att  inte gödsel tillförs, 
   eft ersom gräs i så fall tar över och 
   konkurrerar ut ängsväxterna.



Ängsvädd och fl ockfi bbla i augusti, område 43

Andra blombesökare
I håligheter i träd och i våtmarker 
kläcks många arter av blomfl ugor som 
besöker ängens blommor. Skalbaggar 
som kläcks ur hålträd och döda stam-
mar är också blombesökare.

Vårbete kan vara en fördel eft ersom 
djuren håller eft er sly, trampar upp 
jordblott or och gynnar vissa ängsväx-
ter. Historiskt förekom kortare perioder 
med oxbete på inägor under våren. 

Vid fårbete bör man vara försiktigare 
och kanske avsluta vårbetet tidigare 
eft ersom de gärna selektivt betar ner 
olika ängsblommor som man vill be-
hålla. Å andra sidan betar de inte gärna 
gräs som blivit för högt. Dett a gör att  
det inte heller fungerar att  släppa på får 
för sent på eft ersommaren. Fårbete är 
alltså svårare att  få att  fungera bra. Dä-
remot är de mycket bra när det gäller 
att  beta ner sly som kommer upp.

Genom att  dela in området i fållor där 
särskilt blomrika områden hägnas in 
kan man reglera betet mer som man 
vill. Man kan då ha sent bete, slått er 
eller vårbränna på de blomrika marker 
som man vill låta blomma. Dessutom 
kan man få ett  hårdare bete om djuren 
får gå i fållan en period eft er blomning-
en för att  beta ner gräs eller sly.

Område 37

Om det fi nns kvar gräs vissa år eft er 
betessänongen, kan man med fördel ge-
nomföra vårbränning följande år. Har 
man miljöstödsersätt ning får man dock 
se till så att  åtagandena är uppfyllda 
vid säsongen slut.

Område 58

Långhornsbi i område 31

Område 29 Kluvna ekstolpar i område 61

Stängsling
Om ett  område ska stängslas bör man 
helst undvika impregnerade stolpar, 
eft ersom dessa är gift iga för insekter.  
Obehandlade stolpar kan bli riktiga 
höghus för vildbin, som bor i de små 
kläckhål som vedskalbaggar och ved-
steklar lämnar eft er sig. Fler bostäder 
kan snabbt skapas genom att  borra hål 
(ø 4-12 mm) med 5-10 cm långt borr.

Allra bäst hållbarhet har kluvna ekstol-
par som samtidigt ger bäst bostäder.

En bra bimiljö
• Blomrik mark med många olika arter 
   av blommor. Guldsandbi behöver 
   rikligt med ängsvädd.

• Gott  om blommande träd och buskar.
   Särskilt sälg och vide samt hagtorn,
   rönn och andra rosväxter är viktigt 
   för många insekter.

• Sandig mark med gott  om solbelysta  
   sandblott or där vildbin bygger bon.

• Obehandlade stängselstolpar samt 
   solbelysta döda trädstammar och 
   grenar där vildbin bygger bon.

• Sydvända solbelysta slutt ningar.

• Buskar som ger lä och ett  varmt 
   mikroklimat.



Andra värdefulla bimiljöer
Eft ersom blomrika slått erängar och 
djurtrampade sandblott or har minskat, 
har några människoskapade miljöer 
blivit allt viktigare för vildbin och 
andra insekter. Trafi kverket gjorde en 
inventering av vägrenar i Storåns dal-
gång under 2010, och det visade sig att  
vägrenarna har mycket stor betydelse 
för exempelvis väddsandbi.

Blomrika vägrenar som slås sent på 
sommaren har blivit en miljö där ängs-
växter, fj ärilar och vildbin kan fi nnas 

kvar när landskapet i övrigt blivit 
blomfatt igare. Det är viktigt att  vägre-
narna slås sent, helst eft er den 15 au-
gusti. Om det fi nns gott  om ängsvädd 
bör slått ern ske eft er den 15 september.

Grustag har blivit en mycket viktig 
miljö för vildbin och andra grävande 
steklar. Här kan tusentals vildbin bygga 
bon för att  sedan besöka blommor i om-
givande landskap. När grustag läggs 
ner bör man spara öppna solbelysta 
områden och sydvända slutt ningar 
så att  de kan fortsätt a fungera som 
bostadsområden.

Läs mer
Vill du veta mer om projektet eller 
om naturen i Storåns dalgång kan du 
beställa följande skrift er från miljökon-
toret i Mark eller ladda ner dem som 
pdf från kommunens hemsida.

• Natur- och kulturmiljöinventering av 
Storåns dalgång i Marks kommun 2007. 
Miljö i Mark 2008:2

• Projekt guldsandbi i Mark – redovis-
ning av åtgärder och resultat

Från Trafi kverket Region Väst kan du 
också beställa en rapport om vägrenar i 
Storåns dalgång.

• Vägrenarnas betydelse för vildbin i 
Storåns dalgång – med särskild inriktning 
på väddsandbi och guldsandbi.

Hör av dig!
Om du hitt ar nya lokaler med guld-
sandbi, hör gärna av dig till miljökonto-
ret i Mark, tel. 0320-21 70 00. 

Kontakta gärna landsbygdsenheten på 
länsstyrelsen, tel. 031-60 50 00, om du 
funderar på att  restaurera områden på 
din mark eller vill ha råd om skötsel.  
Det fi nns möjlighet att  få restaurerings-
stöd vid restaurering och miljöstöd för 
skötsel av hagmarker. Om guldsandbi 
förekommer är chansen stor till högre 
ersätt ning för särskilda värden. Extra 
ersätt ning ges dessutom för slått er eller 
bränning.

Broschyren som du håller i handen kan laddas ner 
från både kommunens och Länsstyrelsens hemsida 
som pdf.
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Ett stort tack till markägare och djurhållare som medverkat i projektet!

Vägren vid Hulta Grustag vid Hulta


