Uppföljning av insekter
vid ombyggnad av väg 41 Veddige
Dagaktiva fjärilar, vildbin, humlor och andra gaddsteklar på
ängsmark och nyskapade ängsytor mellan väg 41 och Viskan,
Varbergs kommun, Hallands län.

2

Trafikverket
Samhälle, Region Väst
Kontaktperson: Mats Lindqvist, miljöspecialist/ekolog, UHasm

Text och fältarbete:

Peter Nolbrant (BioDivers Naturvårdskonsult)

Artbestämning av:
insamlade gaddsteklar:

L. Anders Nilsson och Johan Abenius

Fotografier:

Peter Nolbrant där inte annat anges.

Datum:
Kartor:

© Lantmäteriet Gsd BV/1279

ISBN:

xxx-xx-xxxx-xxx-x

Publikation Trv:

2012:xxx

3

Förord

4

5

Innehåll
Sammanfattning................................................................................................................ 8
Syfte.................................................................................................................................... 9
Metod.................................................................................................................................. 9
Områdesbeskrivning ...................................................................................................... 10
Resultat ............................................................................................................................ 11
Flora............................................................................................................................... 11
Bin ................................................................................................................................. 15
Övriga gaddsteklar ........................................................................................................ 19
Dagaktiva fjärilar ........................................................................................................... 20
Övriga insekter .............................................................................................................. 22
Områdets naturvärde.................................................................................................... 22
Referenser ....................................................................................................................... 23

6

7

Sammanfattning
En inventering av gaddsteklar och dagaktiva fjärilar har gjorts under 2012 i ett vägnära
område vid en nybyggd del av riksväg 41. Området ligger vid Veddige i de nordöstra
delarna av Varbergs kommun i Halland. Inventeringen ingår i en miljöuppföljning som
Trafikverket gör i ett område med ängsmark där markbyggnadsåtgärder skett och där
man också delvis nyskapat ängsmark.
Vid inventeringen påträffades 64 arter av gaddsteklar varav 43 arter av bin. En
beräkning som uppskattar det verkliga antalet arter av bin i området under säsongen
ger ungefär 80 arter av bin. Totalt observerades 13 arter av dagaktiva fjärilar. Både
antalet arter av bin och dagaktiva fjärilar bedöms som relativt högt. Antalet arter av
övriga gaddsteklar var dock tämligen lågt. Orsaken till detta, tillsammans med att vissa
grupper av bin saknades, beror troligen på att marken främst bestod av grövre material
vilket gjorden den svårgrävd för grävande gaddsteklar.
Fem rödlistade arter förekom i området vid inventeringen. Dessa var väddsandbi
Andrena hattorfiana NT, sexfläckig bastardsvärmare Zygaena filipendulae NT, mindre
blåvinge Cupido minimus NT, bladbaggen Chrysolina sanguinolenta NT och backsippa
Pulsatilla vulgaris VU. Dessutom förekom flera indikatorarter som backtimjan, bockrot
och blåklockshumla Bombus soroeensis. Blomresursen var också mycket rik med gott om
blommor som getväppling, monke, vitklöver och åkervädd som är värdefulla för vildbin
och fjärilar. Naturvärdet bedöms därför vara mycket högt.
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Syfte
Syftet har varit att göra en fördjupad inventering av gaddsteklar och dagfjärilar i ett
vägnära område vid en nybyggd del av riksväg 41. Området ligger vid Veddige i de
nordöstra delarna av Varbergs kommun i Halland. Inventeringen ingår i en
miljöuppföljning som Trafikverket gör i ett område med ängsmark där
markbyggnadsåtgärder skett och där man också nyskapat ängsmark.

Metod
Området inventerades vid fyra tillfällen fördelat på maj, juni, juli och augusti. I området
som inventerades ingick både delar med ursprunglig ängsvegetation och nyskapade
områden med ängsvegetation (fig. 1). Vid varje tillfälle skedde frihåvning i området
under cirka en timma. Arter som kunde bestämmas i fält noterades. Dessutom sattes sju
vitskålar och sju gulskålar ut under 1-3 dygn. Vid besöken noterades mängden av
blommande örter. Insamlade vildbin lämnades för artbestämning till L. Anders Nilsson
och övriga gaddsteklar till Johan Abenius. Samtliga bestämda arter av gaddsteklar samt
övriga rödlistade insekter har rapporterats till Artportalen av Trafikverket.
För en uppskattning av det verkliga artantalet av bin i vägkanterna användes en enkel
modell som visat sig fungera förvånansvärt bra i andra sammanhang (Chao, 1984, 1987).
S*= Sobs+L2/2M där S*=uppskattat artantal, Sobs=observerat artantal, L=antal arter som
uppträder endast i ett stickprov och M=antal arter som uppträder i exakt två stickprov
Tidpunkter för inventering:
25-27 maj. Klart, 23°, svag-måttlig vind
16-17 juni. Halvklart, 20°, måttlig vind
8-11 juli. Halvklart, 23°, måttlig vind
13-15 augusti. Mulet, 18°, svag-måttlig vind.
Även om vädret vid inventeringstillfällena var tämligen bra var vädret under sommaren
kallt och ostadigt vilket missgynnar bin och fjärilar.
Bedömning av blomrikedom gjordes enligt följande: 1 = inga-enstaka, 2 = spridda
förekomster, 3 = allmänt förekommande, 4 = rikligt, 5 = mycket rikligt.
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Områdesbeskrivning
Området ligger vid Veddige intill Viskan i nordöstra kanten av Varbergs kommun i norra
Halland. Områdets yta är på cirka 0,4 ha och ligger i anslutning till riksväg 41 och en
anslutande mindre väg i Veddige (fig. 1). Vägsträckan förbi Veddige är nybyggd och de
nordvästra delarna mot vägen består av en nygjord flack vall med blandat grusigt-stenigt
material. Vallen ger en svag sluttning mot SSO (fig. 2). I detta område har backsippor
planterats och material med frö från andra örter spridits. Stora delar av vallen har fått
en riklig blomning av getväppling, vitklöver mm. Vissa delar består av bar grusig-stenig
mark utan vegetation och med spridda bestånd av harklöver (fig. 3). De sydöstra delarna
av området är plana med en ursprunglig vegetation av ängsväxter som backsippa och
backtimjan (fig. 4 och 5). I området längst i söder har dock markarbeten skett så att
området till stor del består av bar jord. I sydost rinner Viskan som kantas av lövträd av
olika slag. En del död ved förekommer i lövträdsbården vid ån men även en mindre
mängd finns i området. Några enstaka enbuskar och några mindre rönnar växer i
inventeringsområdet.

Figur 1. Inventeringsområde. Delar med ursprunglig ängsvegetation med backsippor är
snedstreckad. I den sydvästra delen har dock kommunala markarbeten skett 2012, vilket påverkat
vegetationen så stora delar består av bar jord.
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Figur 2. Området sett mot NO när man står ungefär mitt i området.

Figur 3. Grusig blotta och vitklöver i bakgrunden på den nyskapade vallen den 16 juni.

Resultat
Flora
Blomrikedomen var inte så stor i maj men vid övriga besök var den riklig till mycket riklig
(tabell 1). 38 arter av blommande örter noterades vid besöken (tabell 2). Flera arter som
är indikatorarter för naturliga ängs- och betesmarker förekom som backsippa,
backtimjan och bockrot. En del kväveindikatorer förekom också som knylhavre och
ogräsmaskros.
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Det förekommer många blommande örter som är särskilt viktiga för faunan av vildbin
och fjärilar. Exempel på sådana arter är gullris, blåmunkar, åkervädd, femfingerört,
kråkvicker, vitklöver, käringtand, getväppling, liten blåklocka, gråfibbla och flockfibbla.

Figur 4. Backsippor i den ursprungliga ängsvegetationen den 25 maj.

Figur 5. Gråfibbla, tjärblomster och fröställningar av backsippa i den ursprungliga delen den 16
juni.
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Tabell 1. Blomrikedom
maj
2

Blomrikedom (5-gradig skala)

juni
5

juli
5

augusti
4

Tabell 2. Förekomst av blommande örter. Tregradig skala är använd:
1=enstaka, 2=större bestånd eller spridd, 3=riklig eller dominerande.

Backsippa
Rockentrav
Lomme
Styvmorsviol
Sommargyllen
Revsmörblomma
Smultron
Femfingerört
Rödblära
Fältarv
Tjärblomster
Åkerförgätmigej
Kungsljus
Backtimjan
Åkervädd
Prästkrage
Renfana
Röllika
Gullris
Maskros
Gråfibbla
Flockfibbla
Käringtand
Getväppling
Kråkvicker
Harklöver
Vitklöver
Rödklöver
Alsikeklöver
Skogsklöver
Gulmåra
Johannesört
Bockrot
Rallarros
Ljung
Blåmunkar
Liten blåklocka
Gulsporre

maj
2
1
1
2
2
2
2

juni

juli

augusti

1
1
2
1
2

1
1
1
1

2

2

1

2
2
2
2
2

1
2
2
2
2

2
2
2

2
3
2
3

1
1
1
3
2
3
2
2
2

2

1
2

1

1
2
2
1

2
2
1

2

2
2
1
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Figur 6. Getväppling högst uppe på vallen den 16 juni.

Figur 7. Harklöver i förgrunden och i bakgrunden bl a kungsljus och åkervädd den 11 juli.
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Figur 8. Flockfibbla 13 augusti.

Bin
Totalt hittades 43 arter av bin i området. Av dessa var 33 arter solitärbin och tio arter
samhällsbyggande (humlor och honungsbi). De vanligaste arterna var metallsmalbi
Lasioglossum morio, trädgårdshumla Bombus hortorum och bronssmalbi Lasioglossum
leucopus (tabell 3). Antalet arter som endast påträffats med en individ vid ett tillfälle är
stort. Dessa består av 19 arter vilket utgör 44 % av det totala artantalet påträffade bin.
Detta är en stark indikation på att det verkliga artantalet i området är betydligt högre.
Fem arter har påträffats i exakt två fällor. Relativt enkla modeller har i andra
sammanhang använts för att förutsäga artrikedom förvånansvärt bra (Chao, 1984 och
1987). Vid en uppskattning av det verkliga antalet arter av bin i området under säsongen
hamnar man då på 79 stycken.
18 % av de påträffade arterna av solitärbin var oligolektiska (specialiserade på vissa
blommor) medan 73 % var polylektiska (ej specialiserade). Endast tre arter av
kleptoparasitiska bin påträffades vilket utgör 9 % av det totala artantalet av solitärbin,
vilket är en låg siffra. Gökbin Nomada hittades över huvud taget inte i området. En trolig
förklaring till detta är att det grova steniga materialet i marken lämpar sig dåligt för
bobygge för de flesta bin. Miljöer med bon ligger på andra platser där värdarterna för de
kleptoparasitiska bina håller till i större utsträckning.
Släktet citronbin Hylaeus var däremot väl representerat med åtta arter vilket motsvarar
53 % av Sveriges arter. Dessa arter lever i död ved och i de kläckhål som vedinsekter
lämnar efter sig. Längs viskan finns bårder med klibbal där det troligen finns en hel del
solexponerad död ved som är boplatser för dessa arter, vilket kan förklara det högre
artantalet.
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Antalet arter är tämligen högt jämfört med andra inventeringar. Vid inventering av
vägkanter i Härryda hittades mellan 10 och 32 arter per sträcka (avrundat medeltal 18)
och totalt 60 arter i de sju undersökta vägkantsområdena (Nolbrant, 2010a). Vid
inventering av stäppartade torrängar i Västergötland (Nolbrant, 2010b) hittades också
10 till 32 arter per objekt (avrundat medeltal 21). Inventeringen skedde dock bara vid
två tillfällen under juli och augusti. En motsvarande inventering vid Veddige hade
hamnat på 32 arter vilket antyder att lokalen är tämligen artrik trots att vissa släkten
saknas eller är dåligt representerade.
Vid en inventering i fyra halländska hedområden hittades mellan 21 och 45 arter bin
med ett medelvärde på medel 34 arter (Abenius & Larsson, 2004). Även i detta
sammanhang är artantalet i vägkantsområdet i Veddige relativt högt.
Bland mer naturvårdsintressanta arter återfinns det rödlistade väddsandbiet Andrena
hattorfiana NT som observerades med en hona i juni. Arten är specialiserad på åkervädd
som växte tämligen rikligt i området. Blåklocksbi Melitta haemorrhoidalis är ett annat bi
som är specialiserat, men istället på blåklockor, och som därför behöver områden rika
på dessa blommor. Zonsmalbi Lasioglossum zonulum är ytterligare en intressantare art.
Den har sannolikt gått tillbaka under senare årtionden som en följd av minskade
blomresurser genom den storskaliga igenväxningen och omvandlingen till gräsmark som
sker från nedfallet av kvävehaltiga luftföroreningar. Gräshumla Bombus ruderarius är en
mindre allmän art och blåklockshumla Bombus soroeensis har tidigare föreslagits som
indikatorart för hagmarker (Cederberg m fl, 2003). Arten förekom allmänt vid lokalen
vid Veddige.

Figur 9. Hona av väddsandbi i åkervädd.
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Figur 10. Hona av tandsandbi i flockfibbla.

Figur 11. Hona av väggsidenbi i renfana.
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Tabell 3. Påträffade arter av bin i området.
Ekologi
Colletes daviesanus Väggsidenbi
Hyaleus angustatus Smalcitronbi
Hylaeus brevicornis Småcitronbi
Hylaeus confusus Ängscitronbi
Hyaleus communis Gårdscitronbi
Hylaeus dilatatus Pärlcitronbi
Hylaeus hyalinatus Kölcitronbi
Hylaeus incongruus Hedcitronbi
Hylaeus rinki Backcitronbi
Andrena denticulata Tandsandbi
Andrena haemorrhoa Trädgårdssandbi
Andrena nigroaenea Gyllensandbi
Andrena hattorfiana Väddsandbi
Andrena wilkella Ärtsandbi
Andrena minutula Småsandbi
Andrena subopaca Lundsandbi
Andrena carantonica Hagtornsandbi
Halictus tumulorum Ängsbandbi
Lasioglossum leucopus Bronssmalbi
Lasioglossum morio Metallsmalbi
Lasioglossum villosum Hedsmalbi
Lasioglossum sexstrigatum Franssmalbi
Lasioglossum punctatissumum Punktsmalbi
Lasioglossum calceatum Mysksmalbi
Lasioglossum zonulum Zonsmalbi
Sphecodes geoffrellus Småblodbi
Melitta haemorrhoidalis Blåklocksbi
Anthidium punctatum Småullbi
Coelioxys mandibularis Ängskägelbi
Megachile versicolor Ängstapetserarbi
Megachile alpicola Smultrontapetserarbi
Megachile circumcincta Ärttapetserarbi
Epeolus variegatus Ängsfiltbi
Bombus hortorum Trädgårdshumla
Bombus sylvarum Haghumla
Bombus terrestris Mörk jordhumla
Bombus lucorum Ljus jordhumla
Bombus soroeensis Blåklockshumla
Bombus pascuorum Åkerhumla
Bombus lapidarius Stenhumla
Bombus rupestris Stensnylthumla
Bombus ruderarius Gräshumla
Apis mellifera Honungsbi

maj

juni

juli

Korgblommiga, mo

augusti
2 ho

1 ho
1 ho 1 ha

1 ho

1 ho

4 ho

1 ho
5 ho 2 ha

7 ho 1 ha

1 ho
1 ho
1 ho
Korgblommiga, bo

3 ho 2 ho
1 ho
3 ho

Åkervädd, so

1 ho

Ärtväxter, bo

1 ho
2 ho
2 ha

2 ho

2 ho

1 ho
7 ho

3 ho

7 ho

12 ho

26 ho

1 ho

4 ho

2 ho

7 ho

2 ho 4 ha
12 ho 6 ha

1 ho

1 ho
1 ho

1 ho
1 ho
Klepto.parasit

1 ho

1 ho

Blåklockor, so

1 ha
4 ho 1 ha

2 ha

Klepto. Megachile

1 ho 2 ha
1 ho

1 ho
1 ho
Ärtväxter, bo

2 ho

Kleptoparasit Coleltes

1 ho 1 ha

3 ho

15 arb

3 arb 15 arb

1 ho

2 arb

1 arb

1 arb
1 ha
1 arb

3 arb 1 ho

5 arb 1 ha 2 arb

10 arb
1 arb
Social parasit

x

1 arb

1 ha

1 ho
1 arb

Antal arter per månad
Antal individer per månad
Totalt antal arter
Totalt antal individer
so=snävoligolektisk, mo=mellanoligolektisk, bo=bredoligolektisk
klepto.=kleptoparasit
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1 arb

15 arb

1

1 arb

15
60

14
62

20
66

19
67

Summa
2
1
3
5
1
15
1
1
1
5
1
3
1
1
2
6
1
10
32
45
6
2
1
1
1
2
1
10
1
1
1
2
2
33
7
1
1
13
10
3
1
1
17

43
255

Övriga gaddsteklar
Totalt hittades 21 arter av gaddsteklar (förutom bin) i området vilket är måttligt högt
antal (tabell 4). I maj fångades inte en enda individ. Det grova steniga materialet
erbjuder sämre möjligheter för bobygge för många arter, vilket kan vara förklaringen till
det måttliga artantalet.
Vid inventering av vägkanter i Härryda hittades mellan 2 och 20 arter per sträcka
(avrundat medeltal 13) i de sju undersökta vägkantsområdena (Nolbrant, 2010a). Vid
inventeringen i fyra halländska hedområden hittades mellan 8 och 54 arter av
gaddstekar, förutom bin (Abenius & Larsson, 2004).
Inga särskilt naturvårdsintressanta arter noterades heller i området. En ny art för
Halland fångades emellertid in, den lilla stritsäckstekeln Aphelopus atratus.

Tabell 4. Påträffade arter av gaddsteklar förutom bin i området.
Maj

juni

Pompilidae (Vägsteklar)
Priocnemis exaltata Höstvägstekel
Priocnemis hyalinata Busvägstekel
Anoplius nigerrimus Skogsvägstekel
Anoplius infuscatus Silvervägstekel
Arachnospila spissa Krokvägstekel
Arachnospila anceps Ögonvägstekel
Evagetes crassicornis Sandgökstekel
Crabronidae (Rovsteklar)
Harpactus lunatus
Ammophila sabulosa
Ectemnius continuus
Trypoxylon figulus
Entomognathus brevis
Cerceris rybyensis
Nysson distinguendus
Lindenius albilabris
Tachysphex obscuripennis
Chrysididae (Guldsteklar)
Chrysis illigeri
Vespidae (Getingar)
Vespula germanica Tyskgeting
Mutilidae (Spindelsteklar)
Smicromyrme rufipes
Bethylidae (Dvärggaddsteklar)
Goniozus distigmus 1 ho*
Dryinidae (Stritsäcksteklar)
Aphelopus atratus 1 ha*
Antal arter per månad
Antal individer per månad
Totalt antal arter
Totalt antal individer

1 ho
1 ha

1 ho
1 ho, 4 ha
1 ho, 2 ha

juli

1 ho, 1 ha
1 ho
1 ho
1 ha
1 ho

aug

Summa

1 ha
1 ha

1
3
2
1
1
3
2

2 ho, 1 ha

1 ha
2 ho
1 ho
1 ho
2 ha
1 ha

6 ha
1 ho

1 ho
7 ho, 13 ha

6
5
1
1
2
1
6
2
20

1 ho

1

1 arb

1

1 ha

1
1
1

0
0

7
17

11
32

8
11
21
62

*) Dessa små arter lades i gemensamt spritrör varför de inte kunde hänföras till specifik månad.
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Dagaktiva fjärilar
Totalt observerades 13 arter av dagaktiva fjärilar (inklusive sexfläckig bastardsvärmare
och rutig buskmätare) under inventeringen.
Vid inventering av 30 ängs- och hagmarker i Göteborgs stad 2011 påträffades mellan 2
och 15 arter per objekt med i genomsnitt 8 arter. I detta sammanhang ter sig vägkanten
vid Veddige som tämligen artrik.
Två rödlistade arter påträffades. I maj flög rikligt med mindre blåvinge NT vars larv lever
på getväppling som förekom i stort antal på lokalen. En larv av sexfläckig
bastardsvärmare NT sågs dessutom på getväppling i juni. Ytterligare några arter som
föreslagits som indikatorarter för hagmarker sågs (Ryrholm, 2003). Dessa var
ängssmygare, slåttergräsfjäril, citronfjäril och rutig buskmätare.
Tabell 5. Påträffade arter av dagaktiva fjärilar.
Zygaena filipendulae Sexfläckig bastardsvärmare
Chiasmia clathrata Rutig buskmätare
Thymelicus lineola Mindre tåtelsmygare
Ochlodes sylvanus Ängssmygare
Pieris napi Rapsfjäril
Gonepteryx rhamni Citronfjäril
Lycaena phlaeas Mindre guldvinge
Cupido minimus Mindre blåvinge
Polyommatus icarus Puktörneblåvinge
Aglais urticae Nässelfjäril
Inachis io Påfågelöga
Maniola jurtina Slåttergräsfjäril
Coenonympha pamphilus Kamgräsfjäril

Värdväxt
Ärtväxter
Klöver
Flera gräsarter
Flera gräsarter
Korsblommiga
Brakved
Bergsyra, ängssyra
Getväppling
Ärtväxter
Brännässla
Brännässla
Flera gräsarter
Flera gräsarter

Antal arter per månad
Antal individer per månad
Totalt antal arter
Totalt antal individer

maj

juni
1 (larv)

juli

1
1

1

1

1
2
1
8

1
5
1

1
1
1
1

1
4
11

6
10

Figur 11. Mindre blåvinge som sitter på blad av värdväxten getväppling.
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aug

4
4

Summa
1
1
2
1
1
2
1
8
5
2
1
1
2

2
3
13
28

Figur 12. Hona av puktörneblåvinge, en av våra allmänaste blåvingar.

Figur 13. Larv av sexfläckig bastardsvärmare, en rödlistad art.

Figur 14. Rutig buskmätare, en nattfjäril som är aktiv på dagen.
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Övriga insekter
Den rödlistade bladbaggen Chrysolina sanguinolenta NT hittades med en individ. Det är
en art som trivs på sandig mark och vars larver lever på gulsporre, vilket växte i ganska
liten mängd i området. Arten finns främst längs kusten.

Figur 15. Bladbaggen Chrysolina sanguinolenta

Allmän taggmätare Aplocera plagiata observerades som är relativt allmän på hedar och
torra marker särskilt vid kusten.
Flera vedlevande arter noterades i området vilket inte är så konstigt på grund av
närheten till alridåerna längs Viskan. Lövvedblomfluga Xylota segnis var vanlig,
humlebagge Trichius fasciatus sågs i åkervädd och harkranken Tranyptera atrata
fångades.

Områdets naturvärde
Fem rödlistade arter förekom i området vid inventeringen. Dessa var väddsandbi NT,
sexfläckig bastardsvärmare NT, mindre blåvinge NT, bladbaggen Chrysolina
sanguinolenta NT och backsippa VU. Dessutom förekom flera indikatorarter som
backtimjan, bockrot och blåklockshumla. Blomresursen var också mycket rik med gott
om blommor som getväppling, monke, vitklöver och åkervädd som är värdefulla för
vildbin och fjärilar. Naturvärdet bedöms därför vara mycket högt.
Förhållandena var dock inte optimala på grund av markens steniga och svårgrävda
material. Det låga antalet kleptoparasiter och oligolektiska arter av bin samt det relativt
låga antalet arter av grävande gaddsteklar kan vara ett tecken på detta. Naturvärdet
hade varit ännu högre om mer sandig eller moigt material funnits i åtminstone delar av
området. Skötsel i form av slåtter, vårbränning eller markstörning kommer också
behövas för att bevara naturvärdena.
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