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Syfte 
Syftet har varit att inventera vildbin och andra naturvårdsintressanta insekter i vägkanter på 

väg O 1655 samt bedöma vägkantssträckornas naturvärde under 2013. Detta är sedan ett 

underlag för att kunna bedöma om vägkanterna kan klassas som artrika vägkanter. 

Inventeringen görs inför breddning av vägen så att planering kan göras för att kunna bevara 

värdefulla partier.  

Uppdrag 
BioDivers Naturvårdskonsult har genomfört inventeringen på uppdrag av Trafikverket Region 

Väst, genom Mats Lindqvist under 2013. Rapporten har granskats och godkänts av Mats 

Lindqvist. 

Metod 
Vägkanterna har besökts 3 juni, 24 juni och 8 augusti 2013. Vid besöken har vädret varit soligt 

runt 20°C och vindarna har varit svaga till måttliga. De värdefullaste vägkanterna har ritats in i 

GIS med hjälp av handdator och GPS. Shp-filer som innehåller attributtabeller med 

inventeringsdata samt fotodokumentation har lämnats över till Mats Lindqvist, Trafikverket 

Region Väst. Eftersöket har inriktats på vialsandbi, långhornsbi, väddsandbi och guldsandbi 

men även övriga intressantare arter har noterats. Uppgifterna har lagts in i Artportalen med 

”syfte” Trafikverket. 

Vägkantsavsnitten har slagits ihop till lite större helheter. En poängsumma har räknats 

samman för dess för att underlätta jämförelsen. 

 Hotad art. 3p för hona, 1,5p för hane.  

 Rödlistad art. 2p för hona, 1p för hane. 

 Indikatorart av bi. 1p för hona, 0,5p för hane. 

 Indikatorart av fjäril. 0,5 

 Första individen ger full poäng medan följande får halva poängen. 

 Lämpliga bomiljöer ger 1-3 p beroende på mängd. 

 

Klassindelning av vägkanter 

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.  

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

den som 3. 

Resultat 
Sju arter av solitärbin har noterats vid besöken. 

 Väddsandbi Andrena hattorfiana (NT) 25 honor, 3 hanar 

 Guldsandbi  Andrena marginata (VU) 4 honor 

 Vialsandbi  Andrena lathyri 3 honor, 1 hane 

 Tandsandbi Andrena denticulata 8 honor 

 Ljungsandbi Andrena fuscipes 2 honor 

 Långhornsbi  Eucera longicornis 1 hona 

 Vialgökbi Nomada villosa (NT) 1 hona 

Dessutom noterades flera dagaktiva fjärilar som är indikatorer för värdefulla ängsmarker: 

 Sexfläckig bastardsvärmare Zygaena filipendulae (NT) 2 individer 

 Ängssmygare Ochlodes sylvanus 

 Vitfläckig guldvinge Lycaena virgaureae 

 Ängsblåvinge Polyommatus semiargus 

 Silverstreckad pärlemorfjäril Argynnis paphia 

 Citronfjäril Gonepteryx rhamni 

Bland intressantare växter noterades slåttergubbe (NT) vid tre olika platser och sommarfibbla 

(NT) längs en. 
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Vägkanterna längs väg O 1655 bedöms vara ovanligt värdefulla och vid inventeringen har sex 

rödlistade arter påträffats varav tre arter av bin, en fjärilsart och två växtarter. Guldsandbiet är 

dessutom hotat (VU) och ingår i ett nationellt åtgärdsprogram för vildbin på ängsmark. 

Vialgökbiet, som är boparasit på vialsandbi, har dessutom påträffats mycket sparsamt i 

Västergötland. 

Redovisning av vägkanter 
Nedan följer kartor samt foton med kort information om vägkanterna. I kartorna redovisas alla 

naturvårdsintressanta arter som påträffats i vägkanterna. 
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Sträcka 01 

 

 

Bin: Väddsandbi 8 honor, 1 hane 

Fjärilar: Ängsblåvinge 1 individ 

Naturvårdsintressanta: 1 rödlistad art, 1 indikatorart 

Poäng: 10 
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Sträcka 02 

 

Bin: Väddsandbi 3 honor, 1 hane 

Naturvårdsintressanta: 1 rödlistad art 

Poäng: 4,5 

Sträcka 03 

 

Bin: Väddsandbi 1 hona 

Naturvårdsintressanta: 1 rödlistad art 

Poäng: 2 
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Sträcka 04 

 

Bin: Väddsandbi 2 honor 

Naturvårdsintressanta: 1 rödlistad art 

Poäng: 3 

Sträcka 05 

 

 

Bin: Väddsandbi 2 honor, 1 hane 

Naturvårdsintressanta: 1 rödlistad art 

Poäng: 3,5 
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Sträcka 06 
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Bin: Guldsandbi 2 honor, vialsandbi 1 hane, tandsandbi 4 honor 

Fjärilar: Vitfläckig guldvinge 3, silverstreckad pärlemorfjäril 1, ängssmygare 1, citronfjäril 2 

Växter: Slåttergubbe 

Naturvårdsintressanta: 1 hotad art, 1 rödlistad art, 1 indikatorart (bin), 4 indikatorarter 

(fjärilar) 

Lämpliga bomiljöer förekommer. 

Poäng: 12 p 

Sträcka 07 
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Bin: Väddsandbi 1 hona, vialsandbi 1 hona 

Fjärilar: Ängssmygare, silverstreckad pärlemorfjäril, citronfjäril 

Växter: Sommarfibbla 

Naturvårdsintressanta: 2 rödlistade arter, 1 indikatorart (bin), 3 indikatorarter (fjärilar) 

Poäng: 6,5 

Sträcka 08 

 

Inga observationer. 

Lämpliga bomiljöer förekommer. 

Poäng: 3 
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Sträcka 09 

 

Bin: Väddsandbi 4 honor 

Naturvårdsintressanta: 1 rödlistad art 

Poäng: 5 

Sträcka 10 

 

Bin: Väddsandbi 1 hona, guldsandbi 2 honor, vialsandbi 1 hona, långhornsbi 1 hona, 

tandsandbi 4 honor, ljungsandbi 2 honor 

Fjärilar: Citronfjäril 

Naturvårdsintressanta: 1 hotad art, 1 rödlistad art, 2 indikatorart (bin), 1 indikatorart (fjärilar) 

Lämpliga bomiljöer förekommer. 

Poäng: 12 



16 
 

Sträcka 11 

 

 

Bin: Väddsandbi 1 hona 

Fjärilar: sexfläckig bastardsvärmare 2 individer 

Växter: Slåttergubbe 

Naturvårdsintressanta: 3 rödlistade arter 

Poäng: 7 
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Sträcka 12 

 

Växter: Slåttergubbe 

Naturvårdsintressanta: 1 rödlistad art 

Poäng: 2 

Sträcka 13 

 

Bin: vialgökbi 1 hona, vialsandbi (predikterad) 

Fjärilar: Vitfläckig guldvinge,  

Skalbaggar: Gräsgrön guldbagge Cetonia aurata, rödbrun blombock Stictoleptura rubra 

Naturvårdsintressanta: 1 rödlistad art, 1 indikatorart 

Lämpliga bomiljöer förekommer. 

Poäng: 5,5 
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Sträcka 14 

 

Bin: Väddsandbi 1 hona, vialsandbi 1 hona 

Naturvårdsintressanta: 1 rödlistad art, 1 indikatorart 

Poäng: 3 


