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Syfte 
Syftet har varit att peka ut vägkantssträckor som är särskilt värdefulla för bin samt dagaktiva 

fjärilar.  

Denna inventering är en parallell fördjupning till den ordinarie översiktliga inventeringen som 

gjorts i området under 2013 (Trafikverket 2013). 

 

Områdesbeskrivning 
Borås driftområde täcker en yta på cirka 1500 km2 och längden av de statliga vägarna i 

driftområdet är 825 km. Området ligger på gränsen mot högre liggande områden österut (fig. 

1). I och med att den fuktiga luften, som förs in av de dominerande västliga vindarna, pressas 

upp faller det mycket nederbörd i området. Området karakteriseras av långa sprickdalar med 

vattendrag som Viskan och Storån vilka sträcker sig i sydvästlig riktning. I dessa dalgångar finns 

stora områden med isälvsavlagringar och sand som ger bra förutsättningar för grävande bin 

(fig. 2). 

 

Figur 1. Borås driftområdes placering i Västra Götalands län. 
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Figur 2. Jordarter i Borås driftområde. 

 

Väder 
Sommaren 2012, året innan inventeringen, var ovanligt kall och regnig vilket var mycket 

ogynnsamt för många bin och fjärilar. Detta ledde till att populationerna av många arter var 

betydligt mindre 2013. Våren och sommaren 2012 var däremot extremt torr och stabil. Alltför 

torr väderlek under längre perioder leder till nektarbrist vilket är negativt för bin. År 2013 får 

därför anses som ett år med ovanligt få bin och fjärilar. 

 

Metod 

Inventering 
Inventeringen har koncentrerats till vägsträckor som löper genom större sammanhängande 

områden med sand eller isälvsmaterial, eftersom förutsättningarna för grävande gaddsteklar 

bör vara bäst i dessa områden. Lämpliga vägar och sträckor i driftområde Borås valdes ut 

genom att studera SGU:s jordartskarta och rita in områden med sand och isälvsmaterial i GIS. 

Även ”transportsträckorna” mellan de utsedda sträckorna besiktigades och kan därför anses 

vara inventerade. Dessutom lades objekt från äng- och betesmarksinventeringen, TUVA 
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(Jordbruksverket) in i GIS för att få en bild av mängden ängs- och betesmarker i närheten av 

vägarna. Blomrika vägkanter finns ofta i anslutning till naturbetesmarker. 

Uppgifter om tidigare rapporter av rödlistade vildbin samt av vissa indikatorarter som 

långhornsbi och vialsandbi hämtades från Artportalen.  

Några arter utsågs till fokusarter vid inventeringen eftersom de bedöms vara indikatorarter för 

värdefulla ängsmarker (Cederberg m.fl. 2003), är lätta att inventera i fält och tidigare visat sig 

finnas i vägkanter i Ätradalens och Skövde driftområde (Nolbrant 2012 och 2013). Dessa var 

väddsandbi Andrena hattorfiana, guldsandbi Andrena marginata, praktbyxbi Dasypoda 

hirtipes, småfibblebi Panurgus calcaratus, vialsandbi Andrena lathyri och långhornsbi Eucera 

longicornis. Blomresurser som dessa arter använder och som därför särskilt eftersöktes var 

gökärt, åkervädd, ängsvädd och flockfibbla. Rödlistade fjärilar som sexfläckig bastardsvärmare 

Zygaenae filipendulae (NT) eftersöktes också tillsammans med dagaktiva fjärilar som bedöms 

vara indikatorarter (Ryrholm 2003).  

Även andra arter av vildbin som påträffades noterades, och vissa individer som inte kunde 

artbestämmas i fält fångades in. Dessa insamlade exemplar skickades till L. Anders Nilsson för 

artbestämning.  

Mängden av värdväxterna åker- och ängsvädd noterades genom att uppskatta antalet 

blommande stänglar. Övriga viktiga blomresurser noterades också i vägkanterna, ofta med en 

tregradig skala där 1=enstaka, 2=tämligen rikligt och 3=dominerande. Även rödlistade växter 

noterades. Värdefulla strukturer som bar sandig jord och sydvända slänter med bara sandiga 

ytor som är värdefulla bomiljöer för vildbin noterades också. Inventerade vägkanter 

fotodokumenterades. 

Fältarbetet skedde vid tre tillfällen så att binas flygtider och blomresurser täcktes in 

någorlunda. Inventering skedde vi bra väderlek med temperatur över 17°C, inte över måttlig 

vind och klart till halvklart väder och ungefär mellan kl. 9.00 och 17.00. Sommaren var ovanligt 

torr och stabil. 

Första inventeringstillfället skedde den 27/5, 30/5 och 31/5. Andra besöksrundan gjordes den 

18/6, 20/6 och 25/6. Den sista rundan genomfördes den 1/8, 3/8 och 4/8.  

Vägsträckorna kördes med bil. Vid de sträckor som såg intressanta ut ställdes bilen och 

sträckan inventerades genom att sträckan långsamt vandrades, oftast fram och åter, för att 

leta efter bin och fjärilar. 

Varje enskild vägsträcka som pekades ut besiktigades på blommor och insekter 1-3 gånger 

under säsongen. Vissa sträckor besiktigades på insekter endast en gång på grund av att 

blomningen antingen var rik tidigt på sommaren eller på eftersommaren. De intressantaste 

sträckorna besöktes vid tre tillfällen.  

Eftersom inventeringen inriktades på de utvalda arterna av bin lades ingen tid på att eftersöka 

andra mindre och mer svårupptäckta arter.  

Samtliga observationer av rödlistade arter samt indikatorarter av bin har rapporterats till 

Artportalen. 

  



7 
 

Redovisning av vägkanter 
De vägkanter som bedöms ha klass 1 eller 2, samt även intressantare sträckor med klass 3, 

beskrivs med tabell, foto och karta. Tabellens innehåll ser ut enligt nedan. 

ID Vägnummer samt vägkantens nummer 26-01. Samtliga nummer hos delsträckorna anges i 
parentes. 

Kommun Vilka kommuner som sträckan ligger i. 

Sida av vägen Vilken sida av vägen vägkanterna ligger på samt om det rör sig om inner- eller ytterslänter. 

Längd (m) Respektive delsträckas längd samt den totala summan av delsträckorna.  

Naturvärde Naturvärdesklassning 1, 2 eller 3.  

Flora Observerande blommande örter. För många anges frekvens 1=enstaka, 2= tämligen allmän eller 
3=rikligt. Antal blommande stänglar av åkervädd respektive ängsvädd anges i parentes efter 
dessa.  

Insekter Observerade insekter, främst vildbin och dagaktiva fjärilar. Rödlistekategori anges efter 
artnamnet. NT=Nära hotad, VU=Sårbar, EN= Starkt hotad, CR= Akut hotad 

Rödlistade/ind. Antal hotade arter (VU, EN, CR), rödlistade arter (NT) och indikatorarter. Poängsumma för 
vägkanten.  

Konnektivitet Närhet till hagmarker, grustag eller andra miljöer som är värdefulla för gaddsteklar och fjärilar. 

Bomiljöer Förekomst av lämpliga bomiljöer för gaddsteklar. 

Hot Hot mot flora och fauna i vägkanten. 

Skötselbehov Förslag till åtgärder eller skötsel. 

Skötselprioritet 1, 2 eller 3 där 1 är högsta prioritet för åtgärder eller naturvårdsanpassad skötsel. 

 

Ett poängsystem för att bedöma en vägkanssträcka användes, där varje individ av påträffad 

indikatorart eller rödlistad art gavs poäng. Indikatorarter gav ett poäng. De arter som var 

rödlistade (NT) gavs två poäng och de arter som var hotade (VU, EN, CR) gavs tre poäng. Hanar 

gav endast halva poängen. Varje ytterligare individ som räknades av en art gav halva poängen 

jämfört med den första räknade individen. Slutligen räknades poängsumman ihop för lokalen. 

All information för samtliga sträckor finns även digitalt i GIS som Trafikverket Region Väst 

innehar. Här finns även information uppdelad på de enskilda delsträckorna som en 

vägkantssträcka består av. I det digitala kartskiktet finns attributtabell med information som 

ser ut enligt följande. 

Nr Vägkantens ID-nummer 

Längd (m) Vägkantens längd i meter. 

Vägsida Här anges vägkantens sida av vägen med väderstreck eller om det rör sig om båda vägkanterna. 

Klass Naturvärdesklassning 1, 2 eller 3. 

Foto Nummer på de foton som finns som dokumentation hos Trafikverket Region Väst. 

Insekter Observerade insekter, främst vildbin och dagaktiva fjärilar. För ovanligare arter anges antal. För 
bin anges oftast kön. 

Bomiljöer Skärningar och bar sandig jord har noterats och kvantifierats med en tregradig skala. 1= litet, 2= 
måttligt och 3 =rikligt. 

Blommor Observerande blommande örter. För många anges frekvens 1=enstaka, 2= tämligen allmän eller 
3=rikligt.  

Åkervädd antal Antal blommande stänglar av åkervädd. 

Ängsvädd antal Antal blommande stänglar av ängsvädd. 

Övrigt Exempelvis konnektivitet till andra värdefulla miljöer, omgivande mark, hot, andra intressanta 
organismgrupper. 

Datum Datum för besök. 
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Numrering av vägrenar 
De vägkantsavsnitt som pekats ut som värdefulla har getts identitetsnummer. Numret kan 

exempelvis vara 528-1b-s. Den första siffran är vägnumret. Den andra siffran är ett nummer på 

vägkantsavsnittet längs vägen. Avsnitten numreras från väster till öster eller från norr till söder 

längs vägen. Om siffran följs av en bokstav betyder det att avsnittet är uppdelat i flera mindre 

delavsnitt från a till b och så vidare, även detta från öster till väster eller från norr till söder. 

Den sista bokstaven visar vilken sida vägkanten ligger på genom att ange väderstrecken v, o, n 

eller s. 

 

Figur 3. Olika typer av slänter längs en väg. 

Klassindelning av vägkanter 
Vid inventeringen användes en naturvärdesbedömning av vägkanter som tidigare använts vid 

inventering av vägkanter i Storåns dalgång (Nolbrant 2010a). Klassningen innebär en 

bedömning av vägkantens värde för främst vildbin och fjärilar. Bedömningen är sedan ett 

underlag för Trafikverkets klassningar av artrika vägkanter. 

Främst noterades vägkanter som bedömdes ha stor till mycket stor betydelse för bin och 

fjärilar, nämligen klass 2 och 1. Även många klass 3-sträckor ritades också ut.  

Man bör ha i åtanke att vägkanterna besökts vid korta tillfällen vilket gör att förekomster av 

insekter lätt missas i enskilda vägkanter. Blomrikedomen varierar också mycket under 

säsongen i olika vägkanter. Bedömningarna får ses som preliminära och kan ändras vid 

noggrannare inventering. 

Klass 1, Mycket stor betydelse (artrik vägkant) 

Vägkanter av klass 1 bedöms ha mycket stor betydelse för vildbi- och/eller fjärilsfaunan i 

området. De ska också utgöra de finaste exemplen på artrika vägkanter i driftområdet. 

Detta är ofta längre solexponerade sträckor på mager mark med gott om, för vildbin och 

fjärilar, värdefulla blomresurser. Även solbelysta sydvända större slänter med gott om sandiga 

jordblottor som lämpar sig som bomiljöer för gaddsteklar kan ges det högsta värdet. Det kan 

också röra sig om kortare sträckor som ingår i större värdefulla helhetsmiljöer med ängs- och 

betesmarker, hedar eller grustag eller andra artrika vägkanter med höga naturvärden. 

Förekomst av hotade arter (VU eller högre hotkategori) eller riklig förekomst av en eller flera 

rödlistade arter (NT) innebär också klass 1. 
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Klass 2, Stor betydelse (oftast artrik vägkant men ibland hänsynsobjekt) 

Vägkanter av klass 2 bedöms ha stor betydelse för vildbi- och/eller fjärilsfaunan i området. I de 

flesta fall klassas dessa sträckor som artrika vägkanter eller i annat fall som hänsynsobjekt 

Detta är solexponerade blomrika vägkanter, med för vildbin och fjärilar värdefulla blommor. 

Ofta finns dessa vägkanter längs naturbetesmarker som inte gödslas. De är oftast mindre 

områden än klass 1, och de ansluter inte alltid till ängs- och hagmarker eller sandmiljöer med 

höga naturvärden 

Om vägkanter har gott om sandiga jordblottor och om vägrenen har ett sydvänt läge med 

mycket gynnsamt mikroklimat kan den klassas som klass 2 även om mängden blommor inte är 

så stor. 

God förekomst av rödlistade arter (NT) innebär också att sträckan bör få minst klass 2. 

Klass 3, Tämligen stor betydelse (ofta hänsynsobjekt) 

Vägkanter av klass 3 bedöms ha tämligen stor betydelse för vildbi- och/eller fjärilsfaunan i 

området. Många av dessa sträckor kan troligen klassa som hänsynsobjekt. 

Detta är solexponerade blomrika vägkanter, med för vildbin och fjärilar värdefulla blommor. 

Ofta är vägkanterna mer isolerade och har inte nära kontakt med andra värdefulla områden 

eller vägkanter. Den högre blomrikedomen gör att vägkanten klassas som 3 och inte 4. 

Om vägkanter har gott om sandiga jordblottor men inte det optimal sydvända läget klassas 

den som 3. 

 
Figur 4. Hona av väddsandbi i vägkant 183-1, Borgstena kyrka.  



10 
 

Resultat 

Längd och antal av vägkanter 
Sträckorna av vägar som gick genom större områden med isälvsavlagringar eller sand, och som 

därför var prioriterade att inventera, var 111 km. Även vägsträckor mellan dessa områden 

avsynades och kom därför också att täckas in av inventeringen (fig. 5). Den totala inventerade 

vägsträckan blev därför 353 km, vilket motsvarar 706 km vägkanter. Den totala längden av 

Trafikverkets vägar i driftområdet är 825 km (1650 km vägkanter). Detta innebär att ungefär 43 

% av vägkanterna inventerats under 2013. 

 
Figur 5. Inventerade sträckor och sträckor som bedöms uppnå klass 1, 2 eller 3. 

Av de inventerade vägkanterna bedömdes 13,6 km nå upp till klass 1-3, vilket då motsvarar 1,9 

% av den totala längden av de inventerade vägkanterna. I verkligheten kan detta kanske vara 

något högre eftersom vissa sträckor av klass 3 kan ha förbisetts. Fördelningen var; klass 1: 3,2 

km, klass 2: 7,4 km och klass 3: 3 km. 

Vid en jämförelse med Skövde driftområde som inventerades 2012 är andelen värdefulla 

vägkanter betydligt lägre i Borås driftområde. I Skövde driftområde bedömdes 8 % (totalt 84 

km) av de inventerade vägkanterna nå upp till klass 1-3. Denna skillnad kunde redan vid 

fältarbetet konstateras, då en stor andel av vägkanterna dominerades av gräs med liten 

blomning av örter över stora områden i Borås driftområde. 
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Antalet objekt som pekats ut vid inventeringen är 51 stycken (varje objekt innehåller ofta flera 

delsträckor). Även detta är betydligt färre än i Skövde driftområde där ungefär 200 objekt 

pekades ut. 

Särskilt värdefulla områden och sträckor 
Av de 51 utpekade objekten innehåller 13 objekt minst någon klass 1-sträcka. Vid beräkning av 

poäng (genom förekomst av rödlistade arter och indikatorarter) når 13 objekt upp till 5 poäng 

eller högre. (Objekt med minst 5 poäng bedöms som särskilt intressanta.) 

Några av vägsträckorna ingår i intressanta helhetsmiljöer och har bedömts vara särskilt 

värdefulla områden för bin (fig. 6). De allra värdefullaste helhetsmiljöerna ligger strax söder 

om Borås i Viskans dalgång och i dalgångarna längs Sörån, Nolån och Storån kring Bollebygd. 

Värdefulla helhetsmiljöer sträcker sig också vidare söderut i Storåns dalgång. Ytterligare en 

värdefull helhetsmiljö finns runt Seglora i Viskans dalgång. Dessutom finns flera mindre 

områden med särskilt höga värden som indikeras av klass 1-sträckor (fig. 5) tillsammans med 

naturvårdsintressanta arter av bin som setts vid denna inventering (fig. 6). 

 
Figur 6. Samtliga observationer av några utvalda naturvårdsintressanta arter av bin samt värdefulla 

helhetsmiljöer. 
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Påträffade arter under 2013 

Bin 

Vid inventeringen av vägkanterna i driftområdet påträffades 25 arter av bin (inklusive humlor) 

(tabell 1). Inventeringen är översiktlig med endast tre kortare besök under säsongen. Vid 

noggrannare inventering hade antalet arter ökat betydligt.  

Fyra av de sex särskilt eftersökta arterna av bin kunde hittas. De som hittades var guldsandbi (6 

lokaler), väddsandbi (20 lokaler), vialsandbi (3 lokaler) och långhornsbi (11 lokaler). De som 

inte hittades var praktbyxbi och småfibblebi. Särskilt intressant är att så många som sex lokaler 

av guldsandbi hittades, varav flera lokaler var nya. Dessutom hittades en lokal med det mycket 

sällsynt rapporterade vialgökbiet (NT) i en vägkant. Arten är beroende av vialsandbi som värd. 

Inventeringen av vägkanter innebär en relativt stor ökning av antalet kända lokaler med 

guldsandbi, väddsandbi, vilasandbi och långhornsbi i driftområdet (tabell 2). En stor del av de 

kända populationerna (50-80 %) utnyttjar Trafikverkets vägkanter. 

Tabell 1. Artlista över påträffade bin med ekologiska noteringar. De särskilt eftersökta arterna är 

markerade med orange. so=snävoligolektisk, mo=mellanoligolektisk, bo=bredoligolektisk, klepto.=kleptoparasit, ma=mindre allmän 

 
Antal 

lokaler 
Antal 

individer 
Specialiserade arter Bo 

Rödlistad/ 
indikatorart 

Colletidae Korttungebin      
Colletes succinctus Ljungsidenbi 1 3 ho Ljung, so   
Colletes daviesanus Väggsidenbi 1 1 ho Korgblommiga, mo   
Hylaeus sp Citronbi 1 1 ind.  ved  
Andrenidae Grävbin      
Andrena marginata Guldsandbi 6 12 ho, 1 ha Vädd, so  VU, i 
Andrena hattorfiana Väddsandbi 20 36 ho, 8 ha Vädd, so  NT, i 
Andrena coitana Fröjdsandbi 1 1 ho   ma 
Andrena wilkella Ärtsandbi 2 2 ho Ärtväxter, bo   
Andrena cineraria Sobersandbi 1 1 ho    
Andrena denticulata Tandsandbi  17 ho Korgblommiga, bo   
Andrena lathyri Vialsandbi 3 1 ho, 2 ha Vialer, so  i 
Halictidae Vägbin      
Halictus tumulorum Ängsbandbi 1 1 ho  mark  
Halictus rubicundus Skogsbandbi 1 1 ho  klepto.  
Lasioglossum leucopus Mysksmalbi 1 1 ho    
Lasioglossum sp Smalbi 1 1 ho    
Melittidae Sommarbin      
Macropis europaea Lysingbi 1 1 ho Videört, so   
Melitta haemorrhoidalis Blåklocksbi 3 4 ho Blåklockor, so mark  
Apidae Långtungebin      
Nomada villosa Vialgökbi 1 1 ho A. lathyri klepto. NT 
Eucera longicornis Långhornsbi 11 4 ho, 11 ha Ärtväxter, bo mark i 
Bomus soroeensis Blåklockshumla 6 6 arb   i 
Bombus lapidarius Stenhumla Ej räknad     
Bombus hypnorum Hushumla Ej räknad     
Bombus hortorum Trädgårdshumla Ej räknad     
Bombus jonellus Ljunghumla Ej räknad     
Bombus pascuorum Åkerhumla Ej räknad     
Apis mellifera Tambi Ca 5 Ca 20 arb    
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Tabell 2. Antal upptäckta lokaler och individer av några arter av bin vid inventeringen 2013 och före 

inventeringen 2013. 

 Inventering av vägkanter 2013 
Rapporter i andra sammanhang 

från 2013 och tidigare 
Antal lokaler i 

vägkant 

 Antal lokaler Antal individer Antal lokaler Antal individer  

Väddsandbi 20 44 20 43 21 (53 %) 

Guldsandbi 6 13 8 Ca 110 7 (50 %) 

Vialsandbi 3 3 4 4 5 (71 %) 

Långhornsbi 11 15 4 7 12 (80 %) 

 

 
Figur 7. Guldsandbin vid inventeringen 2013 (rött) och tidigare rapporter (blått). 

 
Figur 8. Väddsandbin vid inventeringen 2013 (rött) och tidigare rapporter (blått). 
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Vid jämförelse av inventeringarna från driftområdena Ätradalen och Skövde kan man notera 

att faunan av bin verkar skilja sig åt på flera sätt (Nolbrant 2012, 2013). Borås och Ätradalen 

(särskilt södra delen) har stora likheter med gott om vägkanter med väddsandbin samt även 

många vägkanter med guldsandbin. Vägkanter med långhornsbin verkar däremot vara 

betydligt ovanligare österut i Ätradalens driftområde jämfört med Borås. Vid en jämförelse 

med Skövde driftområde syns stora skillnader. Här saknas vägkanter med guldsandbi och även 

i stort sett med väddsandbi. Däremot förekom istället många vägkanter med praktbyxbi vilket 

helt har saknats i vägkanterna vid Borås och Ätradalen. 

Vid jämförelse av antalet naturvårdsintressanta arter skiljer sig Skövde driftområde med 

betydligt fler arter än de båda andra driftområdena (tabell 3). Även totalantalet arter som 

observerades var avsevärt högre i Skövde med 69 arter av bin jämfört med 25 arter av bin i 

Borås och 23 arter i Ätradalen. Antalet observerade individer av bin var också betydligt högre i 

Skövde än i Borås och Ätradalen. Detta kan förstås även ha att göra med mellanårsvariationer i 

populationernas storlekar. Under 2012 var vädret ovanligt blött och kallt vilket innebär att 

populationerna storlekar bör ha minskat kraftigt under 2013. 

Det verkar finnas tydliga geografiska skillnader i bifaunans sammansättning, även i relativt 

närliggande områden i Västra Götalands län (fig. 11). För framtida miljövårdande arbete är det 

viktigt att notera att olika skyddsvärda arter ser ut att ha olika tyngdpunkter i sina 

utbredningsområden i länet. 

Tabell 3. Jämförelse med inventeringar av bin i driftområdena Ätradalen och Skövde. 

  Borås Ätradalen Skövde 

  lokaler Ind. lokaler Ind. lokaler Ind. 

Väddsandbi NT 20 44 >50 129 1 1 

Guldsandbi VU 6 13 5 26   

Långhornsbi  11 15 1 1 9 17 

Vialsandbi  3 3 3 4 6 9 

Vialgökbi NT 1 1     

Blåklocksbi  3 4   8 9 

Småfibblebi NT     1 3 

Praktbyxbi NT     13 33 

Klinttapetserarbi VU     1 1 

Svartpälsbi VU     1 1 

Klöverhumla NT     2 6 

Summa 11 6 4 9 

Summa rödlistade 8 3 2 6 
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Figur 9 och 10. T.v hona av guldsandbi i vägkant 1637-1 vid Seglora och t.h. hane vid vägkant 1657-1. 

 
Figur 11. Förekomst av några arter av bin vid vägkantsinventeringar i Borås, Ätradalens och Skövde 

driftområden. 
 

 

Fjärilar 

Åtta arter av dagaktiva fjärilar (inklusive sexfläckig batardsvärmare) noterade vid inventeringen 

(tabell 4). Eftersom inventeringen inriktades på rödlistade arter och indikatorarter av fjärilar 

har övriga vanliga arter av dagaktiva fjärilar inte tagits med.  

Även när det gäller fjärilar sågs stora skillander jämfört med Skövde driftområde (Nolbrant 

2013). Vid Skövde sågs betydligt båder fler arter och indivder av fjärilar jämfört med både 

Borås och Ätradalen. 
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Tabell 4: Artlista över påträffade dagaktiva fjärilar. 

 
Antal 

lokaler 
Antal 

individer 
Rödlistad/ 

indikatorart 

Zygaena filipendulae Sexfläckig bastardsvärmare 2 3 NT, i 

Ochlodes sylvanus Ängssmygare 1 1 i 

Gonepteryx rhamni Citronfjäril 1 1 i 

Lycaena virgaureae Vitfläckig guldvinge 1 1 i 

Argynnis paphia Silverstreckad pärlemorfjäril 2 1 i 

Argynnis aglaja Ängspärlemorfjäril 1 1 i 

Argynnis adippe Skogspärlemorfjäril 1 1 i 

Polygonia c-album Vinbärsfuks 1 1  

 

Förslag till skötsel 
Vid inventeringen noterades att en stor del av vägkanterna dominerades av frodigt gräs med 

liten mängd blommande ängsväxter. Detta är ett tecken övergödning som troligen orsakas av 

brist på slåtter eller på slåtter där gräset ligger kvar och tillför gödning samtidigt som det 

kväver annan vegetation. Det fuktiga klimatet kan göra vegetationen särskilt känslig för 

igenväxning och övergödning som leder till att frodiga konkurrensstarka växter tar över. I 

många vägkanter noterades också pågående igenväxning av sly. 

Några av de allra blomrikaste vägkanterna har skötts med årlig slåtter och bortförsel av gräs 

eller med vårbränning som vägkanten 1610-6b vid Rydboholm. Här fanns en mycket rik 

blomning av tjärblomster, åkervädd, getväppling mm. Detta visar på vikten av och effekten av 

rätt skötsel. 

För att behålla och även återfå rikare blomning bör sen slåtter ske, efter att blomningen är 

över av de för vägkantssträckan värdefulla blomresurserna. Därefter behöver gräset samlas 

ihop för att förhindra fortsatt övergödning och istället magra ut marken. På sikt leder detta till 

mindre frodig vegetation vilket också kan leda till lägre arbetsinsatser. Alternativ till sen slåtter 

och ihopsamling av gräset är vårbränning vid torr väderlek före den 15 april. 

Vissa sydvända ytterslänter med sandigt material behöver även bearbetas så att bara 

sandblottor upprätthålls som utgör bomiljöer för många bin. 

Åtgärderna bör i första hand inriktas till de värdefullaste sträckorna samt till sträckor som 

ligger inom de särskilt värdefulla helhetsmiljöerna enligt figur 5 och 6. 
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Beskrivningar av objekt 

O 42-1 Ödegården  

Sydvänd ytterslänt med rik blomning av 

främst liten blåklocka och åkervädd. 

Blåklocksbi som är specialist på blåklocka 

förekom i vägkanten. Förutsättningar 

finns för väddsandbi. 

 

 

 

 

ID 42-1 
Kommun Borås 

Sida av vägen Norra, ytterslänt 

Längd (m) 50  

Naturvärde Klass 2 

Flora Åkervädd 3 (200), liten blåklocka 3, kärleksört 2, gullris 

Insekter Blåklocksbi 2 honor, blåklockshumla, bra förutsättningar för väddsandbi 

Rödlistade/ind. 1 indikatorart (2,5p) 

Konnektivitet Ligger i mosaikartat kulturlandskap. 

Bomiljöer  

Hot Sly 2 

Skötselbehov Slyröjning, sen slåtter av ytterslänt efter blomning av blåklockor. 

Skötselprioritet 2 
 

 
Vägkant 42-1 mot öster den 3 augusti.  
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O 183-1 Borgstena kyrka  

Mycket blomrik sydvänd ytterslänt med gott 

om åkervädd och väddsandbi. 

 

 

 

 

 

 

ID 183-1 
Kommun Borås 

Sida av vägen Norra, ytterslänt 

Längd (m) 110  

Naturvärde Klass 1 

Flora Åkervädd 3 (300), tjärblomster 2, röllika 2, gråfibbla 2 

Insekter Väddsandbi 4 honor 

Rödlistade/ind. 1 rödlistad art (5p) 

Konnektivitet  

Bomiljöer  

Hot  

Skötselbehov Sen slåtter av ytterslänt tidigast efter att åkervädd blommat över. 

Skötselprioritet 2 

 

Vägkant 183-1 mot väster den 20 juni.  
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O 183-2 Gärstorp  

En västvänd stor ytterlänt med rik 

blomning av renfana och 

flockfibbla. 

 

 

 

 

 

 

ID 183-2 
Kommun Borås 

Sida av vägen Östra, ytterslänt 

Längd (m) 160  

Naturvärde Klass 3 

Flora Renfana 3, flockfibbla 2, brudborste 2, väddklint 2, åkervädd 2 (50) 

Insekter Tandsandbi1 hona, tambi 3 arbetare, vitfläckig guldvinge 1 ind. 

Rödlistade/ind. 1 indikatorart (1p) 

Konnektivitet  

Bomiljöer  

Hot  

Skötselbehov Sen slåtter av ytterslänt efter att renfana och flockfibbla blommat över. 

Skötselprioritet 3 

 

Vägkant 183-2 mot norr den 8 augusti.   
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O 527-1 Bollebygdskolan  

 

En sydost vänd större ytterslänt med rik blomning av flockfibbla och ytor med tunt jordtäcke 

på sandig mark som kan vara lämpliga bomiljöer. 

ID 527-1 
Kommun Bollebygd 

Sida av vägen Västra, ytterslänt 

Längd (m) 150  

Naturvärde Klass 2 

Flora Flockfibbla 3, rallarros 2, strätta 2 

Insekter  

Rödlistade/ind.  

Konnektivitet  

Bomiljöer Sandblottor 2 

Hot Sly 3, igenväxning av sandiga blottor. 

Skötselbehov Slyröjning, skapa sandblottor, sen slåtter efter blomningen av flockfibbla. 

Skötselprioritet 2 

 

Vägkant 527-1 mot norr den 1 augusti.    
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O 528-1 Högahed  

Smalare vägkanter med 

både åkervädd och 

ängsvädd. En hona av 

guldsandbi har tidigare 

setts söder om vägen. 

Sandblottor som är 

möjliga bomiljöer ligger 

nordost om 528-1b-n. 

 

 

 

ID 528-1 (528-1a-n, 528-1b-n, 528-1a-s, 528-1b-s) 
Kommun Härryda 

Sida av vägen Båda, inner- och ytterslänter 

Längd (m) 380 (60, 75, 200, 45) 

Naturvärde Klass 2 och 3 

Flora Åkervädd 2 (160), vitklöver 2, käringtand 2, ängsvädd 2 (90), ljung 2, gökärt 2 

Insekter Guldsandbi 1 hona (tidigare observation), sexfläckig bastardsvärmare 1 ind. 

Rödlistade/ind. 1 hotad art, 1 rödlistad art (2p) 

Konnektivitet  

Bomiljöer Sandiga slänter 2, närhet till sandig skogsväg vid 528-1b-n 

Hot Blommande ängsvädd slås av 

Skötselbehov Sen slåtter längs norrsidan så att ängsvädden får blomma, på sydsidan tidigast efter blomning 
av åkervädd. Röjning längs norra sidan så att sandiga miljöer solexponeras.  

Skötselprioritet 1 
 

 
Vägkant 528-1 mot öster den 20 juni.   
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O 528-3 Habäck  

Blomrikare men tämligen frodig 

vägkant med gott om flockfibbla 

och en del åkervädd. 

Långhornsbi har tidigare setts i 

vägkanten. 

 

 

 

 

 

ID 528-3  
Kommun Härryda 

Sida av vägen Östra, ytterslänt 

Längd (m) 180 

Naturvärde Klass 2 

Flora Åkervädd 2 (30), flockfibbla 3, rallarros 2 

Insekter Tandsandbi 1 hona, långhornsbi 1 hona (tidigare obs) 

Rödlistade/ind. 1 indikatorart (1p) 

Konnektivitet  

Bomiljöer  

Hot Sly 2 

Skötselbehov Röjning av sly, sen slåtter efter att flockfibblan har blommat över. 

Skötselprioritet 2 
 

 
Vägkant 528-3 mot nor den 1 augusti.    
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O 554-1 och O 554-2 Bollebygds kyrka  

554-1: En sydvänd ytterslänt  med 

gott om tjärblomster och en del 

åkervädd där en hona av 

väddsandbi sågs. 

 

 

 

 

 

ID 554-1 
Kommun Bollebygd 

Sida av vägen Norra, ytterslänt 

Längd (m) 50 

Naturvärde Klass 2 

Flora Åkervädd 2 (40), tjärblomster 3, käringtand 2 

Insekter Väddsandbi 1 hona 

Rödlistade/ind. 1 rödlistad art (2p) 

Konnektivitet  

Bomiljöer  

Hot  

Skötselbehov Sen slåtter tidigast efter att åkervädden har blommat över. 

Skötselprioritet 2 

 

 
Vägkant 554-1 mot öster den 20 juni.   
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554-2: En sydvänd stor ytterslänt som dock delvis är beskuggad på grund av träd som står i 

slänten och dess överkant. 

ID 554-2 
Kommun Bollebygd 

Sida av vägen Norra, ytterslänt 

Längd (m) 50 

Naturvärde Klass 2 

Flora Gökärt 2, tjärblomster2, smultron 2 

Insekter  

Rödlistade/ind.  

Konnektivitet  

Bomiljöer  

Hot Beskuggning, sly 2. 

Skötselbehov Röj bort träd och sly så att solexponeringen av slänten ökar. 

Skötselprioritet 2 

 

 

 
Vägkant 554-2 mot väster den 31 maj. 

  



25 
 

O 1610-1 Kristiansfält, O 1610-2 Osdal norr och O1610-3 

Osdal söder 
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1610-1: Mycket blomrika ytterslänter mellan vägen och järnvägen. Stora bestånd av åkervädd 

där flera honor av väddsandbi sågs. Längs sträckan finns ett av inventeringens största bestånd 

av åkervädd. Sträckan ligger nära hedarna vid Osdal-Bråt som är en av länets bästa bilokaler.  

ID 1610-1 
Kommun Borås 

Sida av vägen Västra, ytterslänt 

Längd (m) 390 

Naturvärde Klass 1 

Flora Åkervädd 3 (370), monke 2, getväppling 2, liten blåklocka 2, gråfibbla 2, backnejlika 2, 
tjärblomster 2 

Insekter Väddsandbi 2 honor, 1 hane, blåklockshumla, ängssmygare 

Rödlistade/ind. 1 rödlistad art, 2 indikatorarter (5,5p) 

Konnektivitet Ligger nära området Osdal-Bråt som är ett av länets bästa bilokaler. 

Bomiljöer  

Hot  

Skötselbehov Sen slåtter tidigast efter att åkervädden har blommat över. 

Skötselprioritet 1 

 

 
Vägkant 1610-1 mot söder den 25 juni. 
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1610-2: En stor ytterslänt/banvall med rik blomning. Både hona guldsandbi och väddsandbi 

sågs. Sträckan ligger i anslutning till hedarna vid Osdal-Bråt som är en av länets bästa bilokaler. 

ID 1610-2 (1610-2a, 1610-2b) 
Kommun Borås 

Sida av vägen Västra, ytterslänt 

Längd (m) 320 (250, 70) 

Naturvärde Klass 1 

Flora Åkervädd 2 (10), ängsvädd 2 (200), gullris 2, gökärt 2, backnejlika 2, getväppling 2, gråfibbla 2, 
liten blåklocka 2, blodrot 2, monke, käringtand, mandelblom, smultron 

Insekter Guldsandbi 1 hona, väddsandbi 1 hona, 2 hanar, långhornsbi 1 hane, tandsandbi 1 hona  

Rödlistade/ind. 1 hotad art, 1 rödlistad art, 1 indikatorart (6p) 

Konnektivitet Ligger i anslutning till området Osdal-Bråt som är ett av länets bästa bilokaler. 

Bomiljöer  

Hot Igenväxning av buskar. 

Skötselbehov Sen slåtter tidigast efter att ängsvädden har blommat över. Röjning av buskar. 

Skötselprioritet 1 

 

 
Vägkant 1610-2 mot söder den 25 juni. 
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1610-3: Främst ytterslänter mellan väg och järnväg. Blomrikare sträcka med åkervädd och 

gråfibbla. Sträckan ligger i anslutning till hedarna vid Osdal-Bråt som är en av länets bästa 

bilokaler. 

ID 1610-3 (1610-3a-v, 1610-3b-v, 1610-3-o) 

Kommun Borås 

Sida av vägen Båda, främst ytterslänter 

Längd (m) 215 (60, 75, 80) 

Naturvärde Klass 2 och 3 

Flora Gråfibbla 2, åkervädd 2 (40), hallon 2, teveronika 2, backtimjan 1, gråfibbla 2 

Insekter Förutsättningar för väddsandbi 

Rödlistade/ind. (1p) 

Konnektivitet  

Bomiljöer  

Hot  

Skötselbehov Sen slåtter tidigast efter att åkervädden har blommat över.  

Skötselprioritet 2 

 

 

 
Vägkant 1610-3a-v mot norr den 18 juni. 
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O 1610-4 Bråt  

 

Både inner- och ytterslänter vända mot ost och väst med bitvis mycket rik blomning av 

åkervädd och även en del ängsvädd. Både honor av guldsandbi och väddsandbi sågs. Sträckan 

ligger i anslutning till hedarna vid Osdal-Bråt som är en av länets bästa bilokaler. 

ID 1610-4 (1610-4a, 1610-4b, 1610-4c, 1610-4d) 
Kommun Borås 

Sida av vägen Östra, inner- och ytterslänt 

Längd (m) 490 (60, 160, 120, 150) 

Naturvärde Klass 1- 3 

Flora Åkervädd 3 (750), ängsvädd 3 (100), gökärt 2, blodrot 2, hallon 2, skogsklöver 2, strätta 2 
renfana 2, liten blåklocka 2, kråkvicker 2, prästkrage 2, käringtand 2, gullris 2 

Insekter Guldsandbi 2 honor, väddsandbi 1 hona, långhornsbi 1 hane, tandsandbi 1 hona, lysingbi 1 hona 

Rödlistade/ind. 1 hotad, 1 rödlistad, 1 indikatorart (7p) 

Konnektivitet  

Bomiljöer  

Hot För tidig slåtter av åkervädd och ängsvädd, beskuggning. 

Skötselbehov Senare slåtter för att spara åkervädd och i syd ängsvädd. Röjning av träd för att öka 
solexponeringen. 

Skötselprioritet 1 
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Vägkant 1610-4a mot norr den 18 juli. 

 
Vägkant 1610-4d mot norr den 18 juli.  
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O 1610-5 Rydboholm norr och O 1610-6 Rydboholm 

söder  

1610-5: Blomrika sydostvända 

ytterlänter med gott om 

blommor. En hona av 

väddsandbi sågs samt gott om 

långhornsbin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID 1610-5 
Kommun Borås 

Sida av vägen Västra, ytterslänt 

Längd (m) 110 

Naturvärde Klass 1- 3 

Flora Gökärt 2, åkervädd 2 (50), tjärblomster 3, gråfibbla 2, käringtand 2, getväppling 2, 
flädervänderot 

Insekter Väddsandbi 1 hona, långhornsbi 4 hanar, ärtsandbi 1 hona, åkerhumla 

Rödlistade/ind. 1 rödlistad, 1 indikatorart (4p) 

Konnektivitet  

Bomiljöer Bar sandig jord 2 

Hot  

Skötselbehov Sen slåtter tidigast efter att åkervädden har blommat över. 

Skötselprioritet 1 
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Vägkant 1610-5 mot söder den 18 juni. 

 

 

 

 

 

1610-6: Mycket blomrika syd- och sydostvända ytterlänter med gott om ängsvädd (1610-6a) 

och en hel del åkervädd (1610-6b). Detta är en av de allra blomrikaste vägkanterna som 

inventerades i drioftområdet. Honor av väddsandbi och guldsandbi sågs. Slänten 1610-6b har 

tidigare skötts genom vårbränning. Nu sköts den genom slåtter med röjsnöre av 

fastighetsskötare för närliggande hus. 

ID 1610-6 (1610-6a, 1610-6b) 
Kommun Borås 

Sida av vägen Västra, ytterslänt 

Längd (m) 180 (40, 140) 

Naturvärde Klass 1 

Flora ängsvädd 3 (1000), åkervädd 2 (50), gullris 2, tjärblomster 3, gråfibbla 3, käringtand 2, 
getväppling 3, monke 2, prästkrage 

Insekter Guldsandbi 1 hona, väddsandbi 2 honor, ärtsandbi 1 hona, tandsandbi 1 hona, trädgårdshumla, 
hushumla  

Rödlistade/ind. 1 rödlistad, 1 indikatorart (6p) 

Konnektivitet  

Bomiljöer Bar sandig jord 2 

Hot Igenväxning av slänten med ängsvädd i norr (1610-6a) 

Skötselbehov Sen slåtter tidigast efter att åkervädden har blommat över och i norr efter att ängsvädden 
blommat över. Röjning av sly och träd i den norra slänten (1610-6a). 

Skötselprioritet 1 
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Vägkant 1610-6a mot söder den 3 augusti. 

 
Vägkant 1610-6b mot norr den 18 juni. 
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O 1610-7 Gärdet  

Delvis mycket blomrika vägkanter med 

partier där det växer rikligt med åkervädd 

samt liten blåklocka. Förutsättningarna 

för väddsandbi är bra. 

 

 

 

 

 

 

ID 1610-7 (1610-7a-v, 1610-7b-v) 
Kommun Borås 

Sida av vägen Båda, ytterslänt 

Längd (m) 720 (160, 110, 450) 

Naturvärde Klass 2 och 3 

Flora åkervädd 3 (520), gullris 2, flockfibbla 2, renfana 1, liten blåklocka 3, hallon2, gråfibbla 3, monke 
2, prästkrage 1, revfibbla 1 

Insekter Blåklockshumla, förutsättningar för väddsandbi 

Rödlistade/ind. 1 indikatorart (2p) 

Konnektivitet  

Bomiljöer Sand 2 

Hot För tidig slåtter av åkervädd 

Skötselbehov Sen slåtter av både inner- och ytterslänter tidigast efter att åkervädden blommat över. 

Skötselprioritet 1 

 

 
Vägkant 1610-7-o mot norr den 3 augusti.  
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O 1621-1 Kulla norr, O 1621-2 Kulla mellan och O 1621-3 

Kulla söder  
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1621-1: Blomrikare innerslänter med gott om åkervädd och liten blåklocka. Förutsättningar för 

väddsandbi finns. 

ID 1621-1(1621-1-v, 1621-1-o) 
Kommun Bollebygd 

Sida av vägen Båda, innerslänt 

Längd (m) 90 (60, 50) 

Naturvärde Klass 2 och 3 

Flora Liten blåklocka 2, åkervädd 2 (100), gökärt, käringtand 2, röllika 2 

Insekter Förutsättningar för väddsandbi 

Rödlistade/ind. (1p) 

Konnektivitet  

Bomiljöer  

Hot  

Skötselbehov Sen slåtter tidigast efter att åkervädd och blåklockor blommat över. 

Skötselprioritet 2 

 

 

 
Vägkant 1621-1-v mot söder den 1 augusti. 
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1621-2: Blomrika inner- och ytterslänter med gott om gökärt och svinrot. Förutsättningar för 

vialsandbi och långhornsbi ser bra ut. En sydvänd sluttning med bar jord vinns i anslutning till 

vägkanten som kan användas som bomiljö. 

ID 1621-2 
Kommun Bollebygd 

Sida av vägen Väst, inner- och ytterslänt 

Längd (m) 40 

Naturvärde Klass 2 

Flora Gökärt 2, svinrot 2, maskros 2 

Insekter Förutsättningar för långhornsbi och vialsandbi 

Rödlistade/ind. (1p) 

Konnektivitet  

Bomiljöer Ansluter till en sluttning med bar jord mot söder. 

Hot  

Skötselbehov  

Skötselprioritet 2 

 

 
Vägkant 1621-2 mot norr.  
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1621-3: Blomrika vägkanter där 1621-3b är en sydostvänd större ytterslänt. Här sågs 

blåklocksbi och tidigare har väddsandbi och vialsandbi setts. 

ID 1621-3 (1621-3a, 1621-3b) 
Kommun Bollebygd 

Sida av vägen Väst, främst ytterslänt 

Längd (m) 130 (70, 60) 

Naturvärde Klass 2 och 3 

Flora Åkervädd 2 (50), gökärt 2, teveronika 2, humleblomster 2, smultron, videört 3, flockfibbla 2, 
gullris 2, vildmorot 2, liten blåklocka 2, väddklint1 

Insekter Väddsandbi 1 hona (tidigare observation), långhornsbi 1 hona, blåklocksbi 1 hona, vialsandbi 1 
hona (tidigare observation) 

Rödlistade/ind. 1 rödlistad art, 3 indikatorarter (2p) 

Konnektivitet  

Bomiljöer  

Hot Igenväxning, övergödning. 

Skötselbehov Slåtter och bortförsel av gräset i ytterslänten. Sen slåtter tidigast efter att åkervädd och 
blåklockor blommat över. 

Skötselprioritet 1 

 

 
Vägkant 1621-2b mot söder den 29 juni 2010. 
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O 1625-1 Bua  

 

Korta vägkantsslänter mot söder. I vägkant 1625-1-n hittades inventeringens största 

koncentration av guldsandbin vilket kan tyda på brist på blommor i omgivningarna för övrigt. 

Sträckan löper längs en sydvänd sluttning med vackra blomrika betesmarker. 

ID 1625-1 (1625-1-n, 1625-1b) 
Kommun Borås 

Sida av vägen Båda, inner- och ytterslänt 

Längd (m) 80 (30, 50) 

Naturvärde Klass 1 och 2 

Flora gökärt 2, ängsvädd 2 (80), åkervädd 2 (50), gullris 1, tjärblomster 3, gråfibbla 2, käringtand 2, 
gökärt 

Insekter Guldsandbi 6 honor, väddsandbi 1 hona, långhornsbi 2 hanar  

Rödlistade/ind. 1 hotad art, 1 rödlistad art, 1 indikatorart (15p) 

Konnektivitet Ansluter till naturbetesmark TUVA 63A-ITF och 446-OBH 

Bomiljöer  

Hot Sly 3, för tidig vägkantsslåtter av ängsvädd (1625-1b) 

Skötselbehov Röjning av sly, slå partier med ängsvädd tidigast i september 

Skötselprioritet 1 

 

 



40 
 

 
Vägkant 1625-1-s mot öster den 30 maj. 

 
Vägkant 1625-1-n mot väster den 3 augusti. 

  



41 
 

O 1626-1 Hyssna gamla kyrka  

Sydvända vägslänter med 

rikligt med flockfibbla 

samt en del åkervädd i 

västra avsnittet. I 1626-1-

s finns tunt jordtäcke med 

möjliga bomiljöer. 

 

 

 

 

 

ID 1626-1 (1626-1a-n, 1626-1b-n, 1626-1-s) 
Kommun Mark 

Sida av vägen Båda, inner- och ytterslänter 

Längd (m) 150 (20, 70, 60) 

Naturvärde Klass 2 och 3 

Flora Åkervädd (50), gullris, liten blåklocka, flockfibbla 3, hallon 2, bockrot 2 

Insekter Tandsandbi 1 hona 

Rödlistade/ind.  

Konnektivitet Ansluter till gammal kyrka 

Bomiljöer Tunt jordtäcke 2 

Hot  

Skötselbehov Sen slåtter tidigast efter att flockfibbla blommat över. 

Skötselprioritet 3 
 

 
Vägkant 1626-1-s mot öster den 1 augusti.  



42 
 

O 1626-2 Klinten  

Vägkant med gott om svinrot och en 

hel del gökärt. 

 

 

 

 

 

 

ID 1626-2 
Kommun Borås 

Sida av vägen Norra, inner- och ytterslänt 

Längd (m) 90 

Naturvärde Klass 3 

Flora Gökärt 2, svinrot 3, teveronika 2, blodrot 2, käringtand 2 

Insekter Åkerhumla 

Rödlistade/ind.  

Konnektivitet  

Bomiljöer  

Hot  

Skötselbehov  

Skötselprioritet 3 
 

 
Vägkant 1626-1-s mot öster den 30 maj.  



43 
 

O 1627-1 Rya  

 

Blomrikare vägkanter med tämligen gott om åkervädd där det finns förutsättningar för 

väddsandbi. Längst i söder finns västvänd ytterslänt med bara sandiga fläckar som kan vara 

lämpliga bomiljöer. 

ID 1627-1 (1627-1a, 1627-1b) 

Kommun Mark 

Sida av vägen Östra, inner- och ytterslänt 

Längd (m) 380 (310, 70) 

Naturvärde Klass 2 

Flora åkervädd 2 (200), flockfibbla 2, liten blåklocka 2, gullris 1, ljung 1 

Insekter Förutsättningar för väddsandbi 

Rödlistade/ind. (1p) 

Konnektivitet Ansluter till hästhage 

Bomiljöer Sandiga blottor 2 (1627-1b) 

Hot Sly 3, igenväxning av sandiga blottor, tidig slåtter av åkervädd 

Skötselbehov Röjning av sly, skapa mer bara sandiga blottor, slåtter tidigast då åkervädd blommat över. 

Skötselprioritet 2 

 

 



44 
 

 
Vägkant 1627-1a mot söder den 1 augusti. 

 
Vägkant 1627-1b mot söder den 1 augusti. 

 

  



45 
 

O 1634-1 Ramslätt  

 

En långs sträcka med blomrik vägkant där det finns gott om åkervädd. Flera individer av 

väddsandbin sågs. 

ID 1634-1 (1634-1a, 1634-1b) 
Kommun Mark 

Sida av vägen Norra, främst innerslänt, i 1634a även ytterslänt 

Längd (m) 440 (110, 330) 

Naturvärde Klass 2 

Flora Åkervädd 3 (400), gökärt 3, tjärblomster 3, bockrot 2 

Insekter Väddsandbi 2 honor 2 hanar, långhornsbi 1 hona 

Rödlistade/ind. 1 rödlistad art, 1 indikatorart (5p) 

Konnektivitet  

Bomiljöer  

Hot  

Skötselbehov Sen slåtter tidigast efter att åkervädd blommat över. 

Skötselprioritet 1 

 

 



46 
 

 
Vägkant 1634-1a mot öster den 18 juni. 

 
Vägkant 1634-1b mot väster den 25 juni. 

  



47 
 

O 1637-1 Sågebacken  

 

Blomrika vägkanter med ängsvädd och åkervädd. Både guldsandbi och väddsandbi 

observerades. I den västra änden ansluter vägen till en blomrik hage med sydvänd sluttning 

som är lämplig för bin. Den östra delen ansluter till betade hästhagar utan blommor vid 

tillfället. 

ID 1637-1 (1637-1a-n, 1637-1b-n, 1637-1-s) 
Kommun Borås 

Sida av vägen Båda, innerslänt 

Längd (m) 830 (320, 260, 250) 

Naturvärde Klass 1 och 2 

Flora Åkervädd 2 (110), ängsvädd 2 (140), gökärt 2, prästkrage 2, käringtand 2, liten blåklocka 2, 
rödklöver 2, skogsklöver 2, flockfibbla 2, gullris 2, käringtand 2, strätta 1, tveronika 2, gråfibbla 2 

Insekter Guldsandbi 2 honor, väddsandbi 1 hona 2 hanar, tandsandbi 1 hona 

Rödlistade/ind. 1 hotad art, 1 rödlistad art (7,5 p) 

Konnektivitet Ansluter till blomrikare betesmarker. 

Bomiljöer Söder om 1637-1-s finns en torr SO-vänd slänt. 

Hot  

Skötselbehov Sen slåtter tidigast efter att ängsvädd blommat över. 

Skötselprioritet 1 

 

 



48 
 

 
Vägkant 1637-1-s mot öster den 25 juni. 

 
Vägkant 1637-2a-n mot väster den 25 juni. 

  



49 
 

O 1657-1 Stommen  

Större ytterslänter med rik blomning av 

främst flockfibbla. Öster om vägen 

ansluter en blomrik kulle med kyrkoruin 

där både guldsandbi och långhornsbi 

observerades. 

 

 

 

 

 

 

ID 1657-1 (1637-1-v, 1637-1-o) 
Kommun Borås 

Sida av vägen Båda, inner- och ytterslänter 

Längd (m) 830 (280, 50) 

Naturvärde Klass 2 

Flora gökärt 2, humleblomster 2, flockfibbla 2, gullris 2, liten blåklocka 2, gökärt, skogsklöver 2, 
bockrot 1 

Insekter Guldsandbi 1 hane (i ovanliggande slänt), långhornsbi 1 hane (i anslutande kulle) tandsandbi 1 
hona, blåklockshumla, ängspärlemorfjäril, citronfjäril 

Rödlistade/ind. 1 hotad art, 4 indikatorart (5 p) 

Konnektivitet Ansluter till blomrik kyrkoruin 

Bomiljöer  

Hot Sly 2 

Skötselbehov Sen slåtter i slänter tidigast efter att flockfibbla och gullris blommat över. 

Skötselprioritet 2 
 

 
Vägkant 1657-1-o mot norr den 2 augusti.  



50 
 

O 1662-1 Kråkered  

En kortare sträcka med en hel del 

åkervädd. Längs infarten till 

golfbanana växer ytterligare en hel 

del åkervädd där en hona av 

väddsandbi sågs. 

 

 

 

 

 

 

ID 1662-1  
Kommun Borås 

Sida av vägen Västra, innerslänt 

Längd (m) 50 

Naturvärde Klass 2 

Flora Åkervädd 2 (50), prästkrage 3, liten blåklocka 2, rödklöver 2, käringtand 2, backnejlika 2 

Insekter Väddsandbi 1 hona (vid infart till golfbana) 

Rödlistade/ind. 1 rödlistad art (2p) 

Konnektivitet Ansluter till golfbana 

Bomiljöer  

Hot  

Skötselbehov Sen slåtter tidigast efter att åkervädd blommat över. 

Skötselprioritet 3 
 

 
Vägkant 1662-1 mot norr den 18 juni.   



51 
 

O 1662-2 Pärlebo  

Blomrika vägkanter med gott 

om åkervädd och ängsvädd. 

Inventeringens största antal av 

väddsandbi hittades här. 

 

 

 

 

 

ID 1662-2 (1662-2a-v, 1662-2b-v, 1662-2c-v, 1662-2-o) 
Kommun Borås 

Sida av vägen Västra, inner- och ytterslänter 

Längd (m) 190 (30, 10, 50, 100) 

Naturvärde Klass 1 och 2 

Flora åkervädd 3 (250), ängsvädd 3 (200), rödklöver 2, gulvial 2, bockrot 2, liten blåklocka 2 

Insekter Väddsandbi 5 honor, silverstreckad pärlemorfjäril, citronfjäril 

Rödlistade/ind. 1 rödlistad art, 2 indikatorarter (8p) 

Konnektivitet Ansluter till hagmark TUVA EB8-VOH 

Bomiljöer  

Hot Lupin 2 

Skötselbehov Sen slåtter tidigast efter att åkervädd blommat över. 

Skötselprioritet 1 
 

 
Vägkant 1662-2-o mot norr den 18 juni.    



52 
 

O 1682-1 Mårtensbacka  

 

Blomrikare vägkanter med gott om gökärt i de centrala delarna, ängsvädd i de östra avsnittet 

och sandiga större ytterslänter i den västra delen samt ett litet grustag. 

ID 1682-1 (1682-1a, 1682-1b, 1682-1c, 1682-1d) 

Kommun Bollebygd 

Sida av vägen Västra, inner- och ytterslänter 

Längd (m) 380 (100, 150, 60, 70) 

Naturvärde Klass 2 och 3 

Flora Ängsvädd 2 (350), ljung 3, gökärt 2, smultron, liten blåklocka 2, smultron 2, ängsvädd 3, 
flockfibbla 2 

Insekter Vialsandbi 1 hane, ljungsidenbi 3 honor 

Rödlistade/ind. 1 indikatorart (0,5 p) 

Konnektivitet Litet grustag i västra änden 

Bomiljöer Sandiga skärningar 3 

Hot Slåtter av blommande ängsvädd. 

Skötselbehov Slåtter efter att ängsvädden har blommat över. 

Skötselprioritet 3 

 

 



53 
 

 
Vägkant 1682-1a mot öster den 4 augusti. 

 
Vägkant 1682-1d mot öster den 4 augusti. 

  



54 
 

O 1682-2 Haraldsgården 

En sträcka där vägen är 

nerskuren genom 

sandigt material. 

Värdefulla ytterslänter 

med gott om blommor 

och bara sandblottor. 

 

 

ID 1682-2 (1682-2-n, 1682-2-s) 
Kommun Borås 

Sida av vägen Båda, ytterslänter 

Längd (m) 140 (100, 40) 

Naturvärde Klass 1 och 2 

Flora Åkervädd 2 (20), käringtand 2, gökärt 3, liten blåklocka 2, grönvit nattviol 1 

Insekter Långhornsbi 2 hanar 

Rödlistade/ind. 1 indikatorart (1 p) 

Konnektivitet  

Bomiljöer Bar sand 2 

Hot  

Skötselbehov Skapa mer sandblottor i den sydvända ytterslänten. Sen slåtter tidigast efter att åkervädd och 
blåklockor blommat över. 

Skötselprioritet 1 

 

 
Vägkant 1682-2-n och 1682-2-s mot öster den 31 maj.  



55 
 

O 1700-1 Kronogården  

En större sydvänd 

ytterslänt med 

gott om gråfibbla 

och klöver. Tunt 

jordtäcke ger bra 

förutsättningar för 

bomiljöer. 

 

 

 

 

 

ID 1700-1  
Kommun Borås 

Sida av vägen Norra, ytterslänt 

Längd (m) 220 

Naturvärde Klass 3 

Flora Gråfibbla 2, skogsklöver 2, rödfibbla 2 

Insekter  

Rödlistade/ind.  

Konnektivitet  

Bomiljöer Tunt jordtäcke i sydvänd skärning. 

Hot Sly 2 

Skötselbehov Röjning av sly, skapa bara jordblottor. 

Skötselprioritet 2 

 

 
Vägkant 1700-1 mot öster den 25 juni.  



56 
 

O 1706-1 Slätten och1706-2 Rölle  

 



57 
 

1706-1: Blomrika vägkanter och större ytterslänter i anslutning till blomrika hagmarker med 

mycket gott om gökärt. Inventeringen största antal honor av väddsandbi noterades i 

vägkanterna. 

ID 1706-1 (1706-1a-v, 1706-1b-v, 1706-1a-o, 1706-1b-o) 
Kommun Borås 

Sida av vägen Båda, inner- och ytterslänter 

Längd (m) 540 (150, 250, 80, 60) 

Naturvärde Klass 1 och 2 

Flora Åkervädd 2 (100), ängsvädd 3 (500), gökärt 3, maskros 3, smultron 2, strätta 2, brudborste 2, 
käringtand 2, gulvial 2, höstfibbla 2, jungfrulin 2, blodrot 2, skogsklöver 2, rödklöver 2, hagfibbla 
2, humleblomster 2, grönvit nattviol 1 

Insekter Väddsandbi 6 honor, vialsandbi 1 hona, sobersandbi 1 hona 

Rödlistade/ind. 1 rödlistad art, 1 indikatorart (8p) 

Konnektivitet ansluter till blomrik hagmark TUVA F81-PBE och F8B-YVY 

Bomiljöer  

Hot Sly 2 (västra sidan) 

Skötselbehov Röjning av sly. Sen slåtter tidigast efter att åkervädd och ängsvädd blommat över. 

Skötselprioritet 1 

 

 

 
Vägkant 1706-1b-o mot norr den 25 juni. 

  



58 
 

1706-2: Blomrika vägkanter med gott om brudborste och tjärblomster. 

ID 1706-2 (1706-2a-v, 1706-2b-v, 1706-2b-o, 1706-2b-o) 
Kommun Borås 

Sida av vägen Båda, inner- och ytterslänter 

Längd (m) 480 (60, 180, 60, 180) 

Naturvärde Klass 2 

Flora Åkervädd 2 (40), tjärblomster 3, käringtand 2, gökärt 2, maskros 3, brudborste 3, rödklöver 2, 
gulvial 2 

Insekter  

Rödlistade/ind.  

Konnektivitet Ansluter till hagmark TUVA 262-YTG och naturreservat. 

Bomiljöer  

Hot  

Skötselbehov Sen slåtter tidigast efter att åkervädd och brudborste blommat över. 

Skötselprioritet 2 
 

 
Vägkant 1706-2a-v mot söder den 25 juni. 

 
Vägkant 1706-2b-v mot söder den 25 juni.  



59 
 

O 1757-1 Varpås  

Större sydvända ytterslänter med gott om 

bara jordfläckar. I de västra delarna även 

en hel del åkervädd. En hona av 

väddsandbi observerades. 

 

 

 

 

 

ID 1757-1 (1757-1a, 1757-1b) 
Kommun Bollebygd 

Sida av vägen Norra, inner- och ytterslänter 

Längd (m) 180 (50, 130) 

Naturvärde Klass 2 

Flora Åkervädd 2 (70), käringtand 2, tjärblomster 2, gråfibbla 3, femfingerört 2, blodrot 2 

Insekter Väddsandbi 1 hona 

Rödlistade/ind. 1 rödlistad art (2p) 

Konnektivitet  

Bomiljöer  

Hot  

Skötselbehov Sen slåtter tidigast efter att åkervädd blommat över. Upprätthåll sandblottor. 

Skötselprioritet 3 

 

 
Vägkant 1557-1b mot väster den 25 juni.   



60 
 

O 1757-2 Horsvad  

En sydvänd ytterslänt där det 

växer en hel del åkervädd. 

Väddsandbi observerades vid 

sträckan. Strax norrut finns en 

sydvänd banvall. 

 

 

 

ID 1757-2 
Kommun Bollebygd 

Sida av vägen Norra, ytterslänt 

Längd (m) 390 

Naturvärde Klass 2 

Flora Åkervädd 2 (70), käringtand 2, tjärblomster 2, gråfibbla 3, femfingerört 2, blodrot 2 

Insekter Väddsandbi 1 hona 1 hane 

Rödlistade/ind. 1 rödlistad art (2,5p) 

Konnektivitet Ansluter till sydvänd banvall 

Bomiljöer  

Hot Igenväxning av örnbräken. 

Skötselbehov Tidig slåtter mot örnbräken och sen slåtter tidigast efter att åkervädd blommat över. 

Skötselprioritet 3 

 

 
Vägkant 1557-2 mot väster den 25 juni.   



61 
 

O 1757-3 Tumstocksfabriken  

En blomrik sydvänd 

ytterslänt/banvall. Sträckan ligger 

dock tämligen isolerad från andra 

värdefulla bimiljöer och boområden. 

 

 

 

 

ID 1757-3 
Kommun Bollebygd 

Sida av vägen Norra, ytterslänt 

Längd (m) 100 

Naturvärde Klass 2 

Flora svartklint 3, gökärt 2, tjärblomster 2, käringtand, gråfibbla,  

Insekter  

Rödlistade/ind.  

Konnektivitet Ingår i sydvänd banvall 

Bomiljöer  

Hot  

Skötselbehov Sen slåtter. 

Skötselprioritet 2 

 

 
Vägkant 1557-3 mot väster den 25 juni.  



62 
 

O 1758-1 Rydet, O 1758-2 Trälahög, O 1758-3 

Vattenverket och O 1758-4 Backa 

 



63 
 

1758-1: Blomrikare innerslänter i anslutning till golfbana. En hel del åkervädd förekommer 

tillsammans med väddsandbi. 

ID 1758-1 (1758-1-v, 1758-1a-o, 1758-1b-o, 1758-1c-o, 1758-1d-o) 
Kommun Bollebygd 

Sida av vägen Båda, främst innerslänter 

Längd (m) 510 (270, 10, 70, 20, 140) 

Naturvärde Klass 2 

Flora åkervädd 2 (130), prästkrage 2, gulsporre 2, gullris 3, röllika 2, svinrot 2, käringtand 2, liten 
blåklocka 2, gökärt 2, gråfibbla, mörkt kungsljus 2, rödklöver 2, teveronika 2, grönvit nattviol 1, 
revfibbla 1, ängsvädd 1 

Insekter Väddsandbi 2 honor, långhornsbi 1 hona, tandsandbi 1 hona, sexfläckig bastardsvärmare 2 ind 

Rödlistade/ind. 2 rödlistade arter, 1 indikatorart (7 p) 

Konnektivitet Ansluter till golfbana 

Bomiljöer  

Hot  

Skötselbehov Sen slåtter tidigast efter att åkervädd och gullris  blommat över. 

Skötselprioritet 2 

 

 

 
Vägkant 1758-1-v mot norr den 1 augusti. 

  



64 
 

1758-2: Ytterligare blomrikare vägkanter i anslutning till golfbana. I söder finns även rikligt 

med ängsvädd (1758-2b-o). 

ID 1758-2 (1758-2-v, 1758-2a-o, 1758-2b-o) 
Kommun Bollebygd 

Sida av vägen Båda, inner- och ytterslänt (i väster främst innerslänt) 

Längd (m) 510 (170, 180, 40) 

Naturvärde Klass 2 och 3 

Flora åkervädd 2 (80), ängsvädd 2 (210), flockfibbla 2, käringtand 2, röllika 2, gullris 3, strätta 2, 
videört 2, alsikeklöver, kråkvicker 2, grönvit nattviol 1, liten blåklocka 2 

Insekter Tandsandbi 3 honor, blåklockshumla, stenhumla, hushumla 

Rödlistade/ind. 1 indikatorart (1 p) 

Konnektivitet Ansluter till golfbana 

Bomiljöer  

Hot  

Skötselbehov Sen slåtter tidigast efter att åkervädd, gullris och strätta blommat över. I sträcka 1758-2b-o 
tidigast slåtter efter att ängsvädd blommat över. 

Skötselprioritet 2 
 

 
Vägkant 1758-2a-o mot söder den 1 augusti. 

 
Vägkant 1758-2b-o mot söder den 18 augusti 2010.   



65 
 

1758-3: En blomrik sträcka med gott om åkervädd, främst längs innerslänterna. En hona av 

väddsandbi observerades längs sträckan. 

ID 1758-3 (1758-3a-v, 1758-3b-v, 1758-3c-v, 1758-3-o) 

Kommun Bollebygd 

Sida av vägen Båda, främst innerslänter 

Längd (m) 510 (40, 20, 100, 180) 

Naturvärde Klass 2 

Flora Åkervädd 3 (410), vitklöver 2, käringtand 2, smultron 2, gullris 3, svinrot 2, gråfibbla 2, 
skogsklöver 2, liten blåklocka, flockfibbla 2, röllika 2, renfana 1, strätta 2, rallaros 2, videört 2 

Insekter Väddsandbi 1 hona, tandsandbi 1 hona, Lasioglossum sp 1 hona 

Rödlistade/ind. 1 rödlistad art (2 p) 

Konnektivitet  

Bomiljöer  

Hot  

Skötselbehov Sen slåtter tidigast efter att åkervädd blommat över. 

Skötselprioritet 2 

 

 
Vägkant 1758-3-o mot norr den 20 juni. 

  



66 
 

1758-4: En kortare sträcka med en torr sandig ytterslänt på vägens västra sida. På den östra 

sidan finns ett litet sandtag i sydvänt läge med bra bomiljöer för bin. Två honor av väddsandbi 

sågs. Längs en anslutande grusväg finns en sydvänd ytterslänt där ytterligare fyra honor  

ID 1758-4  
Kommun Bollebygd 

Sida av vägen Västra, in- och ytterslänt (skärning) 

Längd (m) 50 

Naturvärde Klass 2 

Flora Åkervädd 2 (20), käringtand 1, gråfibbla 2, röllika, monke 

Insekter Väddsandbi 2 honor, väggsidenbi 1 hona 

Rödlistade/ind. 1 rödlistad art (3 p) 

Konnektivitet Ansluter till grusväg med gott om väddsandbi (4 honor) 

Bomiljöer Skärning med bar sand, sandtag på andra sidan vägen, anslutande grusväg med sydvänd 
skärning 

Hot Sly 1. 

Skötselbehov Sen slåtter tidigast efter att åkervädd blommat över. Röjning av sly. 

Skötselprioritet 2 

 

 
Vägkant 1758-4 mot norr den 20 juni. 

  



67 
 

O 1758-5 Erikstorp  
Blomrikare vägkanter med en 

del åkervädd. Längs vägens 

östra kant finns en större 

ytterslänt med tunt jordtäcke 

och vissa sandblottor. 

 

 

 

 

 

 

 

ID 1758-5 (1758-5a-v, 1758-5b-v, 1758-5-o) 
Kommun Bollebygd 

Sida av vägen Båda, inner- och ytterslänt 

Längd (m) 50 (140, 170, 200) 

Naturvärde Klass 2-3 

Flora åkervädd 2 (130), röllika 2, gråfibbla 2, prästkrage, gullris 2, flockfibbla 1, rallarros 3, hallon 2, 
liten blåklocka 1, rödklöver, renfana 1, käringtand 2 

Insekter Tandsandbi 3 honor, ängsbandbi 1 hane 

Rödlistade/ind.  

Konnektivitet  

Bomiljöer Större ytterslänt mot väster med sandigt material på vägens östra sida. Sandiga ytor växer dock 
igen. 

Hot  

Skötselbehov Sen slåtter tidigast efter att åkervädd blommat över. 

Skötselprioritet 3 
 

 
Vägkant 1758-5b-v mot norr den 20 juni.  



68 
 

O 1758-6 Nedregården 

En större ytterslänt vänd mot 

sydost. Gott om tjärblomster 

och en hel del gökärt. 

 

 

 

 

 

 

 

ID 1758-6  
Kommun Bollebygd 

Sida av vägen Västra, ytterslänt 

Längd (m) 90 

Naturvärde Klass 2-3 

Flora Tjärblomster 3, teveronika 2, gökärt 2, åkervädd 1 

Insekter  

Rödlistade/ind.  

Konnektivitet  

Bomiljöer Sydostvänd slänt med vissa sandiga blottor. 

Hot  

Skötselbehov Sen slåtter. 

Skötselprioritet 2 

 

 
Vägkant 1758-6 mot norr den 20 juni.  
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O 1760-1 Gränne  

Vägkanter med gott om ängsvädd och en hel del åkervädd. Väddsandbi och det sällsynta 

vialgökbiet påträffades. 

 

ID 1760-1 (1760-1a-n, 1760-1b-n, 1760-1a-s, 1760-1b-s, 1760-1c-n, 1760-
1d-n, 1760-1e-n) 

Kommun Bollebygd 

Sida av vägen Båda, inner- och ytterslänt (i de östra delarna främst ytterslänter) 

Längd (m) 570 (60, 120, 10, 50, 20, 90, 100) 

Naturvärde Klass 1-3 

Flora Ängsvädd 3 (760), åkervädd 2 (75), gullris, svinrot 2, flockfibbla 3, gökärt 2, käringtand, liten 
blåklocka 2, höstfibbla 2, blodrot 2, teveronika 2, smultron 2 

Insekter Vialgökbi 1 hona, väddsandbi 2 honor, vialsandbi 1 hane, citronbi 1 individ, vinbärsfuks 1 individ, 
skogspärlemorfjäril 1 individ 

Rödlistade/ind. 2 rödlistade arter, 2 indikatorarter (7 p) 

Konnektivitet  

Bomiljöer En del ytterslänter mot söder med bara jordfläckar. 

Hot Sly 2 

Skötselbehov Röjning av sly. Sen slåtter tidigast efter att åkervädd och ängsvädd blommat över. 

Skötselprioritet 1 
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Vägkant 1760-1b-n mot väster den 4 augusti. 

 

 
Vägkant 1760-1d-n mot öster den 31 maj. 
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O 1766-1 Backagärde  

En stor sydvänd ytterslänt med rik 

blomning av flockfibbla men även 

av gråfibbla och höstfibbla. 

 

 

 

 

 

 

ID 1766-1 (1766-1a-n, 1766-1b-n) 
Kommun Borås 

Sida av vägen Norra, in- och ytterslänt (främst ytterslänt) 

Längd (m) 170 (120, 50) 

Naturvärde Klass 2-3 

Flora Flockfibbla 3, liten blåklocka 1, rallarros 2, gullris 2, gråfibbla 2, vide, höstfibbla 2, harris 2 

Insekter  

Rödlistade/ind.  

Konnektivitet  

Bomiljöer Sand 2, sydvänd stor ytterslänt. 

Hot Lupin 2, sly 2 

Skötselbehov Röjning av sly. Sen slåtter tidigast efter att flockfibbla blommat över. 

Skötselprioritet 1 

 

 
Vägkant 1766-1a-n mot öster den 3 augusti.  
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O 1768-1 Vralen väster och O 1768-2 Vralen öster  

 

1768-1: Smalare vägkanter med gott om renfanan och flockfibbla. 

ID 1768-1 (1768-1a-b, 1768-1b-n) 
Kommun Borås 

Sida av vägen Båda, in- och ytterslänt  

Längd (m) 500 (230, 230, 40) 

Naturvärde Klass 3 

Flora Renfana 3, flockfibbla 3 

Insekter  

Rödlistade/ind.  

Konnektivitet  

Bomiljöer  

Hot  

Skötselbehov Sen slåtter tidigast efter att renfana och flockfibbla blommat över. 

Skötselprioritet 3 

 

 
Vägkanterna 1766-1a-b mot öster den 3 augusti.  
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1768-2: Sydvänd ytterslänt med gott om renfana och flockfibbla. 

ID 1768-2  
Kommun Borås 

Sida av vägen Norra, främst ytterslänt 

Längd (m) 90 

Naturvärde Klass 3 

Flora Renfana 3, flockfibbla 3, liten blåklocka 2 

Insekter  

Rödlistade/ind.  

Konnektivitet  

Bomiljöer Sydvänd ytterslänt med sandiga blottor 

Hot Sly 2 

Skötselbehov Sen slåtter tidigast efter att renfana och flockfibbla blommat över. 

Skötselprioritet 3 

 

 
Vägkanterna 1766-1a-b mot öster den 3 augusti. 
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O 1772-1 Asstorp  

Vägkanter på båda 

sidor av vägen med 

bl.a. åkervädd. 

Tidigare har 

väddsandbi 

observerats. 

 

 

 

 

ID 1772-1 (1772-1-v, 1772-1-o) 
Kommun Borås 

Sida av vägen Båda, innerslänter 

Längd (m) 340 (170, 170) 

Naturvärde Klass 2 

Flora Åkervädd 2 (10), prästkrage 2, käringtand 2, rödklöver 2, midsommarblomster3 

Insekter Väddsandbi är tidigare observerad i närheten 

Rödlistade/ind.  

Konnektivitet  

Bomiljöer  

Hot Lupin 2 

Skötselbehov Sen slåtter tidigast efter att åkervädd blommat över. 

Skötselprioritet 3 

 

 
Vägkanterna 1772-1 mot norr den 20 juni. 
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O 1772-2 Klovsten  

Blomrikare vägkanter längs båda 

sidor av vägen. En stenmur löper 

längs den västra sidan. Backsippa 

växer i vägkanten. 

 

 

 

 

 

 

ID 1772-2 (1772-2-v, 1772-2-o) 
Kommun Borås 

Sida av vägen Båda, innerslänter 

Längd (m) 380 (190, 190) 

Naturvärde Klass 1 

Flora Backsippa 1, åkervädd 2 (30), prästkrage 2 

Insekter  

Rödlistade/ind. 1 hotad art (3 p) 

Konnektivitet  

Bomiljöer  

Hot  

Skötselbehov Sen slåtter tidigast efter att åkervädd blommat över. 

Skötselprioritet 2 

 

 
Vägkant 1772-2-v mot norr den 20 juni.  
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O 1773-1 Tuskered  

Blomrika vägkanter med 

rikligt med flockfibbla men 

även del åkervädd. Både 

guldsandbi och väddsandbi 

har tidigare noterats i de 

anslutande hagmarkerna 

vid Tuskered. 

 

 

 

 

ID 1773-1 (1773-1-v, 1773-1-o) 
Kommun Borås 

Sida av vägen Båda, på västra sidan ytterslänt, på östra sidan inner-och ytterslänt 

Längd (m) 210 (120, 90) 

Naturvärde Klass 2 

Flora åkervädd 2 (50), flockfibbla 3, knölklocka 1, liten blåklocka 2, blodrot 2, ljung 2, gråfibbla 2, 
rallarros 2, strätta 2, rödklöver 2 

Insekter Fröjdsandbi 1 hona, blåklockshumla, tandsandbi 1hona, tidigare observation av väddsandbi i 
anslutning 

Rödlistade/ind. 2 indikatorarter (2 p) 

Konnektivitet ansluter till hagmark TUVA 522-B80 

Bomiljöer  

Hot lupin 2 

Skötselbehov Sen slåtter tidigast efter att flockfibbla blommat över. 

Skötselprioritet 2 

 

 
Vägkant 1773-1-v mot söder den 3 augusti.  
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O 1773-2 Vralen norr  

Vägkant som ansluter 

till en slåtteräng som 

sköts av 

fasighetsägaren. I 

vägkanten växer 

jungfrulin och i 

slåtterängen en hel 

del åkervädd. 

Förutsättningar för 

väddsandbi ser ut att 

finnas. 

 

ID 1773-2 (1773-2a-v) 
Kommun Borås 

Sida av vägen Båda, inner- och ytterslänt 

Längd (m) 70 

Naturvärde Klass 2 

Flora Gökärt 2, jungfrulin 

Insekter  

Rödlistade/ind.  

Konnektivitet Ansluter till slåtteräng som sköts av person i huset. 

Bomiljöer  

Hot  

Skötselbehov  

Skötselprioritet 3 
 

 
Vägkant 1773-2-v mot norr den 31 maj.  
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O 1801-1 Gingri 

Sydvänd vägkant 

med gott om liten 

blåklocka och 

förekomst av 

blåklocksbi. 

Sträckan ansluter till 

ett blomrikt 

gravfält. 

 

 

ID 1801-1-n 
Kommun Borås 

Sida av vägen 

 

Norra, inner- och ytterslänt 

Längd (m) 110 

Naturvärde Klass 2 

Flora Liten blåklocka 2, rödklöver 2, ljung 2, röllika 2 

Insekter Blåklocksbi 1 hona 

Rödlistade/ind. 1 indikatorart (1 p) 

Konnektivitet ansluter till gravfält 

Bomiljöer sand 2 

Hot  

Skötselbehov Sen slåtter tidigast efter att blåklockor blommat över. 

Skötselprioritet 2 

 

 
Vägkant 1801-1-n mot öster den 3 augusti.  
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O 1818-1 Sjövik  

Blomrika innerslänter med 

gott om åkervädd och 

getväppling. Trots rikligt 

med åkervädd sågs inga 

väddsandbin. Vägkanterna 

ligger troligen isolerat i 

landskapet. 

 

 

ID 1818-1 (1818-1-s 
Kommun Ulricehamn 

Sida av vägen Båda, innerslänt 

Längd (m) 340 (170, 170) 

Naturvärde Klass 2 

Flora åkervädd 3 (330), väddklint 1, käringtand 2, gulvial 2, prästkrage 2, getväppling 3, prästkrage 2, 
smultron 3, rödklöver 2, skogsklöver 2, vitklöver 2 

Insekter  

Rödlistade/ind.  

Konnektivitet  

Bomiljöer  

Hot  

Skötselbehov Sen slåtter tidigast efter att åkervädd blommat över. 

Skötselprioritet 3 
 

 
Vägkant 1818-1-s mot öster den 25 juni. 
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