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Förord
Sedan mitten av 1990-talet, då Vägverket påbörjade projektet ”Artrika
vägkanter”, har vägavsnitt av varierande längd avgränsats, främst p.g.a. sin
rikedom av olika ängsväxter. En välutvecklad vägkantsflora, med arter som
vanligen finns på olika typer av ängar, i beteshagar etc., är ofta lätt att identifiera
om den förekommer. Ibland kan även ovanliga, hotade och rödlistade arter
finnas. På det hela taget är det dock inte lätt att i vissa trakter hitta vägkanter
som hyser vare sig ovanliga eller ens vanliga men rikt blommande arter.
Vägkanternas florarikedom förefaller minska över tiden.
Under de år som gått sedan projektstarten på 1990-talet så har vi nästan
uteslutande identifierat artrika vägkanter som sträckor med många ängsväxter.
Förekomsten av olika djur knutna till vägkanterna har inte aktivt eftersökts eller
beaktats. Som ett nytt steg i utvecklingen har Trafikverket Region Väst de
senaste två åren valt att utöka kunskapsunderlaget med bl.a. insektsinventeringar. Hittills har fokus främst varit på vildbin och dagfjärilar.
För att ytterligare bredda kunskapen om insektsfaunan längs vägnätet har
Trafikverket Region Väst beställt denna litteraturstudie om jordlöpare och
myrsamhällen i vägkanters sidoområden. Syftet har varit att sammanställa och
sammanfatta den kunskap som redan finns om insektsgruppernas utbredning i
vägkantsmiljöer och att bl a avgöra om de kan användas som indikatorarter för
naturvårdsintressanta vägkanter.
I studien har både nationell och internationell litteratur granskats och
insektsgrupperna bedöms vara bra att inventera ur ett biodiversitets- och
naturvårdsperspektiv. En hög andel rödlistade arter inom respektive grupp
skulle potentiellt kunna ha vägarnas sidoområden som en viktig levnads- och
refugiemiljö. Eftersök på Artportalen av rödlistade myror och jordlöpare längs
vägnätet i Trafikverkets Region Väst har dock visat sig ge få direkta träffar.
Anledningen till detta kan vara kunskapsbrist, eftersom det är få inventeringar
gjorda på dessa arter längs statliga vägar.
Fältinventeringar längs utvalda vägsträckor bör genomföras för att mer i detalj
avgöra vikten av att studera dessa djurgrupper i vägkanterna. Trafikverkets
framtida skötsel av vägkanter som tidigare framstått som relativt triviala kan
komma att spela stor roll för bevarandet av den hotade myr- och
jordlöparfaunan om de visar sig utnyttja miljöer längs vägnätet och vara goda
naturvärdesindikatorer.
Författarna ansvarar för rapportens innehåll och tackas för sin insats.
Mats Lindqvist

Miljöspecialist/ekolog
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Sammanfattning
De svenska vägkanterna har idag en yta motsvarande Öland och utgör ett viktigt habitat
i landskapet. Vägkanterna har en artrik kärlväxtflora där rödlistade arter som trängts
undan från jordbrukslandskapet förekommer. Syftet med denna litteraturstudie har
varit att sammanfatta kunskapen om jordlöpare (Coleoptera: Carabidae) och myror
(Hymenoptera: Formicidae) i vägkanter. En analys av vilka rödlistade jordlöpare och
myror som skulle kunna utnyttja vägkanter i Sverige som levnadsmiljö har också
genomförts.
Tre studier av jordlöpare i vägkanter gjorda i Sverige och ytterligare två i Skandinavien
hittades. Däremot förefaller inte någon studie av myror i Skandinavien ha genomförts.
Kunskapsläget är alltså dåligt för de studerade insektsgrupperna i Skandinavien och den
här sammanfattade kunskapen har huvudsakligen internationellt ursprung.
Art- och individrikedomen är ofta högre i vägkanterna jämfört med omgivande
landskap. Faunan består till största delen av öppenmarksarter med inslag av
generalister och skogsarter. Skillnaden mellan vägkant och omgivning blir större om
vägen ligger i ett skogslandskap jämfört med ett jordbrukslandskap. För
öppenmarksarter har vägkanter visats fungera både som refugie- och spridningshabitat.
En stor andel av de i Sverige rödlistade jordlöparna (44 %) och myrorna (55 %) skulle
sannolikt kunna utnyttja lämpliga vägkantshabitat som livsmiljö. Vägens effekter, som
trafikintensitet, vägbredd och saltning, på myrors och jordlöpares artrikedom har till
viss del studerats, men resultaten ger inte tillräckligt underlag för att dra generella
slutsatser. Detsamma gäller hur långt ut vid sidan av vägen som vägeffekterna påverkar
fokusgrupperna. Effekter har visats upp till 80 meter från vägen men avståndet är
sannolikt avhängigt omgivningens karaktär.
Passande mikrohabitat, dvs. den småskaliga miljön i form av t.ex. täthet av småstenar,
förekomst av sandfläckar, etc., har stor betydelse för om arter ur fokusgrupperna kan
utnyttja vägrenen som levnadsmiljö. Mikrohabitatets betydelse gör att arterna har
tillgång till fler habitat (mikrohabitat) på en given yta jämfört med många andra
organismgrupper. Artrikedomen av myror och jordlöpare är ofta hög i miljöer där andra
organismgrupper är artfattiga som t.ex. ruderatmarker. Dessutom svarar dessa
insektsgrupper snabbt på förändringar som andra organismgrupper är mindre känsliga
för. Betydelsen av mikrohabitatet gör att enkla skötselåtgärder kan få stor effekt.
Välutvecklade och enkla metoder för att samla in och analysera grupperna samt god
ekologisk kunskap om arterna gör det enkelt att inventera fokusgrupperna.
Jordlöpare och myror är utmärkta insektsgrupper för inventering av artrikedom och
diversitet och kan visa den potential som vägkanterna har ur naturvårds- och
bevarandeperspektiv. Faktorer som bidrar till denna bedömning är deras höga
diversitet, hög andel rödlistade arter som kan tänkas utnyttja vägmiljön, vägens
funktion som refugie och spridningskorridor, mikrohabitatets betydelse, deras snabba
och känsliga svar på förändringar samt enkla skötselåtgärders potentiellt stora effekt.
Med utgångspunkt från kunskapsläget rekommenderas att inventeringar startar av
jordlöpare och myror längs vägkanter i Sverige. Ur naturvårds- och bevarandeperspektiv
rekommenderas riktade studier av de rödlistade arterna som kan förekomma längs
vägkanterna speciellt i regioner/områden där de har sina sista lokaler i Sverige. Enkla
skötselåtgärder torde öka artrikedomen varför studier av effekter av olika åtgärder på
jordlöpare och myror borde starta.
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Abstract
Today road verges in Sweden cover ca. 200 000 ha and constitutes an important habitat
in a landscape perspective. Road verges have a rich vascular plant community including
red listed species which are threatened in agricultural landscapes. The purpose of this
literature study was to summaries the knowledge about carbid beetles (Coleoptera:
Carabidae) and ants (Hymenoptera: Formicidae) occurring in road verges. An analysis
of Swedish red listed species which potentially could use road verges as habitat has also
been performed.
Three studies in Sweden and two additional in Scandinavia of carabids in road verges
have been found. In contrast, no studies on ants in Scandinavia were found. Thus, in a
Scandinavian perspective knowledge is poor and the main bulk of knowledge presented
here has international origin.
Both the number of species and individuals are often higher in road verges compared to
the surrounding landscape. The fauna mainly consist of open habitat species together
with some generalist and forest species. The difference between road verges and the
surrounding landscape are larger in forested landscapes compared to agricultural ones.
Road verges constitute both refuge and dispersal habitat for open habitat species. A
large part of the red listed Swedish carabids (44%) and ants (55%) could potentially use
road verges as habitat. The effects of the road such as traffic intensity, width of the road
and use of salt in the winter, on species richness have, to some extent, been studied but
no general conclusion can be drawn. Nor can any general conclusions be drawn about
how far from the road species communities are affected. Effects have been shown up to
80 meters from the roads, but characters of surrounding habitat are probably highly
influential.
Suitable microhabitats, i.e. the small scale environment such as density of small stones,
occurrence of small sandy patches, etc., is of major importance for determining whether
carabid and ant species can use the road verge as living environment. These species
therefore have access to a larger number of habitats (microhabitats) within a given area
compared to many other groups of organisms. Species richness of ants and carabids is
often higher in environments where richness of other organism groups is low such as
ruderal areas. Both carabids and ants respond quickly to environmental changes to
which other organism groups are less sensitive. In combination with the importance of
microhabitat simple management measures could therefore potentially have a large
impact on species richness. Simple methods and analyze tools exist for both groups and
the extensive ecological knowledge makes it easy to evaluate study results.
Carabids and ants are excellent insect groups for inventories of species richness and
diversity and could show the potential of road verges from nature conservation
perspective. The basis for this appraisal is their high diversity, high proportion of red
listed species that can use road verges as habitat, that road verges function as refugial
and dispersal habitat, the importance of microhabitat, their fast and sensitive response
to change and the potential large effect of simple management measures.
Based on the current knowledge summarized here it is recommended to start
inventories of both carabids and ants along road verges in Sweden. From a nature
conservation perspective, studies focusing on red listed species potentially occurring
along road verges should start, especially in regions and areas where they have their last
natural habitats in Sweden. Simple management measures can have a large potential to
increase species richness and therefore it is important to start studies addressing the
effects of such measures on carabids and ants.
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Inledning
Allmänt
Vägsystemet är väl utbyggt i Sverige och vägkanternas yta motsvarar idag Ölands
storlek. Utbyggnaden av vägarna har skapat nya miljöer för många organismer. Genom
sin stora yta är vägkanterna intressanta ur biologiskt perspektiv eftersom de kan vara
viktiga för den biologiska mångfalden. Vägkanter kan uppvisa en stor blomsterprakt
med hög artrikedom. Sedan flera år tillbaka bedriver Trafikverket ett biologiskt
mångfaldsprojekt; Artrika vägkanter. Bland annat har det visat sig att vägkanter är
växtplatser (refugier) och eventuellt också spridningsvägar, för en rik växtflora som har
trängts undan från odlingslandskapet.
I Sverige har biologiska studier av vägkanter fokuserats främst på kärlväxter med
avseende på biologisk mångfald. Vägkanter kan också vara en viktig och värdefull miljö
för insektsfaunan och insekterna är, i sin tur, en viktig förutsättning för biologisk
mångfald högre upp i näringskedjorna. Lennartsson och Gylje (2009) utgick från 36
åtgärdsprogram för biologisk mångfald omfattande 63 rödlistade arter och analyserade
betydelsen av infrastrukturens biotoper för dessa arter. Analysen visade att
infrastrukturens människoskapade, s.k. antropogena, miljöer som t.ex. vägrenar är
viktiga refugiemiljöer för dessa hotade arter. De visade också att bland de arter som
utnyttjar väg- och järnvägsmiljöer innehöll de båda insektsgrupperna steklar och
skalbaggar var för sig lika många rödlistade arter som gruppen kärlväxter.
Insekterna har lyckats att kolonisera de flesta miljöer och därför kan man förvänta sig
att de har goda möjligheter att kolonisera nya av människan skapade miljöer. Vägrenar
är varierade miljöer varför de skulle kunna erbjuda lämpliga livsmiljöer för många olika
insektsarter. För insekter är mikrohabitatet i biotopen viktigare än själva storskaliga
livsmiljön som har en mera underordnad roll.
I vissa vägkantsmiljöer är växtrikedomen låg. I sådana miljöer, t.ex. torra miljöer,
ruderatmarker, ensartat gräsdominerade miljöer, etc. har insekterna en hög artrikedom
och därför är de ett utmärkt alternativ att studera biologisk mångfald. Genom att
utnyttja insekterna skulle vi få ytterligare ett instrument att hitta nya vägkantsmiljöer
med hög biologisk mångfald.
Insekter är den organismgrupp som innehåller flest hotade arter i Sverige. Riktade
studier mot utvalda insektsgrupper skulle sannolikt visa att vägkantsmiljöerna är viktiga
för att bevara den biologiska mångfalden i Sverige. Insekter är tacksamma att arbeta
med då de svarar snabbt på förändringar i sin miljö. I studier av effekter av
vägkantsskötsel kan därför insekter vara ett utmärkt biologiskt instrument. Det skulle
också vara möjligt att studera sambandet mellan rikedomen av växter och insekter och
se om de följs åt eller kompletterar varandra.

Syfte och frågeställningar
Syftet med litteraturstudien har varit att sammanställa och sammanfatta den kunskap
som finns om myror (Hymenoptera, Formicidae) och jordlöpare (Coleoptera,
Carabidae) i vägkantsmiljöer främst i ett nationellt perspektiv. Ett annat syfte har varit
att se om dessa grupper är användbara i sig själva och/eller som ett komplement till
andra organismgrupper inom ramen för Trafikverkets biologiska mångfaldsprojekt. I
denna rapport ges motiv till varför man bör studera insekter i biodiversitetssammanhang och fokusgruppernas biologi och ekologi beskrivs ur perspektiv som är
9

viktiga för rapporten. En analys av rödlistade myror och jordlöpare har också
genomförts vilken redovisas separat från litteraturstudien. I litteraturstudien ingår både
nationell och internationell litteratur. Litteraturstudien och redovisningen av denna
fokuserades kring följande rubriker och frågeställningar:
•

Förekommer det eller kan det potentiellt förekomma rödlistade/hotade myr- och
jordlöpararter i vägarnas sidoområden?

•

Hur ser jordlöpar- och myrsamhällena i vägkanterna ut?

•

Vilka faktorer är det som påverkar artrikedommen av myror och jordlöpare i
vägarnas sidoområden?

•

Kan vägkanter och vägar fungera som spridningskorridorer för myr- och
jordlöpararter och/eller fungerar de som barriär och förhindrar spridning?

•

Kan olika typer av skötselåtgärder påverka jordlöpar- och myrsamhällena i
vägarnas sidoområden?

•

Kan jordlöpare och/eller myror användas som indikatorarter?

•

Vilka metoder har använts för att studera jordlöpare och myror i vägkanter och
skulle dessa metoder vara användbara i framtida studier?

Varför inventera insekter?
Det finns flera goda skäl att använda insekter för att belysa effekter på biologisk
mångfald. Insekterna är känsliga för förändringar i sin omvärld och genom sin korta
reproduktionstid (oftast 1 år) svarar de snabbt på sådana förändringar. Insekter belyser
aspekter på miljön som andra organismgrupper inte är eller är mycket mindre känsliga
för. Dessutom är miljöer med stor artrikedom bland insekter ofta fattiga med avseende
på andra organismgrupper t.ex. kärlväxtfloran i ruderatmarker. Generellt ger insekterna
god information om de förändringar som sker/har skett i ett område (Desender et al.
1991, Usher och Thompson 1993, Gardner et al. 1997, Ljungberg 2001).
Studier har visat god ekologisk koppling mellan olika insektsgrupper. Att studera några
representativa grupper kan därför ge både generell och specialiserad kunskap om
insektsfaunan i ett område. Studier har också visat på starka samband mellan insekter
och biotopstrukturer, t.ex. vedskalbaggar och olika typer av död ved. Kunskapsnivån
varierar om olika insektsgrupper men det går att välja representativa grupper där
omfattande kunskap finns och som är lätta att studera.
Både antalet individer och antalet arter gör att insekterna är den organismgrupp som
bidrar mest till den biologiska mångfalden i de allra flesta miljöer. Studier av biologisk
mångfald och effekter på denna bör därför innefatta insekter. Anledningen till
insekternas stora artrikedom är att de utnyttjar miljön i mycket liten skala (mikroskala,
se nedan) både i tidsmässigt (temporalt) och rumsligt (spatialt) perspektiv varför de har
tillgång till mycket högre antal habitat (mikrohabitat) på en given yta jämfört med andra
organismgrupper (Ljungberg 2001). Insekterna kan också användas för riktade studier,
t.ex. effekter av åtgärder för att öka biologisk mångfald. För flera stora insektsgrupper
finns idag välutvecklad metodik och utvärderingsteknik. Under förutsättning att vi
känner sambandet mellan arterna och deras habitat är just kombinationen av stort antal
arter och ett mångfacetterat utnyttjande av miljön det som ger insekterna ett stort
indikatorvärde (Ljungberg 2001).
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Myrbo på ruderatmark med arbetare.

Jordlöpare
Jordlöparna är en insektsgrupp där arternas ekologi är relativt välkänd och detta i
kombination med högt artantal och stor artrikedom i många olika miljöer, ger starka
anledningar till att studera dem. Artrikare insektsgrupper finns men är mindre väl
studerade och ger därför mindre tillförlitlig information. Det finns också mera väl
studerade grupper men de är mindre artrika och ger därför inte samma upplösning som
jordlöparna (Ljungberg 2001). Jordlöparna är bland entomologer en populär grupp
vilket gör att vi har museisamlingar som möjliggör slutsatser om populationstrender (se
nedan). Ytterligare en fördel är att jordlöparna är enkla att inventera och studera på ett
reproducerbart sätt.
Ljungberg (2001) menar också att det är en fördel att jordlöparna inte är beroende av en
specifik föda. Många arter är polyfaga, dvs. äter både djur och växter, varför de just av
denna anledning kan ge information om marktyper och växtsamhällen och därmed är
oberoende av och adderar en ny dimension till studier av andra grupper. Enligt
Ljungberg (2001) har jordlöparna sitt största värde som indikatorer i öppna miljöer där
den biologiska mångfalden är knuten till tidiga successionsstadier.
Myror
Jämfört med jordlöpare är kunskapen om myror mindre i Sverige och i kombination
med att färre entomologer studerar dem är det svårare att dra slutsatser om
populationstrender. Samtidigt är många myrarter bundna till öppna, torra och fattiga
habitat. Här är artrikedomen av myror hög, medan den för kärlväxter är låg. Även för
myror finns enkel inventeringsmetodik. Beroende på val av metoder kan också olika
aspekter på myrornas diversitet/artrikedom och det biologiska samhället belysas. Ett
specifikt motiv för att studera just myror i ett bevarande-/naturvårdsperspektiv är att de
ur ekosysstemperspektiv utgör en viktig del i många ekosystemprocesser samt att de
genom det stora antalet arbetare i samhällena och att många arter är polyfaga (arter
som lever på många olika slags föda) kraftigt kan påverka artrikedomen och
11

förekomsten av arter i andra organismgrupper (se nedan). I myrbon lever även
myrgäster från andra insektsgrupper, t.ex. skalbaggar och fjärilar (se faktaruta) vilket
ökar artrikedomen i områdena där de finns och bland myrorna själva förekommer
myrarter som är socialparasiter på andra myror (se nedan).

Fakta

Alkonblåvinge och rödmyror
Alkonblåvingen är en av Sveriges allvarligt hotade insekter och har sina starkaste fästen i Skåne
och Västra Götaland. Det är troligen framför allt omdaningen av jordbruket och därmed ett
förändrat jordbrukslandskap som orsakat artens tillbakagång och nuvarande situation. Lägg till
detta en komplicerad livscykel och man har en art som avviker från många andra hotade arter.
De vuxna fjärilshonorna lägger efter parning sina ägg på klockgentiana, också denna en hotad
art. Äggen kläcks och efter ett kort födosök på klockgentianan faller fjärilslarven till marken. På
marken måste den adopteras av rödmyror. Väl adopterad av myrorna förs den till myrornas bo
där den får mat av myrorna och äter myrornas larver i utbyte mot att myrorna mjölkar larven på
vätskor utsöndrade av larven. Larven lever i myrboet under ett (eller ibland två) år och här intar
den största delen av sin föda. Efter förpuppning kläcker fjärilen ut och därmed sluts livcykeln.
Förhållandet mellan fjärilslarven och de rödmyrearter den bor hos är komplicerat. Fjärilslarven
måste utsöndra hormoner som liknar myrans artspecifika hormoner och uppträda som en
myrlarv för att myrarbetarna ska acceptera och adoptera den. Rödmyrearbetarna rör sig inte så
långt från sitt bo varför larven måste falla inom en radie av 2 meter från ett bo för att ha en chans
att adopteras. Alkonblåvingens larv äter myrornas larver och puppor men det är oklart hur många
fjärilslarver ett rödmyrebo kan klara av. Reducerat antal arbetare kan för myrsamhället innebära
minskad konkurrensförmåga mot andra myrsamhällen och att samhällets långsiktiga överlevnad
hotas. Generellt är kunskapen om samspelet mellan alkonblåvingens larver och rödmyrorna
dåligt känd.

Skiss av alkonblåvingens livscykel (Skiss Ola Alinvi).
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Generell beskrivning av fokusgruppernas biologi och
ekologi
Jordlöpare
Jordlöparna är en relativt stor skalbaggsgrupp som i Sverige representeras av ca 330
arter. På grund av sin storlek, att de är lätta att hitta och studera och att många arter är
vackert färgade har gjort att jordlöparna sedan slutet av 1800-talet varit en populär
insektsgrupp bland entomologerna. Detta är också en av de bäst studerade
insektsgrupperna med avseende på systematik och naturhistoria. Den grundläggande
kännedomen om de svenska jordlöparnas utbredning och levnadssätt gjordes av
Lindroth (1945, 1949) med bl.a. prickkartor av alla dittills registrerade fynd.
Systematiskt är jordlöparna också en väl genomarbetad grupp genom arbeten av bl.a.
Lindroth (1961, 1985 och 1986). Hur miljöns abiotiska faktorer påverkar dem har utretts
av Thiele (1977) och en översikt av deras ekologi och beteende har gjorts av Lövi och
Sunderland (1996).

Parklöpare Carabus nemoralis vid vägkant

Jordlöparna har en helt normal livscykel för en insekt med fullständig förvandling (se
figur nedan). Merparten av jordlöparna har en 1-årig livscykel. Det finns arter som
fortplanar sig under våren och övervintrar som fullvuxen insekt samt de som fortplantar
sig på hösten och övervintrar som larv eller ägg. När de nya fullvuxna individerna kläcks
är de mjuka och ljusfärgade under en tid innan kroppsytan (exoskelettet) hårdnar och
den normala färgen träder fram. På detta sätt kan man på ett enkelt sätt få indikationer
på om arter reproducerar sig inom ett studieområde.
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Jordlöparnas livscykel, imago är detsamma som fullvuxen insekt.

Ett flertal ekologiska faktorer och samspel mellan arter kan styra jordlöparsamhällets
artsammansättning i ett område. Hos jordlöparna tyder den samlade kunskapen på att
mellanartskonkurrens är mycket svag varför denna typ av samspel sannolikt har en
underordnad roll i regleringen av det lokala samhället. Få jordlöpararter är
specialiserade i sitt födoval. Detta torde innebära att populationstillväxten hos en art
sällan begränsas av födotillgången eftersom brist i en födokälla kompenseras genom
utnyttjande av andra födokällor. Däremot verkar sammansättningen av jordlöpare inom
ett område bestämmas av främst två faktorer, nämligen vilka mikrohabitat som finns
tillgängliga och arternas förmåga att sprida sig till området (se t.ex. Ljungberg 2001,
2004 samt Negro et al. 2007 och referenser i dessa). Bland jordlöparna finns arter som
har tillbakabildade flygvingar, t.ex. släktet Carabus, vilka saknar flygförmåga och
sprider sig genom förflyttning på marken. Det finns också arter med fullt utvecklade
flygvingar, t.ex. släktet Bembidion, som främst sprider sig genom att flyga. En tredje
variant på temat är de arter som är dimorfiska. Detta innebär att det finns individer
både med fullt utvecklade respektive tillbakabildade flygvingar. De tre olika varianterna
illustrerar väl skillnaderna i gruppernas spridningsförmåga där arter som saknar
flygförmåga har sämst spridningsförmåga.

Myror
Myror är en mycket framgångsrik insektsgrupp som lyckats kolonisera så gott som alla
ekosystem. I Sverige förekommer ca 80 olika arter. Grundläggande systematik och den
kunskap som finns kring levnadssätt och habitatval för svenska arter har sammanställts
av Collingwood (1979) och Douwes (1985). Modern bestämningslitteratur finns som
även omfattar nytillskott i den svenska faunan (Seifert 2007). En mycket omfattande
och bra internationell sammanställning av myrornas ekologi har gjorts av Hölldobler
och Wilson (1990).
Myrorna tillhör insekterna med fullständig förvandling och är samtidigt bland de mest
avancerade insekterna eftersom de bygger upp samhällen (kolonier) med arbetare. På
detta sätt skiljer sig myrorna kraftigt från jordlöparna. Etableringen i ett område börjar
med en parad drottning som startar ett samhälle. När hon byggt ett litet bo lägger hon
en första kull med arbetarägg som hon sköter om tills de kläcks. Därefter övergår
drottningen till att bli en äggläggningsmaskin och arbetarna tar över, sköter om
drottningen, samlar mat och bygger på boet.
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Livscykel för myror

I detta stadium av myrsamhällets utveckling produceras bara arbetare. När samhället
blivit tillräckligt stort och arbetarna är tillräckligt många börjar samhället också
producera köndjur, dvs. nya drottningar och drönare (hanar). När dessa kläcks lämnar
de samhället för parning. Drönarna dör efter parning medan de parade drottningarna
söker upp en plats där de kan starta en ny koloni. En lyckosam etablering av ett nytt
samhälle kan ses som ett fullbordande av livscykeln.
Myrornas livscykel skiljer sig alltså radikalt från jordlöparnas. Hos myrorna är
uppbyggandet av samhället en förutsättning för reproduktion och samhället/boet utgör
den reproducerande enheten. Normalt tar det minst ett par år innan ett samhälle kan
börja producera köndjur och därmed fullborda sin livscykel. Samtidigt kan
myrsamhällen bli mycket gamla, över 100 år hos vissa arter, och under lång tid
producera köndjur. En mera komplicerad livscykel gör att riskerna är större, speciellt
under de initiala stadierna innan samhället växt till sig, och livscykeln tar längre tid hos
myrorna jämfört med jordlöparna. Samtidigt, om väl samhället överlevt de initiala
stadierna och arbetarkadern växt till sig minskar riskerna och samhället kan bestå under
lång tid. Hittar man bevingade köndjur i ett bo vet man säkert att samhället och därmed
arten reproducerar sig i området. Observeras däremot köndjur utanför bon/samhällen i
ett område där det finns myrbon/samhällen av samma art indikerar detta enbart att
arten reproducerar sig i området.
Myrdrottningar har god flygförmåga och kan sprida sig långa sträckor till lämpliga
miljöer. Spridning är därför sällan en begränsande faktor för etablering. Myror har inget
specialiserat födoval men tillgången på föda kan begränsa ett samhälles utveckling
(Hölldobler och Wilson 1990, Samways et al. 1997). Däremot är konkurrens mellan
myrarter, till skillnad från jordlöparna, viktig och styr artsammansättningen i ett
område (Savolainen och Vepsäläinen 1988).
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Bo av stackmyra. Stackmyrornas samhällen kan bli över 100 år gamla.

Konkurrensdominanta arter är ofta bundna till mera stabila miljöer som sällan störs på
naturligt eller onaturligt sätt varför störning och primära successionsstadier ger
konkurrenssvaga arter möjlighet att etablera sig (Savolainen och Vepsäläinen 1988).

Hos myrorna förekommer direkt konkurrens, dvs. att arterna slåss med varandra och dödar
varandra. Ibland kan större delen av arbetarkadern möta arbetarkadern från andra
samhällen i regelrätta krig, både inom och mellan arter.

Den talrika arbetarkadern i myrsamhället gör att myrorna har en stark påverkan på sin
omgivning och är viktiga ur ekosystemperspektiv. Myror påverkar jordskiktet genom att
röra om i jorden samt genom ackumulering och frigörande av näringsämnen vilket
innebär att de potentiellt kan höja jordkvaliteten och därmed indirekt påverka bl.a.
växtsamhället (Laakso och Setälä 1998, Nkem et al. 2000, Lenoir 2001). Samtidigt är
detta en växelverkan eftersom myrsamhällets sammansättning, i sin tur, påverkas av
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bl.a. vegetationens struktur och rikedom. Myror kan också indirekt påverka
förekomsten och artrikedomen av växter genom t.ex. fröspridning och kontroll av
växtätande insekter (se t.ex. Farji-Brener och Ghermandi 2000, Sipura 2002, Atlegrim
2005). Det har också visat sig att myror kan konkurrera med vertebrater - som gnagare
om fröresurser (Brown och Davidson 1977, Ness och Morin 2008) och med fåglar om
bytesdjur (Aho et al. 1997). I Sverige och Europa är stackmyrorna genom sin
mångfasetterade påverkan på sin omgivning viktiga ur bl.a. ekosystemsynpunkt.
Däremot har Risch et al. (2008) funnit att stackmyrorna i Nordamerika inte har samma
betydelse därför att både tätheten av stackar per ytenhet och storleken på stackarna är
mindre än i Skandinavien.

Genom individrika arbetarkadrar har myror stor påverkan på sin omgivning, här stackmyror
(översta bilden). Myror kan påverka sammansättningen av växtätande insekter, här en
stackmyra med en växtstekellarv (nere till vänster). Myror kan gynna vissa växtätande
insekter, här en stackmyra som sköter om sköldlöss (de gröna kulorna under myran, bilden
nere till höger).

Det finns också andra ekologiska aspekter som är intressanta i ett biodiversitets- och
bevarandeperspektiv när det gäller myror. I myrsamhällena lever många andra insekter
vilket ökar den biologiska mångfalden i ett område där myrorna etablerat sig (Päivinen
et al. 2004). En del av dessa arter är helt beroende av myrorna. Så är fallet med många
fjärilsarter i familjen blåvingar (Maculinae) vars larver utvecklas i myrsamhällen. De är
helt beroende av myrorna för fullbordandet av sin livscykel (Sielezniew et al. 2010,
Wynhoff et al. 2011, se faktaruta om Alkonblåvingen). Ett annat liknande speciellt
exempel på detta är myrarter vilka lever som sociala parasiter hos andra myrarter. Det
finns olika former av social parasitism, se Högmo (2011) för en sammanställning av
svenska arter. I många fall är de socialparasitiska myrarterna ovanliga varför områden
där de förekommer är värdefulla.
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Metodik
Ur diversitet/biodiversitet, ekosystemperspektiv samt miljö- och naturvårdssynpunkt
finns det olika aspekter och angreppssätt som kan användas i en litteraturstudie som
denna. Utgångspunkten för detta är att målet artrika vägkanter ur ekologi-, naturvårdsoch bevarandesynpunkt bör ta hänsyn till två grundläggande aspekter på biologisk
variation. Biologisk variation består av två delar, nämligen den biologiska (genetiska)
variation som arterna representerar och den biologiska variation som individerna inom
respektive art representerar (Magurran 1988, se faktaruta). Biologisk variation kan
därför mätas på två grundläggande sätt: 1. Artrikedom som endast tar hänsyn till den
variation som arterna representerar och 2. Diversitet som tar hänsyn till både den
variation som arterna och individerna inom arterna representerar. Ur
ekosystemperspektiv borde ett område där arterna har livskraftiga populationer och där
totala antalet individer är jämnare fördelade mellan arterna tyda på ett ekosystem med
god funktion och väl fungerande ekosystemtjänster.
Ur naturvårds- och bevarandesynpunkt kan hög artrikedom betraktas på ett lite
annorlunda sätt. Förekomst av hotade arter kan i sig tyda på ett väl fungerande
ekosystem eftersom det är de känsliga arterna som sannolikt försvinner först när ett
ekosystem störs och/eller förändras genom mänsklig påverkan. I ett nationellt (och även
för vissa arter internationellt) perspektiv är naturvårds- och bevarandevärdet högt för
ett område där det förekommer rödlistade/hotade arter. Förekomst av dessa arter kan
också indikera hög diversitet även om studier av detta samband har visat blandade
resultat.
I denna litteraturstudie har båda perspektiven täckts in. Genom att utnyttja de
rödlistade myr- och jordlöpararterna har en analys gjorts dels av vilka rödlistade arter
som potentiellt kan förekomma i vägkantsmiljöer samt hur stor proportion dessa arter
utgör av totala antalet rödlistade arter inom grupperna. Detta, tillsammans med
vägkantsstudier där man hittat rödlistade arter ger indikationer på hur viktiga
vägkanterna kan vara ur ett naturvårds- och bevarandeperspektiv.
I sökande av litteratur har speciell vikt lagts vid att hitta studier där man tittat på
diversitet (se faktaruta) av myror och jordlöpare i vägkanter.

Analys av rödlistade arter
Syftet med analysen var att få fram information om vilka rödlistade jordlöpare och
myror som kan ha vägkanter som levnadsmiljö. Informationen samlades in från
Gärdenfors (2010) och via artfaktablad för respektive art från Artdatabanken
(http://www.artfakta.se/Artfaktablad/) samt litteratur som innehåller information om
arternas val och krav på sitt habitat (Lindroth 1961, 1985 och 1986, Collingwood 1979,
Douwes 1985, Seifert 2007). I tidigare studier har det visat sig att växter från
jordbrukslandskapet som nu är rödlistade hittat en ny miljö i vägkanterna. Potentiellt
skulle därför vägkanterna på samma sätt som för växterna kunna utgöra en levnads- och
refugiemiljö för de rödlistade jordlöpare och myror som förekommer i
jordbrukslandskapet. I rödlistans naturtyp Urbana miljöer ingår vägkanter. De
rödlistade arter vars naturtyp angivits som jordbrukslandskapet och/eller urbana
miljöer valdes därför ut för vidare analys.
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Fakta
Biologisk mångfald och diversitet
Biologisk mångfald och diversitet är begrepp som ofta används idag i olika sammanhang. Ibland
tillkommer begrepp som artrikedom, biodiversitet, m.fl., vilket kan leda till förvirring snarare än
klarhet. Sammantaget har dessa begrepp den gemensamma nämnaren att de alla är
omskrivningar av biologisk variation men täcker in olika delar av den biologiska variation som
finns. Här reds begreppen artrikedom och diversitet samt deras relation till biologisk variation ut.
Med utgångspunkt från arter och individer består biologisk variation av två delar, den variation
som arterna representerar och den variation som individerna inom arten/erna representerar.
Variationen kan bl.a. mätas som:
1. Artrikedom, som endast omfattar den biologiska variation som arterna representerar.
2. Diversitet, som omfattar den biologiska variation som både arterna och individerna inom
arterna representerar.

Skiss efter Magurran (1988).

För att illustrera skillnaden har fyra teoretiska samhällen/områden konstruerats i vilka varje ring
representerar en individ och färgerna olika arter. Vilket av samhällena har den minsta respektive
högsta biologiska variationen? Den biologiska variationen är lägst i samhälle två som bara har
en individ av en art. I samhälle ett är variationen högre eftersom det finns tre arter. Ännu högre
variation finns i samhälle fyra eftersom det är fyra arter och även om en art dominerar är antalet
individer högre. Högst variation finns i samhälle tre på grund av att den variation som individerna
bidrar med är jämt fördelad på olika arter. Att beskriva den biologiska variationen med
artrikedom, dvs. enbart titta på antalet arter, blir trubbigare. Samhällena tre och fyra kan inte
skiljas åt då de har samma antal arter och därmed samma biologiska variation. Biologisk
variation mätt som diversitet tar också hänsyn till den variation som individerna bidrar med.
Diversitet mäts med hjälp av olika typer av index. Enkelt och grovt uttryckt blir diversiteten högre
ju fler arter det finns och ju jämnare totala antalet individer är fördelade mellan arterna. Därför
kommer ett diversitetsindex att visa att samhälle tre har högre biologisk variation/diversitet än
samhälle fyra.
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Litteraturstudie - diversitet av jordlöpare och myror i vägkanter
Nationell och internationell litteratur om jordlöpare och myror i vägkanter eftersöktes
på Göteborgs Universitetsbibliotek via Web of knowledge och databasen Web of science.
Denna databas är mycket omfattande där artiklar från i stort sett alla vetenskapliga
tidskrifter finns samlade. De sökord och kombinationer av sökord som användes finns
samlade i Bilaga 1. Utöver detta har också direkta sökningar gjorts efter publikationer
och information inom ämnesområdet på internet, där samma sökord som vid
litteratursökningen användes. Vidare söktes också litteratur på författarnamn och namn
på kända entomologer som studerat jordlöpare och myror. Utöver detta kompletterades
litteraturen med hjälp av referenslistorna i funna artiklar för att hitta ytterligare
material.
Vägarnas sidoområde definieras som det område vid sidan av vägen, från vägbanans
kant och utåt, vilket ingår i skötseln av vägen varför sidoområdets bredd kan variera.
Detta är den definition som avses i titeln till denna litteraturstudie. I flertalet av de här
refererade artiklarna finns dock ingen tydlig definition av vägarnas sidoområde. Det har
därför antagits att den vägkant som studerats motsvarar vägarnas sidoområde enligt
definitionen ovan.

Resultat
Analys av rödlistade arter i vägarnas sidoområden
Jordlöpare
Rödlistor har tillsammans med utbredningsuppgifter utgjort underlag för trendanalyser
av jordlöpare. Två sådana analyser är av färskt datum. Desender et al. (2010) baserade
sin studie på data från 4 länder i nordvästra Europa. De konstaterar att de arter som
sedan tidigare minskat fortsätter att minska och den negativa trenden för dessa arter
fortsätter. Det rör sig om arter som är bundna till näringsfattiga torra miljöer,
hedlandskap, samt hotade, sällsynta och till kroppsstorleken stora arter. Desender at al.
(2010) menar att åtgärder för att rädda arterna behöver göras i två nivåer, dels att
skydda högkvalitativa biotoper/habitat och, dels att matrisen, dvs. det omgivande
landskapet, vårdas så att de skyddade områden sammanlänkas för utbyte av individer.
Kotze och O’Hara (2003) fann att stora jordlöpare och jordlöpare bundna till öppna
habitat och gräshabitat av olika typer har minskat mer än jordlöpare med en
kroppslängd under 8 mm. De förklarar stora jordlöpares nedgång med att deras habitat
försvinner samt att de har dålig spridningsförmåga. Minskad habitatareal förklarar
också habitatspecialisternas nedgång. Kortvingade arter som saknar flygförmåga och
långvingade med flygförmåga minskar mer än dimorfiska arter. Det förklaras av att
dimorfiska arter där både lång- och kortvingade individer förkommer i populationen har
större överlevnadschanser om miljön förändras.
Av Sveriges ca 330 jordlöpararter är 68 arter rödlistade (Gärdenfors 2010). 51 av dessa
arter har anknytning till jordbrukslandskapet och/eller urbana miljöer och de utgör 75
% av alla rödlistade jordlöpare i Sverige (Tabell 1). Av dessa 51 arter anses en vara
försvunnen (RE), två akut hotade (CR), tio starkt hotade (EN), 14 sårbara (VU) och 24
missgynnade (NT). 36 av arterna har jordbrukslandskapet och/eller urbana miljöer som
sin huvudsakliga livsmiljö och de utgör tillsammans 53 % av det totala antalet
rödlistade jordlöpararterna i Sverige.
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Tabell 1.

Sammanställning analys av rödlistade jordlöpararter.

Kategori

Antal arter

Proportion av
rödlistade jordlöpare

Huvudhabitat jordbrukslandskapet

16

23 %

Huvudhabitat urbana miljöer

5

7%

Huvudhabitat både jordbrukslandskap och urbana
miljöer

15

23 %

Summa arter huvudhabitat jordbrukslandskap och
urbana miljöer

36

53 %

Arter för vilka jordbrukslandskap och/eller urbana
miljöer är sekundärhabitat

15

23 %

Summa totalt

51

75 %

För insekter generellt är de miljöer som anges i rödlistan väldigt grova och storskaliga.
Mikrohabitatet är viktigare för jordlöparna. Därför utvecklades analysen och varje arts
mikrohabitatkrav granskades med hjälp av uppgifter i artfaktablad och litteratur (se
ovan). Från de 51 arterna kunde på så sätt en art plockas bort på grund av
kunskapsbrist, fem arter som på grund av sitt mikrohabitatval inte förekommer i
vägkanter och 15 stycken för vilka det är tveksamt om vägkanter är ett potentiellt habitat
(Bilaga 1). De kvarvarande 30 arterna utgör en relativt konservativ bedömning av de
rödlistade arter som potentiellt kan förekomma vid vägkanterna och motsvarar 44 % av
de rödlistade jordlöparna i Sverige. Fyra av dessa arter har tidigare hittats i vägkanter i
Sverige. Utöver detta är det värt att notera att den rödlistade hedfrölöparen (Harpalus
rufipalpis) som hittades av Larsson och Knöppel (2009) i deras inventering av insekter
vid järnvägsspår inte är bland dessa 4 arter. Dessutom har Koivula et al. (2005) hittat
den i Finland rödlistade sandkornlöparen Amara equestris (inom artgruppen/släktet
kornlöpare) i mittremsan av en motorväg i närheten av Helsingfors. Av de 30 rödlistade
arterna som bedöms potentiellt kunna utnyttja vägkanter som levnadsmiljö är två akut
hotade, sju starkt hotade, åtta sårbara och 13 missgynnade.
Myror
Precis som hos jordlöparna är det myrarter som är bundna till torra, exponerade, varma,
öppna habitat som är hotade i Europa (Dekoninck et al. 2010).
Totalt finns i Sverige nio rödlistade myrarter. Tre av dessa har jordbrukslandskapet som
huvudhabitat. Ytterligare tre arter har jordbrukslandskapet och/eller urbana miljöer
som sekundärhabitat (Tabell 2), totalt alltså sex arter. Av dessa har fem av arterna
hittats på en eller ett par lokaler vilket delvis förklarar varför de finns på rödlistan. En
art, stubbmyran (Lasius bicornis), lever i murken ved och bara ett fynd har gjorts av
arten i Sverige varför förekomst just i vägkanter är mindre sannolik. Två av arterna,
sabelmyran (Strongylognathus testaceus) och amazonmyran (Polyergus rufescens), är
båda sociala parasiter på andra myrarter och därmed beroende av sin
värdartsförekomst. Trots att värdarterna är vanliga arter är båda arternas kända
utbredningsområde mycket begränsat. Ytterligare en av arterna tjuvmyran (Solenopsis
fugax) lever nära eller tillsammans med andra myrarter och rövar mat från dem. Att
hitta specifika myrarter kräver vana och speciell kunskap vilket kan vara ytterligare en
av anledningarna till att så få fynd har gjorts av dessa rödlistade myror. Med undantag
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av stubbmyran överensstämmer övriga arters habitatkrav med de habitat som
förekommer i vägkanter och värdarter till socialparasiterna förekommer där. Potentiellt
skulle därför dessa fem (55 %) av Sveriges nio rödlistade myrarter kunna utnyttja
vägkanter som levnadsmiljö.
Tabell 2.

Sammanställning analys av rödlistade myrarter.

Kategori

Antal arter

Proportion av
rödlistade myror

Huvudhabitat jordbrukslandskapet

3

33 %

Arter för vilka jordbrukslandskap och/eller urbana
miljöer är sekundärhabitat

3

33 %

Summa totalt

6

67 %

Litteraturstudie - diversitet av jordlöpare och myror i vägkanter
Litteratursökningen har gett drygt 55 artiklar som bedömts ha sådan relevans att de
inkluderats i rapporten. Merparten av artiklarna behandlar jordlöpare vilket inte är
förvånande då detta är en populär organismgrupp både bland amatörentomologer och
som studieorganism i vetenskapliga studier. Referaten av artiklarna är samlade under
de ämnesområden som anges under syfte och frågeställningar. Artiklar som belyser
olika ämnesområden refereras flera gånger med relevant information under respektive
ämnesområde.

Jordlöpar- och myrsamhällenas sammansättning i vägkanter
Jordlöpare
Av de Skandinaviska jordlöpararterna som förekommer i antropogena miljöer, dvs.
miljöer som är skapade av människan, har ca 8 % sitt ursprung i litorala miljöer
(strandmiljöer), 10 % i skogar och 9 % är eurytopa, dvs. förekommer i många olika
miljöer och har ingen uttalad preferens för ett specifikt habitat. Den övervägande delen,
66 %, har dock sitt ursprung i öppna, torra miljöer och många av dem är stäpp eller
stäpplika biologiska/ekologiska element (Andersen, 2000).
Melis et al. (2010) studerade jordlöpare vid vägkanter i närheten av Leksand. De
studerade jordlöparsamhällen i en gradient med olika trafikintensitet, 10 replikat i hög
respektive låg trafik samt 5 vägar utan trafik, på avstånden 5, 15, 40 och 80 meter från
vägen. Fokus i studien var att studera effekter av trafikintensitet på jordlöparsamhället.
En slutsats från studien var att både stora och mindre vägar har effekt på
sammansättningen av jordlöpare. Jordlöparnas storlek (kroppslängd) var större vid icke
trafikerade vägar jämfört med vägar med hög och låg trafikintensitet. Antalet individer
av jordlöpare (aktivitetstätheten) var högre i hög jämfört med låg trafikintensitet. I
resultaten från effekt av avstånd från väg var variationen så stor att man bara kunde
påvisa en generell effekt av trafikintensitet på jordlöparnas artsammansättning men inte
vad denna effekt bestod i varför inga slutsatser kunde dras. Separata analyser i hög
respektive låg trafikintensitet visade att artrikedomen var högst närmast vägen och
avtog sedan i gradienten upp till 80 meter. Proportionen diet-generalister minskade
med ökande avstånd från vägen vid både hög och låg trafikintensitet. För vägar med låg
trafikintensitet var proportionen långvingade jordlöpare lägre 80 m från vägen.
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Ytterligare två undersökningar utförda i Sverige har hittats. Weidow (2008) undersökte
fyra vägrenar i norra Bohuslän med hjälp av 15 fallfällor under ca 2,5 månader (maj-juli)
och fångade 141 jordlöparindivider och 26 arter. Jordlöparsamhället bestod till största
delen av eurytopa öppenmarksarter varav två arter är sällsynta (käftlöpare Stomis
pumicatus och strandkornlöpare Amara famelica) och två arter tämligen sällsynta
(sommarsollöpare Pterostichus lepidus och hagbroklöpare Badister bullatus).
I en mer omfattande undersökning av åtta lokaler användes 48 fallfällor under två
månader (juni och juli) längs väg 49 mellan Skara och Skövde (Weidow 2009). I denna
undersökning fångades 596 individer och 28 arter varav en art (hagbroklöpare Badister
bullatus) är tämligen sällsynt. Jordlöparsamhället karaktäriserades av eurytopa
öppenmarksarter.
I Finland har Koivula (2005) studerat effekter av skogsbilvägar i skogslandskap. Koivula
använde fallfällor vid vägkanterna och i närliggande skogsområden längs sex vägar för
att jämföra jordlöparfaunan mellan de två habitaten. Han fann att artrikedomen var
högre längs vägkanterna jämfört med skogen. En skogsjordlöparart, skogsmarklöpare
Calathus micropterus, var mindre individrik längs vägkanten jämfört med skogen
medan en generalist, brynsvartlöpare Pterostichus niger, visade omvänt resultat.
Öppenmarksarter fångades bara i vägkanterna. Fynduppgifter från entomologer visade
att vägkanterna i Finland har en rik jordlöparfauna bestående av 97 arter som är
associerad med öppna och antropogena habitat.
Koivula et al. (2005) studerade jordlöpare i mittremsan på motorvägar längs tre
ringvägar runt Helsingfors. De fann att jordlöparfaunan bestod av arter associerade med
öppna habitat, eurytopa arter och arter med flygförmåga. En av dessa arter är rödlistad i
Finland.
Betydligt fler studier har gjorts av vägarnas effekter på jordlöparsamhället i Europa. I en
rysk studie konstaterade Butovskii (1991) att rovlevande jordlöpare påverkas mer
negativt av motorväg än jordlöpare med blandad diet. Bohac et al. (2003) studerade
förekomsten av jordlöpare längs en motorväg och en klass 1 väg i samma geografiska
område genom att placera ut fallfällor i beskogade och obeskogade landskap längs
vägarna. Effekten var störst och artrikedomen högst närmast vägen. Bohac fann högre
antal generalister längs vägarna än i omgivande landskap. Han fann också att om vägen
dras genom ett skogslandskap är jordlöparsamhället längs vägkanten mindre likt det
omgivande landskapet jämfört med om vägen dras genom ett jordbrukslandskap.
Vermeulen (1993) jämförde jordlöparfaunan i fattiga sandiga vägsluttningar med
jämförbara öppna områden. Vermeulen fann att jordlöparfaunan i vägkanterna var arter
som är bundna till fattiga, sandiga öppna habitat och en del av dem är sällsynta arter.
För några arter tycktes vägkanten vara ett bättre habitat än de intilliggande öppna
fattiga och sandiga områdena. Andra arter förekom i de intilliggande öppna fattiga
sandiga områdena och vägrenen var endast ett marginellt habitat. Avståndet till dessa
områden och bredden på vägkanten (med lämpligt habitat) verkade ha stor betydelse för
dessa arters förekomst i vägkanten.
Noordijk et al. (2008) undersökte förekomsten av jordlöpare längs sex motorvägskanter
med gräsvegetation och jämförde dessa med liknande vegetation i naturreservat. Antalet
arter var lika, men jordlöparna hade högre individtäthet i reservaten. Artrikedomen av
stenotopa arter (specialiserade arter som bara förekommer i ett eller få speciella miljöer)
var hög i vägrenarna men lägre än i reservaten. Speciellt stenotopa arter bundna till
blottad sand var färre och medelkroppslängden var kortare än i reservaten. Detta
antyder att gräset i vägkanten är för tätt och den lämpliga vegetationen för fläckvis för
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att passa några av de stenotopa arterna. Vägkanterna hade också mer örter och
trädbeskuggning samt vegetationsfläckarna var mindre.
Med fokus på skogsjordlöpare studerade Koivula och Vermeulen (2005) skogsområden,
0,5 till 37,4 ha respektive 0,2 till1,8 ha stora, vid motorvägskorsningar. De konstaterade
att mindre skogsområden hade lägre artrikedom och att skogsområdets habitattyp kan
påverka hur stark effekten är av skogsområdets storlek.
Major et al. (1999) jämförde skalbaggsfaunan i fyra stora skogsreservat och fem
vägkanter (white cypress pine woodland) i Wales. Arterna identifierades till morfoarter
(dvs. artindelning baseras på morfologiska karaktärer bland de insamlade individerna,
se ordförklaringar, Bilaga 1). Multivariat analys visade tydliga skillnader mellan
reservaten och vägkanterna med avseende på sammansättningen av
skalbaggssamhällena, trots att 64 % av skalbaggsarterna som fanns i reservaten också
hittades i vägkanten. Värt att notera är att vägkantsmiljön i den här studien tycks ha en
skoglig karaktär och verkar vara mindre avvikande från reservaten än i andra studier.

Hedlöpare Carabus arvensis vid vägkant.

Varchola och Dunn (1999) studerade vägkanter i jordbruksmiljöer. De fann att
jordlöparfaunan i vägkanten påverkades starkt av förändringar i omgivande
jordbruksmark på så sätt att jordlöparna var vanligare i vägkanten innan majsfältet växt
upp medan det omvända observerades när majsen växt upp. Detta kan ha flera orsaker.
Högt antal individer i vägkanten i början på säsongen kan bero på att jordlöparna
övervintrar där. Det kan vara mer förna och komplex vegetation i vägkanten. Senare när
majfältet växt upp kan det utgöra en mer optimal miljö för jordlöparna än vägkanten,
t.ex. med avseende på fuktighetsförhållanden. Säsongmönstret kan också bero på
förändringar i bytestillgång.
I Japan studerade Yamada et al. (2010) skogsjordlöpare som saknar flygförmåga i ett
skogsreservat (jämför Koivula (2005) ovan). De studerade effekten av smala vägar på
jordlöparnas rörelser och utnyttjande av habitat genom individmärkning och fångst24

återfångst. Fyra olika vägtyper studerades: övergiven gräsväg 3,5 m bred, två grusvägar
bredd 3,5 respektive 4,5 m och en asfaltväg 4,5 m bred. Återfångstfrekvensen för olika
arter varierade mellan 6 och 36 %. Oavsett vägtyp hade de studerade arterna, med några
få undantag, lägre individantal i vägkanten jämfört med den omgivande skogen.
Tre studier har fokuserat på effekterna av vägar på jordlöpararters genetiska variation
(Keller och Largiader 2003 samt Keller et al. 2004 och 2005). Keller och Largiader
(2003) studerade purpurlöpare Carabus violaceus och Keller et al. (2004)
lövskogslöpare Abax parallelepipedus (båda stora skogsarter som saknar flygförmåga) i
ett ursprungligt enhetligt skogsområde som delats upp i (fragmenterats) skogsfläckar på
grund av vägbyggnation (en motorväg och två huvudvägar). Den genetiska skillnaden
var störst mellan delpopulationer som befann sig i skogsfläckar som delades av
motorvägen. Keller et al. (2005) jämförde den effektiva storleken av lokala populationer
av purpurlöparen Carabus violaceus mellan små och stora skogsfragment som
separerats av motorväg. Den effektiva storleken av lokal population mättes som genetisk
variation. De tre studierna visar tillsammans att jordlöparna, som från början var en
population med liten genetisk variation, nu i de uppdelade skogsområdena utvecklas
som separata populationer. Detta resulterar i ökad genetisk skillnad mellan
populationerna i de olika skogsfläckarna, vilket indikerar att populationerna är isolerade
från varandra. I de små skogsfragmenten var den genetiska variationen så låg att den
långsiktiga överlevnaden var hotad.
Myror
Under litteratursökningen hittades ingen studie gjord i Sverige eller Skandinavien av
myrfaunan i vägkantsmiljöer.
Från Europa har en studie hittats, Major et al. (1999), som jämförde myrfaunan i fyra
stora skogsreservat med fem vägkanter (white cypress pine woodland) i Wales. Arterna
identifierades till morfoarter (dvs. artindelning baseras på morfologiska karaktärer
bland de insamlade individerna se ordförklaringar). Tydliga skillnader fanns i
myrsamhällets sammansättning mellan reservaten och vägkanterna, samtidigt som 69
% av myrarterna som fanns i reservaten också förekom i vägkanten. I denna studie tycks
vägkanterna ha en skoglig karaktär vilket kan förklara att skillnaderna är små.
Dessutom kan det vara vanskligt att använda morfoarter speciellt när det gäller
utvärdering av myror eftersom skillnader mellan myrarter många gånger är mycket små
och variationen inom arterna kan vara stor. Detta kan leda till att individer som
egentligen tillhör olika arter sammanförs till en art och vise versa, speciellt om det rör
sig om individrika material som är svåra att överblicka.
För att hitta studier där myrorna identifierats till art och där utvärdering av resultaten
gjorts med utgångspunkt från arternas biologi och ekologi får man gå utanför Europa. I
Israel räknade Itzhak (2008) myrbon och identifierade arter i 90 st 80 m2 stora provytor
längs vägkanter och i omgivande miljö. Totala antalet bon och botätheten av gruppen
fröätande myror var högre längs vägkanterna jämfört med omgivande miljö.
Samways et al. (1997) studerade artsammansättning och relativ abundans av myror på
varierande avstånd, 4 till 32 m, från en huvudmotorväg genom en tätort i Sydafrika.
Myrorna hade högst diversitet närmast vägen och lägst längst bort från vägen.
Omvärldsvariabler kunde inte förklara detta. Istället menar Samways et al. (1997) att det
sannolikt är konkurrens mellan arterna (som är vanlig hos myror) och eventuellt
tillgången på byten dödade av trafiken närmast vägen (ökad födotillgång) som orsakar
detta mönster. Dominans av vissa myrarter tillsammans med förekomsten av vissa gräs
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indikerar att vägkanterna var störda. I förorter kan en fyra meter bred vägkant vara
tillräcklig för att ge hög myrdiversitet men för maximal diversitet bör vägkanten vara så
bred som möjligt och innehålla en rik och heterogen inhemsk vegetation.

Trädgårdsmyra, Lasius niger, som dödat en skalbagge ur familjen knäppare och håller på att
transportera bytet till boet.

Tshiguvho et al. (1999) använde myror som födosöker på marken för att mäta
bevarandevärdet av vägkanter i Sydafrika. Myrorna studerades med hjälp av fallfällor
som sattes ut i två transekter vid vägen och, som jämförelse, två transekter i omgivande
betesmark. De hittade 31 arter i vägkanterna och 32 arter i omgivande betesmark. I
medeltal hade dock vägkanterna högre diversitet. Vägkanterna innehöll också fler
sällsynta arter (de arter som förekom i mindre än 10 % av fällorna). Artrikedomen av
myror tycktes vara påverkad av födotillgången. De arter som finns i vägkanten kan
gynnas av tillgången på insekter som dödats av trafiken på vägen, indirekt genom lägre
betestryck (vägkanten jämfördes med en betesmark), att jorden i vägkanten omlagras
mer vilket gör det svårare för växter att etablera sig och växa där samt skillnader i
marktemperatur.
I Australien har stora arealer av den ursprungliga vegetationen påverkats av människan
precis som i Sverige och i en studie använde Majer och Beeston (1996) artrikedom av
myror för att studera effekterna av människans påverkan. Myrornas artrikedom
påverkades negativt av alla de studerade mänskliga verksamheterna. Vägbyggnation
hade den största och långsiktigt mest negativa effekten på den lokala artrikedomen. I
denna studie tog man dock inte med vägkanterna när man bedömde effekten av vägar
utan myrfaunan betraktades som eliminerad när vägen byggts vilket förklarar den
kraftigt negativa effekten av vägbyggnation.
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Faktorer som påverkar jordlöpar- och myrsamhällena i vägkanterna
Jordlöpare
Trafikintensitet har stor betydelse för effekten på jordlöparsamhället. Ju högre
trafikintensiteten är desto lägre diversitet av jordlöpare i vägkanten (Bohac et al. 2003,
Melis et al. 2010). Andelen större jordlöpare i samhället ökar med minskande
trafikintensitet (Melis et al. 2010). Resultaten från Keller och Largiader (2003)
indikerar att högre trafikintensitet ökar den genetiska skillnaden mellan populationer i
skogsfläckar som delats av väg. Koivula och Vermeulen (2005) visade att
jordlöparsammansättningen i torra fläckar och abundansen av skogsmarklöparen
Calathus micropterus påverkades negativt av ökande trafikintensiteten.
Resultat presenterade av Vermeulen (1993) indikerar att bredden på vägkanten och
habitatet i vägkanten har stor betydelse för om en jordlöparart ska finnas vid vägkanten
eller inte, speciellt för arter som är bundna till fattiga, sandiga och öppna områden.
Noordijk et al.’s (2008) studie visar att mikrohabitatet, t.ex. andelen blottad sand och
vegetationsfläckarnas storlek, har stor betydelse främst för stenotopa jordlöpararter.
Koivula (2005) visade att sammansättningen av jordlöpare i vägkanterna påverkas
starkt av faktorer som är relaterade till ljusförhållanden på marken som vägbredd,
närhet till öppet habitat och kompassriktning (väderstrecksexponering, t.ex.
sydexponering). Negro et al. (2007) har visat att mikrohabitatvariabler som täthet av
stenar men också habitattyp och betningsintensitet och habitatförändringar kan kraftigt
påverka arternas rörelsemönster.
Koivula et al. (2004) fann att öppenmarksarter från jordbruksmark är mindre benägna
att ta sig ut i omgivande skogsmark jämfört med skogsarter som som är mera benägna
att gå ut på jordbruksmarken från omgivande skogsmark. Detta kan vara en del av
förklaringen till att artrikedomen i vägkanterna är högre, bestående av öppenmarks-,
generalist- och skogsarter, medan öppenmarkssarter sällan förekommer i omgivande
skogsmiljöer.
Naturliga gradienter har också studerats. Magura (2002) studerade gradienten skogkant-gräsmark. Mark- och yt-temperatur, förnatäckning, örtvegetation, buskvegetation,
beskuggning från trädkronor och abundans av bytesdjur var viktiga faktorer som
förklarade jordlöparnas fördelning i gradienten. Andelen örtvegetation var mest
betydelsefull för att förklara artrikedom. Kantzonen och gräsmarken hade högre
diversitet än skogen. Molnar et al. (2001) studerade en gradient bestående av ekskogkant-örtgräsland och fann högre diversitet av jordlöpare i kant och örtgräsland.
Skillnader i mängden lövförna, andelen örter, trädkronetäckning och bytestillgång
förklarade skillnaderna i artrikedom.
Flera studier visar att jordlöparna påverkas av mänskliga, antropogena, störningar.
Diversiteten av jordlöpare har studerats i gradienter från landsbygd via förorter in i
urbana miljöer men resultaten har varit motsägelsefulla. Magura et al. (2004) fann att
artrikedomen av jordlöpare var högre i urbana miljöer medan Magura et al. (2008) inte
fann någon skillnad och Magura et al. (2006) samt Tothmeresz et al. (2011) fann lägre
artrikedom i urbana miljöer. Alla studierna fann att jordlöparsamhället i urbana miljöer
består av en hög andel av arter som föredrar öppna miljöer och generalister.
Jordlöpare reagerar på störning och förändring av habitat som t.ex. skogsbruk (se t.ex.
Koivula 2002, Matveinen-Huju et al. 2009). Koivula and Spence (2006) fann att när
skogsskiktet tas bort ökar andelen öppenmarksarter. Melis et al. (2006 och 2007) visade
att naturlig störning i form av bete av älg respektive kronhjort på blåbärsris indirekt
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påverkar abundans och diversitet av jordlöpare. Lehvävirta et al. (2006) fann att
störning i form av friluftsliv som trampar sönder marken har en negativ påverkan på
skogsjordlöpare, och i fragmenterade urbana miljöer ökar generalister och
öppenmarksarter.
Myror
Dekoninck (2007, 2010) har visat att beskuggning är en betydelsefull och negativ faktor
för hotade myrarter i Belgien. Vid ökad beskuggning försvinner de hotade myrarterna
som är bundna till öppna, torra och exponerade miljöer. Ökad födotillgång i form av
trafikdödade insekter kan vara en betydelsefull faktor och ge ökad artrikedom av myror i
vägkanter (Samways et al. 1997, Tshiguvho 1999). Då de flesta myror är värmeälskande
har marktemperaturen stor betydelse och kan reglera sammansättningen av
myrsamhället (Tshiguvho 1999). Ju bredare vägkant och ju mer ursprunglig vegetation
som växter i vägkanten desto artrikare myrsamhälle (Samways et al. 1997).

Större smalmyra, Leptothorax acervorum, en vanlig myra i Sverige som kan bygga bon under
stenar, i murken död ved där den utnyttjar bl.a. gamla barkborregångar, och som här i
marken.

Lassau och Hochuli (2004) samt Lassau et al. (2005) visade i sina studier att
artrikedomen av myror har ett negativt samband med habitatkomplexitet. De flesta
myrarter föredrar öppna exponerade habitat och undviker miljöer med flera
vegetationsskikt. Detta talar för att vägkanter kan vara ett lämpligt habitat för många
myror. Liknande resultat har visats från regnskogen i Amazonas (Oliveira et al., 2011).
Kaspari et al. (2010) undersökte effekter av vägsalt på ekosystemet kring vägar genom
att utnyttja myror. De erbjöd myror tre koncentrationer av NaCl respektive
sockerlösning längs fyra transekter på avstånden 1, 10, 100 och 1000 m från vägen.
Utnyttjandet av salt i förhållande till sockerlösning ökade drastiskt med ökande avstånd
till vägen. För de arter som lever vid vägen tycks därför natrium inte vara begränsande
jämfört med de arter som lever längre från vägen. Användning av vägsalt kan därför
vara en faktor som positivt påverkar kolonisationen av myrarter till vägkanterna.
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Vägkanter som spridningskorridor och/eller barriär för jordlöpar- och
myrarter
Jordlöpare
I landskap där det ursprungliga habitatet fragmenterats och finns i isolerade fläckar
måste de arter som är bundna till det ursprungliga habitatet klara av flera ekologiska
problem. Dessa arter är bundna till de fragmenterade livsmiljöerna och deras
populationer är isolerade från varandra. Populationerna i dessa isolerade områden får
inte bli för små, vilket innebär minskad genetisk variation och ökad risk för utdöende,
och de måste kunna utbyta individer med varandra för att behålla genetisk variation
samt inte bli genetiskt isolerade från varandra. Speciellt arter med dålig
spridningsförmåga löper en större risk för utdöende eftersom individförluster och lokala
utdöenden sällan eller aldrig kompenseras genom ny kolonisation från andra områden
(den Boer 1990). Exempel på sådana arter hos jordlöparna är stora arter och arter som
saknar flygförmåga, t.ex. släktet Carabus.
Bohac et al. (2003) visade att så gott som ingen av de studerade arterna korsade vägen
vilket tyder på att vägen fungerar som barriär. Utifrån studier av genetisk variation hos
purpurlöpare Carabus violaceus konstaterade Keller och Largiader (2003) att större
vägar fungerar som absoluta barriärar för denna jordlöparart. Purpurlöpare Carabus
violaceus är en stor art som saknar flygförrmåga och spridning sker genom förflyttning
på marken.
Genom att märka individer av 10 arter, totalt 2696 individer med 376 återfångster (14
%), fann Koivula och Vermeulen (2005) att 22 individer (av totalt 225) av en eurytop
öppenmarksart, vårsollöpare Poecilus versicolor, korsade en högtrafikerad motorväg.
Övriga individer korsade inte vägen. De drar slutsatsen att skogsjordlöpare mycket
sällan korsar motorvägar och att öppna habitat som vägkanter och vägar utgör
spridningsbarriärer för skogsjordlöpare. Öppenmarksarter däremot har större
sannolikhet att korsa vägen även om få individer tycks göra detta varför vägen troligen
är en barriär även för öppenmarksarterna men dock inte i samma utsträckning som för
skogsjordlöparna.
Noordijk et al. (2006) undersökte effekten av vägar på vandringsriktning hos två
jordlöpararter vårsollöpare Poecilus versicolor och juvellöpare Agonum sexpunctatum.
De fann att vägen var en barriär för båda arterna. Vårsollöpare P. versicolor var ovillig
att korsa vägen och hade betydligt fler rörelser bort från än mot vägen. Inga
observationer gjordes av juvellöpare A. sexpunctatum individer som korsade vägen,
även om en individ observeras flygande vid vägen. Juvellöpare A. sexpunctatum visade
en markerad tendens att röra sig längs med vägkanten speciellt i diket. Ett stort antal
döda individer av vårsollöpare P. versicolor hittades längs de två hundrameters
transekter i vägkanten som inventerades under nio veckor. Sammantaget konstaterades
att vägen utgör en barriär för båda arterna.
I sin studie kunde Yamada et al. (2010) visa att för en av fokusarterna fungerade alla de
olika studerade typerna av vägar (se ovan) som barriärer medan tre av vägtyperna
utgjorde barriär för ytterligare en fokusart. Generellt var effekten av vägarna negativ på
skogslevande jordlöpare trots att det rörde sig om små skogsbilvägar.
Butterweck (2000) studerade rörelser av lövskogslöpare Abax parallelepipedus och
kunde konstatera att häckar utnyttjades mer då de var sammanlänkad med skog. Detta
tyder på att linjära element i landskapet som till viss del liknar artens normala habitat
kan fungera som spridningskorridorer. Denna jordlöparart var dock känslig för att korsa
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en icke asfalterad väg för att nå häcken vilket tyder på att den är känslig för luckor i
spridningskorridorer.
Vägkanter i Nederländerna kan fungera som spridningskorridorer för stenotopa
jordlöpararter som är associarade med öppna habitat som hedland and sandiga
gräsmarker (Eversham och Telfer 1994). Eftersom dessa arter reproducerade sig i
vägkanterna kan vägkantsmiljön också utgöra refugier. Enligt Eversham och Telfer
(1994) fortplantade sig också samma typ av stenotopa arter i vägkanter i England. De
konstaterar därför att jordlöpare som är beroende av tidiga successionsstadier som
livsmiljö sannolikt kan överleva i störda vägkanter.
Koivula (2005) fann i sin studie av skogsbilvägar i Finland att generalister minskade i
abundans med ökande avstånd till närmaste större öppna habitat längs vägen vilket kan
indikera att vägkanter är spridningskorridorer och/eller sänka, dvs. habitat dit individer
lockas men där de har dålig/ingen reproduktion och så småningom dör ut. En sådan
trend fanns inte för öppenmarksarter vilket indikerar att vägkanter för dessa arter är ett
habitat och inte bara en spridningskorridor. Koivula gjorde också flera observationer av
skogsjordlöpare mellan hjulspåren på vägen vilket indikerar att dessa arter korsar vägen
samt att skogsbilvägen inte är en barriär för dessa arter (jämför Yamada et al. 2010
ovan).
Vermeulen (1994) gjorde observationer av tre jordlöpararters rörelser i fattiga sandiga
vägkanter för att studera om vägkanterna fungerade som spridningskorridor för arterna.
Två av arterna reproducerade sig i breda vägkanter medan rörelse längs med vägkanten
var långsammare än i motsvarande miljö utanför vägkantsområdet. Om det fanns träd
som beskuggade vägkanten eller om vägkanten var för smal passerade väldigt få
individer dessa hinder. Träd i vägkanten och smala vägkanter hade därför en
barriäreffekt. Vermeulen konstaterade att vägkanter kan fungera som
spridningskorridor om vägkanterna är utformade på rätt sätt. Denna studie följdes upp
av Vermeulen och Opdam (1995) som använde en datorsimulering av fältdata för att
testa olika vägkantskonstruktioner och deras lämplighet som spridningskorridor för
jordlöpare med dålig spridningsförmåga. De kom fram till att vägkanterna måste vara
tillräckligt breda för att minska förlust av individer till omgivande områden och de
individförluster som sker måste kompenseras via reproduktion i vägkanten om
spridningen ska vara längre än några hundra meter.
Noordijk et al. (2011) konstaterade att av 31 specialstuderade arter (stenotopa arter,
bundna till driftsand, hedland och fattiga öppna habitat) förekom 21 arter i studerade
vägkanter. Bland dessa arter fanns sådana som saknade flygförmåga och förekomsten av
nykläckta individer visade att flera arter reproducerade sig i vägkanten. Slutsatsen blev
att vägkanterna fungerar som habitatkorridorer.
Myror
Få studier har gjorts på myrors spridningsförmåga. Ett undantag är den röda eldmyran
(Solenopsis invicta) som är en skadedjurart i USA. Genom sin stora ekonomiska
betydelse (se t.ex. Gutrich et al. 2007) är intresset för arten stort. Studier har visat att
denna art sprider sig längs vägar och gynnas av mänskoskapade (antropogena) miljöer
(Forys et al. 2002, Russel et al. 2001). I norra Sverige är antalet stackmyrestackar
mycket högt längs vägkanterna långt upp i fjälltrakterna (personliga observationer).
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Hårig hedmyra, Coptoformica exsecta. lägg märke till den u-formade bakkanten på huvudet
som är kännetecknande för hedmyrorna. Denna art bygger bon i öppen mark.

Stackmyrorna föredrar att placera sina stackar i exponerat söderläge. Utbyggnaden av
vägnätet i norra Sverige, inklusive skogsbilvägar, kan därför ha skapat ökad tillgång på
sådana miljöer och underlättat spridningen av stackmyrorna i norrlandslänen ända upp
i fjälltrakterna i ett landskap som är kargt och där klimatet är mindre gynnsamt för
myrorna.

Skötselåtgärder som kan påverka jordlöpar- och myrsamhällena i
vägkanterna
Jordlöpare
Betning har i flera studier visat sig indirekt påverka jordlöparfaunan. Kraftig betning ger
en jordlöparfauna av öppenmarksarter medan lågt betestryck ger en jordlöparfauna
karaktäriserad av arter associerade med beskuggad och bevuxen mark (se t.ex. Gardner
et al. 1997). Bete av älg och kronhjort visade sig indirekt påverka jordlöparsamhället på
liknande sätt (Melis et al. 2006 och 2007). Noordijk et al. (2010) studerade hur skötsel
av gräsvägkanter påverkade marklevande evertebrater, bl.a. jordlöpare och myror. Fem
olika behandlingar studerades: ingen skötsel, klippning en gång per år med och utan
borttagande av gräset och klippning två gånger per år med och utan borttagande av
gräset. Behandlingarna upprepades i en näringsgradient från låg, medium till
högproduktiv vägkant. I medium och högproduktiva vägkanter resulterade klippning två
gånger per år med borttagande av gräset i den högsta abundansen och artrikedomen.
Ytor utan skötsel hade den lägsta artrikedomen. Den mest sannolika förklaringen till att
den mest intensiva skötseln gav bäst resultat är att insekter är kallblodiga djur som
föredrar att mycket solljus når markytan.
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Myror
Dekonick et al. (2007, 2010) har i två studier visat att den hotade myrfaunan i Belgien,
som är bunden till tidigt successionsstadium i form av varma, öppna, exponerade, torra
gräsmarker, har livskraftiga populationer i av människan kontinuerligt störda miljöer
som t.ex. stenbrott, betesmarker, etc. När stenbrotten och betesmarkerna överges
fortsätter successioner. Träd och buskar koloniserar området och gräsvegetationen blir
tätare. De hotade myrarterna försvinner då. Därför krävs skötsel som ser till att
miljöerna bevaras i sitt tidiga successionsstadium. Noordijk et al. (2010) visade också att
intensiv skötsel gynnade hög artrikedom av myror (se ovan). Reinert och McCoy (2010)
visade att för den röda eldmyran, Solenopsis invicta, ökade antalet arbetare som
samlade mat och byggnadsmaterial i gräsmiljöer när gräset klipptes.

Kan myror och/eller jordlöpare användas som indikatorarter?
Rainio och Niemelä (2003) menar att jordlöpare är användbara indikatorer på störning.
Större arter minskar och mindre arter ökar vid störning. Förhållandet mellan jordlöpare
och andra insektsgrupper är ofullständigt känt varför jordlöpare skall användas med
försiktighet när det gäller generella slutsatser. Ljungberg (2001) menar att jordlöparna
är utmärkta indikatorarter speciellt i tidiga successionsstadier. Några artiklar om
myrornas användbarhet som indikatorer har inte hittats.

Metoder för att studera fokusgrupperna i vägkanter
Jordlöpare
Metoderna som använts i de refererade artiklarna ovan ger en bra överblick av de
metoder som finns tillgängliga för att studera jordlöparna. Fallfällor, dvs. burkar som
grävts ner så att kanten är i jämnhöjd med markytan och som fylls med
konserveringsvätska, är den metod som är vanligast (Bohac et al. 2003, Koivula 2002,
2005, Koivula och Spence 2006, Koivula och Vermeulen 2005, Koivula et al. 2004,
Lehvävirta et al. 2006, Magura 2002, Magura et al. 2004, 2006, Major et al. 1999,
Matveinen-Huju et al. 2009, Melis et al. 2006, 2007 och 2010, Molnar et al. 2001,
Noordijk et al. 2008, 2010, Tothmeresz et al. 2011 och Vermeulen 1993).
En studie har använt handplockning som metod, dvs. att man genomsöker
studieområdet och fångar jordlöparna för hand (Andersen 2000). Detta kräver
omfattande kunskap om arternas val av mikrohabitat och stor skicklighet att identifiera
dessa mikrohabitat i fält om resultaten skall bli tillförlitliga.
Fallfällor utan konserveringsvätska kan användas för att fånga jordlöparna levande.
Syftet är då ofta att man vill märka infångade individer, återfånga dem och på så sätt
studera hur individerna förflyttar sig i ett område (Bohac et al. 2003, Butterweck 2000,
Koivula och Vermeulen 2005, Noordijk et al. 2006, Vermeulen 1994). Resultaten av
sådana studier är starkt beroende av återfångstfrekvensen vilken kan variera kraftigt
även om man från början lyckas märka upp ett stort antal individer. Ett alternativ till
detta är att fånga individerna och utrusta dem med radiosändare (Negro et al. 2007,
Charrier et al. 1997). Undersökningsområdet skannas sedan av efter radiosignaler vid
olika tillfällen för att se hur individerna rört sig. Metoden förutsätter bl.a. att varje
individ kan ha sin egen unika radiosignal samt att sändarutrustningen kan monteras på
jordlöparindividen och inte är för tung, etc.
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Gul tuvmyra, Lasius flavus, tillhör den ljusfärgade gruppen av jordmyrorna. Dessa lever
nästan helt underjordiskt och en del arter har tillbakabildade mycket små ögon.

Genom en kombination av fallfällor och fönsterfällor har Noordijk et al. (2006, 2011)
studerat hur vägar påverkade rörelsemönster och spridning hos två jordlöpararter.
Fönsterfällorna fångar individer som sprider sig i luften medan fallfällorna fångar
individer som sprider sig på marken. De räknade också antalet döda individer längs två
hundrameterssträckor under nio veckor vilket är ett sätt att studera hur många individer
som dödas av trafiken och kan också ge en indikation på antalet individer som försökt
korsa vägen.
Metodologiska problem med fallfällor har varit föremål för flera studier. Exempel på
detta är Pekar (2002) som studerade hur koncentrationen av formaldehyd med eller
utan ytspänningsminskande medel påverkade fångsten av mobila artropoder som
jordlöpare och Thomas et al. (2006) har visat att vegetationstätheten runt fallfällan kan
påverka fångstresultatet. De flesta av dessa problem är idag utredda och kunskapen om
hur resultat från fallfällestudier ska tolkas är stor (Spence och Niemelä 1994).
Stora fluktuationer i populationstäthet mellan år är vanliga under naturliga
omständigheter (den Boer 1990). I Naturvårdsverkets beskrivning av
övervakningsmetoder för jordlöpare rekommenderas att fallfällor används samt att
studierna bedrivs under flera år just för att undvika att slumpfaktorer påverkar
resultatet (Anon 2007).
Myror
Fallfällor används ofta också för studier av diversitet av myror (Samways et al. 1997,
Tshiguvho et al. 1999, Lassau och Hochuli 2004, Lassau et al. 2005, Dekoninck 2007,
2010). Detta ger en god uppfattning om vilka arter som förekommer samt artrikedomen
i ett område. Betesstudier (Forys et al. 2002), dvs. man ställer ut skålar med t.ex.
honungsvatten och/eller animal föda, visar också förekomst av olika arter och
artrikedom i området. Både resultat från fallfällor och regelrätta betesstudier ger
indikationer på arbetartätheten av olika myrarter. Räkning av antalet
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myrbon/samhällen per ytenhet (Russel et al. 2001, Itzhak 2008, Risch et al. 2008) ger
en god beskrivning av tätheten av olika arter i ett område. Kombineras en sådan räkning
med en bedömning av antalet arbetare i respektive bo ger detta även en indikation på
hur livskraftiga samhällena är och hur långt de kommit i sin samhällsutveckling. För att
hitta de myrarter som är socialparasiter hos andra myrarter krävs inspektion
(uppgrävning) av värdmyrans bon/samhällen, dessa arter fångas väldigt sällan i
fallfällor och vid beten.

Slutsatser
Vägkanter och vägrenar innehåller ett rikt jordlöpar- och myrsamhälle. Dessa samhällen
består till största delen av öppenmarksarter och generalister medan skogsarter utgör en
liten andel. Artrikedomen och diversiteten är ofta högre i vägarnas sidoområden jämfört
med samma typ av habitat i omgivande landskap vilket sannolikt beror på att
generalisterna ger ett tillskott till samhället samt att många öppenmarksarter kan
förekomma i vägkanterna. För jordlöparna är förekomst av lämpligt mikrohabitat en av
orsakerna till ökad artrikedom i vägarnas sidoområden medan avsaknad av
konkurrensdominanta arter kan gynna hög artrikedom av myror.
Effekten av vägen är störst närmast själva vägbanan och avtar med ökande avstånd. För
få studier har genomförts för att ge någon generell bild av hur långt ut från vägen som
samhället påverkas, men upp till åtminstone 50 meter verkar inte orimligt. Hur starka
effekterna blir och hur långt ut de påverkar samhällena tycks också avgöras av
trafikintensiteten samt om vägen ligger i ett skogslandskap där skillnaderna är större
mellan vägkantsfaunan och omgivande landskap, eller om vägen ligger i ett
jordbrukslandskap där skillnaderna är mindre.
För både jordlöpare och myror kan vägarnas sidoområden utgöra ett potentiellt viktigt
habitat. Det är inte bara artrikedomen som är hög i vägkanterna för båda grupperna. En
stor andel av de i Sverige rödlistade arterna i båda grupperna (jordlöpare 44 % och
myror 56 %), kan sannolikt utnyttja vägarnas sidoområden som miljö. Dessa arters krav
på mikrohabitatet stämmer väl överens med habitat som finns tillgängliga längs med
vägkanterna i Sverige. Med tanke på de få studier som genomförts hittills i Sverige så
stärker de sporadiska fynd som refereras i Artdatabankens beskrivningar av arterna
samt enstaka fynd av rödlistade arter i inventeringar bilden av vägarnas sidoområden
som en ur naturvårds- och bevarandeperspektiv potentiellt värdefullt miljö.
Vägarna verkar främst utgöra en barriär mot spridning för skogslevande jordlöpare som
i liten utsträckning tycks korsa vägbanan. Däremot verkar vägarnas sidoområden i
många fall fungera som en spridningskorridor (spridning längs med vägen) för arter
som är bundna till öppna marker. På detta sätt sammanlänkas landskapet för dessa
arter och de kan förflytta sig mellan lämpliga livsmiljöer i landskapet längs med
vägkanterna. Detta är en mycket viktig aspekt i ett naturvårds- och
bevarandeperspektiv. Vägarnas sidoområden utgör inte bara ett potentiellt
refugiehabitat utan de kan också underlätta spridning av den rödlistade och sällsynta
öppenmarksfaunan som tryckts tillbaka kraftigt på grund av ändrad markanvändning.
För jordlöpare har tillgänglighet på mikrohabitat och arternas spridningsförmåga en
avgörande roll för vilka arter som koloniserar vägkanterna. För myrorna kan ständiga
störningar som håller miljön i tidigt successionsstadium vara betydelsefullt. Detta gör
att konkurrensdominanta arters kolonisation av vägarnas sidoområden försvåras och
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konkurrenssvaga arter kan utnyttja miljön längre. Ytterligare studier behövs dock för att
säkerställa mera exakt vilka faktorer som är mest betydelsefulla och det kan inte
uteslutas att dessa varierar för olika arter.

Myror känner igen varandra på doft. Det är körtlar som sitter på antennerna som både avger
och tar emot de kemiska signalerna. Därför ser man ofta att myror som möter varandra drar
antennerna mot varandra .

Med tanke på att mikrohabitatets avgörande betydelse för artrikedomen av båda
fokusgrupperna skulle olika skötselåtgärder kunna få stor effekt. Detta gäller inte minst
rödlistade och sällsynta arter som främst är bundna till tidiga successionsstadier. Att
behålla vägarnas sidoområden i tidiga successionsstadier med ständigt återkommande
störning tycks vara viktigt för dessa arter och öppenmarksarter generellt. Detta kan
åstadkommas med relativt enkla åtgärder. Slåtter som redan genomförs idag kan vara
en av många åtgärder som påverkar både jordlöpar- och myrsamhällen, men kunskapen
är idag inte tillräcklig för generella slutsatser. Intensiv skötsel i form av slåtter två
gånger per år med borttagande av det klippta materialet tycks vara den skötsel som mest
gynnar artrikedomen i fokusgrupperna i mera näringsrika vägkanter. Däremot är
lämplig tidpunkt för slåtter oklar. I näringsfattiga vägkanter tycks en mera extensiv
skötsel vara att föredra.
Ökad variation i miljön är sannolikt positivt och olika typer av skötsel kan därför
tillämpas längs vägarnas sidoområde på en och samma vägsträcka. Några sträckor kan
med fördel också lämnas utan slåtter. Båda fokusgruppernas beroende av
markförhållandena och tidiga successionsstadier talar för att åtgärder som stör marken,
t.ex. dikning och/eller annan form av mekanisk markpåverkan som motverkar att
vegetation helt täcker marken, ökar artrikedomen. Eftersom beskuggning är negativ för
artrikedomen och speciellt de rödlistade arterna som potentiellt skulle kunna använda
vägarnas sidoområden är det viktigt att ta bort träd och buskar som kan beskugga
mikrohabitatet. Det är viktigt att åtgärdernas effekter på fokusgrupperna följs upp innan
de genomförs i stor skala.
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Jämfört med andra insektsgrupper är kunskapen om jordlöparna och myrorna stor,
även om just fokusgruppernas vägkantsfauna studerats väldigt lite i Skandinavien. Den
omfattande kunskapen om fokusgrupperna underlättar tolkning av inventeringsresultat
och att besvara kritiska frågeställningar. En annan fördel är att det finns väl utvecklad
metodik för att studera grupperna och metodik att angripa olika typer av
frågeställningar, inklusive effekter av olika skötselåtgärder. I detta sammanhang torde
åtminstone jordlöpare kunna användas som indikatorarter speciellt i miljöer som
befinner sig i tidiga successionsstadier.

Rekommendationer
Resultaten från denna litteraturstudie visar att både jordlöpare och myror är utmärkta
grupper att inventera ur biodiversitets- och naturvårdsperspektiv. Speciellt i miljöer där
artrikedomen av kärlväxter är låg, t.ex. torra, näringsfattiga och exponerade miljöer är
båda grupperna utmärkta fokusgrupper. Jordlöparna och myrorna skulle därför kunna
vara ett bättre alternativ än kärlväxter som mått på artrikedom i dessa miljöer och
utgöra ett komplement i andra miljöer. Trafikverket rekommenderas därför att gå vidare
med både jordlöpare och myror samt starta inventeringar av grupperna.
Den höga andelen rödlistade arter inom respektive grupp som potentiellt skulle kunna
ha vägarnas sidoområden som en levnads- och refugiemiljö talar också för att starta
inventeringar av grupperna. Mycket talar för att vägarnas sidoområden också fungerar
som spridningskorridorer. Förekomst av dessa arter i sidoområdena skulle visa på att
vägkanterna som miljö och landskapselement har en bevarandepotential som hittills
inte upptäckts. Därför rekommenderas Trafikverket att starta riktade studier mot dessa
arter speciellt i regioner/områden där de mest hotade arterna har sina sista lokaler i
Sverige.
Genom att speciellt jordlöparna men också myrorna är beroende av mikrohabitatet i sin
livsmiljö kan enkla skötselåtgärder förändra habitaten och på så sätt skapa en högre
artrikedom i vägkanternas sidoområden. Då skötselåtgärder kontinuerligt vidtas i
sidoområdena idag skulle sådana åtgärder få ett stort genomslag och gruppernas
artrikedom gynnas över stora och regionalt spridda arealer. Trafikverket
rekommenderas att starta studier av hur olika skötselåtgärder påverkar de båda
fokusgruppernas artrikedom.
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Bilaga 1.
Sammanställning av rödlistade arter
Jordlöpare
Rödlistade jordlöpare i Sverige vilka uppträder i jordbrukslandskap, J, eller urbana miljöer, U.
Övriga habitat som anges är havsstränder, H, skogslandskap, S, våtmarker, V. Fet bokstav i
miljökolumnen anger att miljön är huvudhabitat för arten. Hotkategori anger hur artens
hotstatus bedömts där RE = Nationellt utdöd, CR = Akut hotad, EN = Starkt hotad, VU =
Sårbar, NT = Nära hotad. Potentiell vägkant (Pot. Vägkant) anger om arten potentiellt skulle
kunna finnas i vägkanter med utgångspunkt från artens mikrohabitatkrav.
Art

Svenskt namn

Hotkategori

Habitat

Pot. Vägkant

Calosoma auropunctatum

Hedlarvmördare

CR

J

Ja

Calosoma reticulatum

Alvarlarvmördare

EN

J

Ja

Carabus convexus

Kullerlöpare

VU

JHU

Ja

Elaphrus uliginosus

Bred groplöpare

NT

VJHU

Tveksamt

Clivia collaris

Brokig mullvadslöpare

EN

VHU

Tveksamt

Dyschirius angustatus

Mjälgrävare

NT

VHU

Tveksamt

Dyschirius chalceus

Saltgrävare

EN

HVJ

Tveksamt

Dyschirius intermedius

Ågrävare

NT

VHU

Tveksamt

Dyschirius laeviusculus

Brantgrävare

EN

VHU

Tveksamt

Bembidion nigricorne

Ljungsnabblöpare

NT

SJHU

Ja

Bembidion ruficolle

Gul strandlöpare

NT

VU

Nej

Bembidion stephensi

Källsnabblöpare

NT

VHU

Nej

Bembidion humerale

Torvlöpare

VU

SVU

Tveksamt

Ocys quinquestriatus

Murlöpare

VU

U

Nej

Poecilus punctulatus

Matt sollöpare

EN

JU

Ja

Abax parallelepipedus

Lövskogslöpare

NT

SU

Tveksamt

Sphodrus leucophthalmus

Kvarnlöpare

RE

U

Nej

Laemostenus terricola

Källarlöpare

NT

JU

Tveksamt

Dolichus halensis

Åkerlöpare

VU

JU

Ja

Platynus krynickii

Sumpskogslöpare

NT

VSJ

Nej

Amara montivaga

Blågrön kornlöpare

NT

JU

Ja

Amara littorea

Matt kornlöpare

EN

JU

Ja

Amara infima

Ljungkornlöpare

NT

JHU

Ja

Zabrus tenebrioides

Axlöpare

VU

J

Ja

Chlaenius tristis

Brun sammetslöpare

NT

VJHU

Nej

Chlaenius nirgricornis

Gulgrön sammetslöpare

NT

VJU

Tveksamt

Chlaenius nitidulus

Lersammetslöpare

VU

JHV

Tveksamt
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Art

Svenskt namn

Hotkategori

Habitat

Pot. Vägkant

Chlaenius sulcicollis

Träsksammetslöpare

VU

VJ

Tveksamt

Chlaenius quadrisulcatus

Strimmig sammetslöpare

VU

VJ

Tveksamt

Chlaenius costulatus

Praktsammetslöpare

VU

VJ

Tveksamt

Badister meridionalis

Vätbroklöpare

NT

JV

Tveksamt

Ophonus puncticollis

Hjärthalsad väglöpare

NT

JU

Ja

Ophonus azureus

Azurlöpare

NT

JU

Ja

Harpalus griseus

Sammetsfrölöpare

VU

JU

Ja

Harpalus calceatus

Trädeslöpare

VU

JU

Ja

Harpalus melancholicus

Dysterlöpare

VU

JHU

Ja

Harpalus autumnalis

Höstfrölöpare

CR

JHU

Ja

Harpalus luteicornis

Kustfrölöpare

VU

JH

Ja

Harpalus rufipalpis

Hedfrölöpare

NT

JU

Ja

Harpalus neglectus

Dynfrölöpare

NT

JH

Ja

Harpalus servus

Oval frölöpare

NT

JHU

Ja

Harpalus anxius

Smal frölöpare

NT

JHU

Ja

Harpalus subcylindricus

Alvarfrölöpare

NT

JU

Ja

Harpalus picipennis

Knubbfrölöpare

NT

JU

Ja

Harpalus froelichii

Klumpfrölöpare

NT

JU

Ja

Harpalus hirtipes

Platt frölöpare

EN

JU

Ja

Harpalus flavescens

Gul frölöpare

EN

JU

Ja

Lebia cyanocephala

Blå örtlöpare

EN

JU

Ja

Cymindis humeralis

Blank skulderlöpare

EN

J

Ja

Cyminidis macularis

Dynskulderlöpare

NT

JHU

Ja

Brachinus crepitans

Bombarderbagge

VU

JU

Ja
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Myror
Rödlistade myror i Sverige vilka uppträder i jordbrukslandskap, J, eller urbana miljöer, U.
Övriga habitat som anges är havsstränder, H, skogslandskap, S, våtmarker, V. Fet bokstav i
miljökolumnen anger att miljön är huvudhabitat för arten. Hotkategori anger hur artens
hotstatus bedömts där RE = Nationellt utdöd, CR = Akut hotad, EN = Starkt hotad, VU =
Sårbar, NT = Nära hotad. Potentiell vägkant (Pot. Vägkant) anger om arten potentiellt skulle
kunna finnas i vägkanter med utgångspunkt från artens mikrohabitatkrav.
Art

Svenskt namn

Hotkategori

Habitat

Pot. Vägkant

Myrmica specoides

Dynrödmyra

NT

JHU

Ja

Solenopsis fugax

Tjuvmyra

EN

J

Ja

Themnothorax interuptus

Hedsmalmyra

NT

JHU

Ja

Strongylognathus testaceus

Sabelmyra

EN

SJ

Ja

Lasius bicornis

Stubbjordmyra

EN

SJ

Nej

Polyergus rufescens

Amasonmyra

CR

J

Ja

45

Sammanställning av använda sökord och antal träffar i litteraturstudien
Jordlöpare
Resultat av litteratursök jordlöpare
Sökord/Söksträng

Urval

Antal träffar

”Carabidae” AND road*

33

”Carabidae” AND higway*

11

”Carabidae” AND motorway*

0

“Carabidae” AND road should*

3

“Carabidae” AND road verg*

12

”Ground beetles” AND road*

18

”Ground beetles” AND higway*

0

”Ground beetles”AND motorway*

0

”Ground beetles” AND road should*

2

“Ground beetles” AND road verg*

6

Myror
Resultat av litteratursök myror
Sökord/Söksträng

Urval

Antal träffar

”Formicidae” AND road*

0

”Ants” AND road*

92
Entomologi

22

Biodiversity conservation

11

”Ants” AND highway*

14

”Formicidae” AND highway*

7

”Formicidae” AND motorway*

0

”Ants” AND motorway*

0

”Ants” AND road should*

0

”Ants” AND road verg*

9

”Ants” AND proximi*

84
Biodiversity and conservation

7

Ecology

27

46

Ordlista
Antropogena miljöer: Av människan skapade miljöer, t.ex. stadsmiljöer, parker,
vägar, bostäder, etc.
Eurytop: En eurytop art kan utnyttja många olika typer av miljöer som levnadsmiljö.
Orsaken till detta är att de inte har specifika krav på sin miljö. Jämför Stenotop art.
Monofag: En art som lever av en typ av födoslag. Lägg märke till att med termen kan
avses växtätare, fröätare och liknande, alltså ett relativt vitt födobegrepp som inte avser
specialisering i vanlig mening utan mera en ramavgränsning för artens födoval. Jämför
Polyfag.
Morfoarter: Ibland kan systematik eller avsaknad av specialistkunskap sätta
begränsningar för studier och hur det är möjligt att bearbeta ett insamlat
insektsmaterial. Man kan då istället för att artbestämma material använda sig av det
man kallar morfoarter. Det innebär att baserat på morfologiska karaktärer man själv
hittat i materialet (eventuellt också med hjälp av tillgänglig men otillräcklig systematisk
litteratur) gör en indelning i olika arter, s.k. morfoarter. Denna metod får ofta användas
i studier utförda i områden som är dåligt kända vad gäller insekter och/eller för
insektsgrupper där systematiken är outredd. Fördelen är att man genom att behandla
material från olika lokaler på ett likartat sätt kan jämföra dem. Nackdelen är bland
annat att resultaten kan vara svårtolkade genom att man inte känner arternas ekologi,
t.ex. födo- och habitatval, samt för grupper där den morfologiska variationen inom
arterna är stor är risken stor att individer förs till samma art trots att de tillhör olika
arter och vise versa, speciellt i stora material som är svåra att överblicka.
Polyfag: En art som lever av flera olika typer av födoslag. Lägg märke till att det är en
grov indelning, t.ex. att arten lever både av växter och av djur. Jämför monofag ovan.
Stenotop: En art som har ett specialiserat habitatval och är starkt bunden till detta
habitat. Arten hittas nästan aldrig utanför detta habitat. Jämför eurytop ovan.
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