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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 så har vi nästan uteslutande
identifierat artrika vägkanter som sträckor med olika ängsväxter. Förekomsten
av olika djur knutna till vägkanterna har inte aktivt eftersökts eller beaktats.
För några år sedan fick dåvarande Vägverket en del information om olika steklar
(vildbin) via de ”Åtgärdsprogram för hotade arter” som Naturvårdsverket och
landets Länsstyrelser arbetar med. Platser utefter vägar där förekomster av
väddsandbi var kända började då tas med som ”Artrik vägkant”. Vägkanter med
stora förekomster av blommor av även förhållandevis vanliga arter som
åkervädd och ängsvädd, till vilka de två rödlistade arterna väddsandbi
respektive guldsandbi är knutna, har plötsligt blivit viktiga att notera. Eftersom
blommorna är en nödvändig resurs för bina har vi de senaste åren alltid noterat
massförekomster av åkervädd och ängsvädd.
Nästa steg i frågeställningen har varit att identifiera vilken roll vägrenarnas
ängshabitat har totalt i ett större landskapsavsnitt. I Storåns dalgång hade sedan
tidigare ett projekt bedrivits kring de aktuella bina i odlingslandskapet. I det
studerade området hade Trafikverket bara två kortare Artrika vägkanter
avgränsade. Det uppdrag som gavs i föreliggande studie var att se om längre
avsnitt av vägsystemet innehöll blomresurser i form av åkervädd och ängsvädd
och om väddsandbi och guldsandbi fanns här. Tanken var att kunna se
vägkanternas andel och roll för de aktuella steklarna i ett landskapligt
sammanhang.
Rapporten visar tydligt på att förekomsten av nyckelarter som åkervädd och
ängsvädd är vittspridda i området och att de aktuella sandbina finns i och är
beroende av vägkanterna och dess vegetation. Trafikverkets framtida skötsel av
vägkanter som tidigare framstått som relativt triviala kommer i området att
spela stor roll för bevarandet av de rödlistade och hotade vildbiarterna
väddsandbi och guldsandbi. Områdets artrika vägkanter behöver utökas
väsentligt.
Författaren ansvarar för rapportens innehåll och tackas för sin insats.
Mats Lindqvist
Miljöspecialist/ekolog

Hona av guldsandbi Andrena marginata i ängsvädd.

Hona av väddsandbi Andrena hattorfiana i åkervädd.
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Sammanfattning
Detta är en inventering av vägrenar längs ca 7,5 mil av Trafikverkets vägrenar i Storåns
dalgång från Sätila i söder till strax norr om Bollebygd i norr i Västra Götalands län. Syftet
har varit att bedöma vägrenarnas betydelse för vildbifaunan i ett landskapsperspektiv.
Väddsandbi Andrena hatttorfiana och guldsandbi Andrena marginata, som båda är
rödlistade och antas vara indikatorarter för intressantare vildbifauna, har särskilt eftersökts
tillsammans med åkervädd och ängsvädd som arterna samlar pollen i. Både väddsandbi och
guldsandbi samt de naturvårdsintressanta arterna vialsandbi Andrena lathyri och
långhornsbi Eucera longicornis påträffades i Trafikverkets vägrenar i området.
Totalt bedömdes 14,4 km av Trafikverkets vägrenar ha stor eller mycket stor betydelse för
vildbifaunan i området p.g.a. av vägrenarnas allmänna blomrikedom. Detta motsvarar
ca 20 % Trafikverkets vägrenar i området.
Ca 4700 blommor av åkervädd och ca 1200 blommor av ängsvädd räknades totalt längs
vägrenarna. 13 tätare bestånd med fler än 90 blommor av åkervädd hittades. Nio av dessa
bestånd (69 %) fanns vid Trafikverkets vägrenar. I sex av de 13 bestånden hittades
väddsandbi, vilket motsvarar 46 % av bestånden. För ängsvädd hittades fyra bestånd med
över 90 blommor, varav två bestånd fanns vid Trafikverkets vägrenar. Guldsandbi hittades i
ett av dessa bestånd, vilket motsvara 25 % av bestånden.
24 lokaler med väddsandbi samt 12 lokaler med guldsandbi är totalt kända i dalgången. Vid
denna inventering har tio nya lokaler med väddsandbi och två nya lokaler med guldsandbi
påträffats. 45 % av det totala antalet lokaler med väddsandbi består av vägrenar och fyra av
de påträffade lokalerna består av Trafikverkets vägrenar, vilket motsvarar 17 % av det totala
antalet kända lokalerna. När det gäller guldsandbi påträffades en vägren (Trafikverkets)
med honor av guldsandbi, vilket motsvarar 8 % av samtliga de kända lokalerna i området.
Vägrenarna bedöms som mycket viktiga för populationerna av väddsandbi i området
eftersom en stor del av åkervädden, som är den enda pollenresurs som använd av arten,
finns i vägrenarna. Slåtter av vägrenarna bör ske efter den 15 augusti då väddsandbiets
flygtid är avslutad. Lokalt bedöms vägrenarna även vara viktiga för guldsandbi. Det är
särskilt viktigt att peka ut lokaler med guldsandbi eftersom ängsvädd, som är artens
pollenresurs, blommar så sent att den ofta slås av vid slåtter av vägkanterna. Där det finns
guldsandbi eller större bestånd av ängsvädd bör slåttern ske efter den 15 september.
Storskaligare inventeringar av vägrenar under åkerväddens blomningstid verkar vara ett bra
sätt att finna intressantare vildbimiljöer i landskapet samtidigt som intressanta
vägrensavsnitt kan pekas ut. De påträffade honorna av väddsandbi i vägrenarna ser ut att på
ett bra sätt täcka in de populationer av väddsandbi som finns i landskapet. Förekomsten av
väddsandbi kan dessutom indikera en intressantare vildbifauna i övrigt. 42 % av de kända
populationerna med guldsandbin i dalgången ligger inom 1 km från de påträffade
väddsandbina vid vägrenarna.
Metoden är inte heller särskilt arbetskrävande vilket gör att den kan användas för att i
större skala skanna av vägrenar för att hitta intressantare områden för väddsandbin,
guldsandbin och vildbin i övrigt.
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Syfte
Syftet har varit att utreda vägrenarnas betydelse för vildbifaunan i ett landskapsekologiskt
perspektiv i Storåns dalgång från Bollebygd i norr till Sätila vid Lygnern i söder i Västra
Götalands län. Det inventerade området berör Trafikverkets tre driftsområden VarbergKinna, Landvetter och Borås.
Ytterligare ett syfte har varit att göra en avstämning mot tidigare kunskap och material som
Trafikverket haft från området där endast två kortare vägrensavsnitt sedan tidigare har
pekats ut som ”Artrik vägkant”.
Väddsandbi Andrena hattorfiana och guldsandbi Andrena marginata, som tidigare är
kända från området, har främst eftersökts vid inventeringen. Båda arterna är rödlistade och
ingår dessutom i ett nationellt åtgärdsprogram för vildbin på ängsmark.
Projektet sker parallellt med ”Projekt guldsandbi i Mark” som pågår under 2009-2011 i
Storåns dalgång inom Marks kommun.
Arbetet har gjorts av Peter Nolbrant, BioDivers Naturvårdskonsult på uppdrag av
miljöspecialist/ekolog Mats Lindqvist, Trafikverket Region Väst. Professor L. Anders
Nilsson, avdelningen för växtekologi, har bidragit med bedömning av de olika påträffade
blommande växternas betydelse för vildbifaunan.

Figur 1. Landskapets olika delar är viktiga för att arter ska kunna reproducera sig och sprida sig. I
Brinkarna i bakgrunden finns ett av de bästa områdena för guldsandbi i Storåns dalgång. Bollebygd
skymtar längst bak. Blomrika linjära element som vägrenar, åkerrenar och stenmurar kan vara viktiga
spridningsvägar för guldsandbi och många andra insektsarter i landskapet. Blommande träd och buskar
som sälg, vide, hägg, hagtorn mm är en annan mycket viktig faktor för vildbifaunan.
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Bakgrund
Storåns dalgång från strax norr om Bollebygd till Sätila vid Lygnern är ett tydligt avgränsat
område med en längd på ca 2 mil (fig. 2). Området är en bred sprickdal där djupa lager av
finkorniga material från isavsmältningen har sedimenterat. Områden med sandiga
avlagringar finns på många ställen. Norr om Bollebygd rinner Nolån som strax sydväst om
Bollebygd ansluter till Sörån som rinner från öster i en annan sprickdal. Efter att de båda
åarna runnit samman kallas ån Storån och rinner den ca 1,6 mil långa sträckan till sjön
Lygnern. Vattendraget har eroderat ner i de finkorniga sedimenten i ett meandrande lopp
och erosionssluttningar tillsammans med ett s.k. flodplan har utvecklats.
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Figur 2. Inventerade vägrenar, riksintresse, bevarandevärda odlingslandskap
och projekt guldsandbi. Vägnummer på Trafikverkets vägar är utskrivet.
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Dalgången domineras av odlingslandskap och mjölkproduktion har varit en viktig del av
jordbruket i området. Under senare delen av 1900-talet har antalet gårdar med djur
minskat och många av brinkarna som tidigare varit ängar har vuxit igen med skog. Enstaka
fina områden med rikligt blommande hagmarker finns fortfarande kvar. Igenväxningen av
landskapet i Sverige har gjort att en rad arter som behöver ängsmarker har minskat kraftigt
och hamnat på rödlistan. Många arter av bin är drabbade av denna process (Linkowski
m.fl., 2004a). Konstgödslingen av många hagmarker har också gjort att ängsblommorna
försvunnit eftersom de konkurreras ut av gräs, hundkäx, smörblommor m.fl. snabbväxande
arter. Ett annat problem för ängarnas flora och fauna är att många områden som
fortfarande har kreatur betas så tidigt och hårt på säsongen att blomresursen för många bin
och fjärilar betas bort (Lundwall, 2009).
Blomrika vägrenar kan därför bli en viktig reträttplats för både ängsväxter, fjärilar och bin
eftersom vegetationen får stå kvar och slås sent på säsongen (Lennartsson & Gylje, 2009).
Vägrenarna kan också fungera som spridningsvägar för insekter mellan exempelvis olika
hagmarker (Linkowski m.fl., 2004b). Trafikverkets vägar och enskilda vägar löper längs
med dalgångens båda sidor och kan på så sätt fungera som viktiga miljöer för födosök,
bomiljöer och spridning.
Tabell 1. Rödlistade hagmarksarter (Gärdenfors, 2010) som tidigare påträffats i Storåns dalgång.

Granspira NT
Backsippa VU
Mosippa VU
Sommarfibbla NT
Slåttergubbe NT
Vattenstånds VU

Guldsandbi VU
Väddsandbi NT
Allmän metallvingesvärmare NT
Sexfläckad bastardsvärmare NT
Violettkantad guldvinge NT
Ädelguldbagge NT

Flera naturinventeringar har tidigare gjorts i Storåns dalgång då intressanta växter och
insekter som är knutna till odlingslandskapet hittats (tab. 1). Närmare 20 ängs- och
betesmarksobjekt finns beskrivna i jordbruksverkets databas TUVA från dalgången
(Jordbruksverket, 2004) där bl a slåttergubbe, granspira och sommarfibbla finns
registrerade.
2005 gjordes en inventering av tätortsnära natur i Bollebygd (Nolbrant, 2005). Lite senare
gjordes även inventeringar för Bollebygds naturvårdsprogram (Nolbrant, 2007). Vid dessa
tillfällen hittades de rödlistade arterna guldsandbi VU, väddsandbi NT, violettkantad
guldvinge NT och sexfläckad bastardsvärmare NT.
2006 gjordes en naturinventering av Storåns dalgång i Härryda och 2007 gjordes en
motsvarande inventering i Marks kommun (Nolbrant & Wallman, 2008). I Mark hittades
flera lokaler med guldsandbi och väddsandbi (ArtDatabanken, 2005 och 2007) samt även
allmän metallvingesvärmare NT.
Guldsandbi och väddsandbi är särskilt intressanta eftersom de ingår i ett åtgärdsprogram för
hotade arter ”Vildbin på ängsmark”. Begränsande faktorer för arterna är förekomsten av
åkervädd för väddsandbi respektive ängsvädd för guldsandbi (Larsson, 2007) samt sandiga
solexponerade blottor där de kan gräva ut sina bon. För att tillräckligt med blomresursen ska
öka behöver blomrika marker slås eller betas sent (Sörensson, 2002). 2009-2011 har ett
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projekt pågått i Marks kommun för att restaurera områden för guldsandbi med medel från
Åtgärdsprogram för hotade arter (Nolbrant, 2010).
Storåns dalgång är av riksintresse för naturvård och delar av dalgången ingår även i
länsstyrelsens bevarandeplan för odlingslandskapet, objekt 6304A-C (fig. 2). Dessutom
föreslås Storåns dalgång som ett s.k. fokusområde i Marks kommuns naturvårdsprogram
(Marks kommun, 2010). Fokusområde innebär att kommunen anser området som prioriterat
att arbeta med i samverkan med det lokala engagemang som finns i området.

Metoder och definitioner
Metoden har utvecklats under projektet för att med en relativt låg arbetsinsats kunna
bedöma vägrenarnas värde för flora och vildbin.
För detta har de lättobserverade arterna väddsandbi Andrena hattorfiana och guldsandbi
Andrena marginata valts ut för eftersök. I viss mån har även lättidentifierade arter som
vialsandbi Andrena lathyri och långhornsbi Eucera longicornis noterats samt även fjärilar.
Vid inventeringen har samtliga individer av väddsandbi och guldsandbi samt individernas
kön noterats. I rapporten används uttrycken ”lokal” och ”population”. En ”lokal” är ett
område där en eller flera individer av väddsandbi eller guldsandbi påträffats. Storleken på en
lokal har satts till ett område med 100 meters radie runt en påträffad individ. Individer som
återfinns inom 100 meter tillhör alltså samma lokal. Vid denna inventering har dock endast
en individ påträffats vid varje lokal. En population är inte samma sak som lokal. En
population av väddsandbi kan exempelvis utnyttja flera olika lokaler där det finns gott om
åkervädd eftersom väddsandbiets maximala flygavstånd mellan boområden och blommor är
ca 1 km (Linkowski m.fl., 2004a). En population har därför antagits finnas i ett
sammanhängande områden där de 1 km stora buffertzonerna runt observerade väddsandbin
berör varandra. För guldsandbin har dessa buffertzoner istället satts till 200 m eftersom
flygavståndet är mindre.
Eftersom honor av väddsandbi endast samlar pollen i åkervädd och guldsandbihonor endast i
ängsvädd har dessutom åkervädd och ängsvädd räknats längs vägrenarna. I övrigt har
blomrikare vägrenar också noterats. Dessa vägrenar har delats in i fyra klasser varav de två
bästa klasserna har ritats in på karta. Arter av de örter som förekommit har noterats. Sandiga
sydvända skärningar som är lämpliga bomiljöer för vildbin har också noterats.
I huvudsak är det Trafikverkets vägrenar som har inventerats (fig. 2). Tre sträckor med
enskilda vägar mellan Sätila och väg 156, mellan väg 156 och Rävlanda samt en sträcka norr
om Bollebygd har också inventerats på större mängd åkervädd samt väddsandbi som
jämförelse och för att få bättre grepp om förekomsten av arten i landskapet.
En första mer översiktig rekognosering med bil gjordes den 1 och 9 juni. Noggrannare
inventering med cykel gjordes sedan den 21, 27 och 29 juni under åkerväddens blomning och
under väddsandbiets aktivitetsperiod. Inventeringen efter väddsandbi skedde genom att
sakta vandra längs vägrenar med gott om åkervädd och söka efter honor i blommor. Rikare
förekomst av blad från ängsvädd som blommar senare noterades även vid tillfället.
Vägrenarna har i huvudsak besökts vid endast ett tillfälle vilket gör att antalet lokaler med
väddsandbi får ses som ett minimiantal. Vid uppredad inventering hade troligen fler vägrenar
där det finns gott om åkervädd konstaterats innehålla väddsandbi.
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Den 12 och 18 augusti gjordes ett riktat besök av de lokaler som tidigare noterats innehålla
gott om ängsvädd varvid ängsväddblommor räknades och guldsandbi eftersöktes. I samband
med detta besöktes även andra områden i landskapet med gott om ängsvädd som bedömdes
vara möjliga lokaler med guldsandbi.
Vid inventeringen av vägrenarna har GPS och handdator använts. I handdatorn har linjer
automatiskt kunnat ritas i shp-fil samtidigt som man färdats längs intressanta vägrenar.
Uppgifter om örter har antingen skrivits in direkt i attributtabellen i handdatorn eller så har
diktafon använts. Förekomst av väddsandbi och guldsandbi har med hjälp av GPS och
handdator ritats in som punkter. Intressantare vägrenar har dokumenterats med
digitalkamera. Även vissa intressantare miljöer i anslutning till vägrenarna har
dokumenterats med digitalkamera.
I GIS har sedan shp-filer över vägrenar och bin importerats. Här har även tidigare uppgifter
om väddsandbi och guldsandbi lagts in. Dessutom har områden från ängs- och
betesmarksinventeringen (TUVA) lagts in. I litteraturen anges flygavstånd mellan
boområden och blomresurs vara som högst 1 km för väddsandbi och 200 m för guldsandbi.
Buffertzoner på 1 km har därför skapats i GIS runt väddsandbiförekomst och runt vägrenar
med fler än 90 blommor av åkervädd. För guldsandbi och vägrenar med ängsvädd har
buffertzonerna varit 200 m.
Vid prioriteringen av särskilt viktiga sträckor av vägrenar har buffertzoner för väddsandbi
och guldsandbi använts för att ”klippa” ut de delar vägrenar (klass 1 eller 2) som ligger nära
lokaler med väddsandbi eller guldsandbi.

Klassindelning av vägrenar
Klass 1. Detta är solexponerade vägrenar/vägskärningar med stor blomrikedom och med
gott om blommor som kräver torr eller näringsfattig mark (tab. 2). Även solbelysta vägrenar
med gott om sandiga jordblottor som lämpar sig som bomiljöer för gaddsteklar och där det
samtidigt växer en hel del blommor ges det högsta värdet.
Förekomst av hotade arter (VU eller högre hotkategori) eller god förekomst av en eller flera
rödlistade arter (NT) innebär också klass 1.
Vägrenar av klass 1 bedöms ha mycket stor betydelse för vildbifaunan i området.
Tabell 2. Exempel på arter som påträffats i vägrenar i området och som
bedömts var indikatorarter för värdefulla vägrenar.

Blåmunkar
Tjärblomster
Gökärt

Bockrot
Getväppling
Gråfibbla
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Revfibbla
Ängsvädd
Åkervädd

Figur 3 och 4. Exempel på klass 1-vägrenar från området. Mycket blomrik vägren till vänster (7j) med gott om
tjärblomster och blåmunkar. Hane av väddsandbi har setts i vägrenen. Ytterligare en blomrik vägren (4i) till
höger med gott om åkervädd, tjärblomster och blåmunkar vid Sjönnered. Väddsandbihona syns i bilden.

Klass 2. Detta är solexponerade blomrika vägrenar men med större inslag av kvävegynnade
växter som smörblommar och hundkäx. Vägrenarna är dock inte så starkt kvävepåverkade
vilket gör att en del ängsblommor förekommer som gökärt, gråfibbla och åkervädd. Oftast
finns dessa vägrenar längs naturbetesmarker eller skogsmark som inte gödslas.
Om vägrenen har gott om sandiga jordblottor och om vägrenen har ett sydvänt läge med
mycket gynnsamt mikroklimat kan den klassa som 2 även om mängden blommor inte är så
stor.
Vägrenar av klass 2 bedöms ha stor betydelse för vildbifaunan i området.

Figur 5 och 6. Exempel på klass 2-vägrenar. Vägrenar med inte lika tydlig
blomrikedom men ändå en hel del blommor som gör att vägrenen bedöms ha stor
betydelse i landskapet. Till vänster ses gott om åkervädd i en vägren norr om Sätila
(6f). Till höger löper en vägren med gott om gökärt och där det också förekommer
vialsandbi som söker pollen i gökärten (1b).
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Klass 3. Detta är vägrenar med större gräsinslag och mindre inslag med blommor som mest
består av kvävegynnade arter. Det är dock att tänka på att även triviala blommor som
hundkäx och smörblomma är en viktig blomresurs för insekter i landskapet. Den mindre
mängden av blommor gör dock att dessa vägrenar inte har lika stor betydelse för
vildbifaunan.
Vägrenar av klass 3 bedöms ha viss betydelse för vildbifaunan i området.

Figur 7. En vägren vid Bråta som domineras av gräs och i mindre
omfattning främst kvävegynnade blommor som hundkäx och
smörblomma. Observera att även vägrenar med hundkäx och andra
triviala blommor kan ha stor betydelse i ett landskap som är fattigt
på blommor. Vägrenarna ligger ofta längs åkrar och är påverkade
av gödsel som hamnar i vägrenen vid gödselspridning.

Klass 4. Detta är helt gräsbevuxna vägrenar. Avsaknaden av blommor gör att vägrenarna
saknar betydelse för vildbifaunan. Ofta är gräsvegetationen tät och det saknas även blottor
med bar jord.

Figur 8. En vägren norr om Bosgården som helt saknar blommor
och där det endast växer gräs. Dessa vägrenar är kraftigt

påverkade av gödsel från närliggande åkermark.
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Resultat
Vägrenarnas längd

Totala längden av Trafikverkets vägar i området är ca 3,75 mil vilket då ger 7,5 mil vägrenar.
Därtill kommer enskilda vägar i området varav några har inventerats. Tre sträckor med
enskild väg på totalt 1,5 mil har cyklats och inventerats mer översiktligt endast på åkervädd
och väddsandbi.

Påträffade blommande växter

52 arter av blommande växter har noterats i Trafikverkets vägrenar i området (tab. 3).
Eftersom det endast varit en översiktlig inventering finns betydligt fler arter som endast
förekommer fåtaligt, som är mindre och mer svårupptäckta eller som är åkerogräs och växer i
vägrenarnas åkerkanter. En bedömning av de enskilda växtarternas betydelse för vildbifauna
har gjorts av L. Anders Nilsson (tab. 3). Det är viktigt att påpeka att växter enbart blir viktiga
om de förekommer i bestånd, och det räcker inte med enstaka individer av ens väldigt
näringsrika blomväxter. En grov bedömning har också gjorts av hur vanliga blommorna är i
en tregradig skala där 3 är vanligast (tab. 3). De särskilt inventerade väddarterna har mycket
stor betydelse för vildbifaunan samtidigt som åtminstone åkervädd förekommer tämligen
rikligt i åkerrenarna. Man kan även notera att arter som vitklöver, gullris, gråfibbla m.fl. arter
är viktiga för vildbifaunan och förekommer tämligen till mycket rikligt i områdets vägrenar.
Tabell 3. Påträffade blommande växter i Trafikverkets vägrenar i området samt bedömning av deras betydelse
för vildbifaunan, 0-5 poäng (L. Anders Nilsson, e-post 2010). En uppskattad frekvens för olika arters förekomst
i området anges efter namnet där en trea är högst frekvens.

Mycket stor allmän betydelse för vildbifaunan (5p)
Vide 2, i stort sett alla generalister, samt en del specialister (Andrena, Colletes cunicularius)
Hallon 1, många arter (Hylaeus, Colletes, Andrena, Halictus, Lasioglossum, Bombus, Nomada)
Ljung 1, i stort sett alla generalister, och en del specialister (Andrena fuscipes, Colletes succinctus)
Åkervädd 2, både generalister (Bombus, Lasioglossum etc.) och specialister (Andrena 2 spp.)
Ängsvädd 1, både generalister (Bombus, Lasioglossum etc.) och specialister (Andrena 2 spp.)
Blåmunkar 1, allehanda generalister (Hylaeus, Lasioglossum, Andrena, Nomada, Bombus)
Gullris 2, allehanda generalister (Bombus, Lasioglossum, Nomada)
Av stor allmän betydelse för vildbifaunan (4p)
Femfingerört 1, många småbin (Hylaeus, Lasioglossum, Andrena, Halictus, Ceratina)
Kråkvicker 2, många (Megachile, Bombus, Eucera, och vissa Andrena)
Gökärt 2, många (Megachile, Osmia, Bombus, Eucera, och vissa Andrena)
Vitklöver 3, många (Megachile, Hoplitis, Bombus, Eucera, Trachusa, Anthidium, vissa Andrena)
Käringtand 2, många (Megachile, Hoplitis, Bombus, Eucera, Trachusa, Anthidium, några Andrena)
Getväppling 1, många (Megachile, Hoplitis, Bombus, Eucera, Trachusa, vissa Andrena)
Liten blåklocka 2, generalister (Bombus, Hylaeus etc.) och specialister (Chelostoma, Dufourea)
Revfibbla 1, generalister (Lasioglossum, Andrena), och specialister (en del Andrena)
Gråfibbla 2, generalister (Lasioglossum, Andrena), och specialister (en del Andrena)
Flockfibbla 2, generalister (Lasioglossum, Bombus, Megachile), specialister (Panurgus, Dasypoda)
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Av ganska stor allmän betydelse för vildbifaunan (3p)
Tjärblomster 1, långtungade bin (Eucera, Bombus, Anthophora retusa)
Humleblomster 1, stora långtungade bin (Bombus, Eucera)
Blodrot 2, småbin (Hylaeus, Lasioglossum, Andrena, Halictus)
Gulvial 2, många (Megachile, Bombus, Eucera, Trachusa, vissa Andrena)
Alsikeklöver 2, många (Megachile, Bombus, Eucera, vissa Andrena)
Blåsuga 1, attraktiv för långtungade bin (Bombus, Anthophora retusa)
Teveronika 2, småbin (Andrena, Lasioglossum, Hylaeus), specialist Andrena labiata

Av mestadels lokal betydelse för vildbifaunan (2p)
Grässtjärnblomma 2, småbin (Lasioglossum, Andrena) men oftast bara lokalt
Smörblomma 3, småbin (Lasioglossum, Andrena), specialist Chelostoma florisomne
Nypon 1, nektarlös (pollen tas av Andrena, Halictus, Lasioglossum, Ceratina, Bombus)
Gåsört 1, småbin (Hylaeus, Halictus, Lasioglossum)
Smultron 2, småbin (Andrena, Lasioglossum, Halictus)
Rödklöver 2, många (Megachile, Bombus, Eucera, vissa Andrena)
Skogsklöver 2, många (Bombus, Eucera, sällan Megachile och vissa Andrena)
Midsommarblomster 1, mest småbin (Hylaeus, Lasioglossum, Andrena), stundom Bombus
Ängsviol 1, en del tidiga arter (Osmia, Bombus)
Hundkäx 3, småbin (Andrena, Lasioglossum, Halictus)
Bockrot 1, småbin (Andrena, Lasioglossum, Halictus)
Röllika 3, generalister (Lasioglossum, Sphecodes)några specialister (Colletes, Andrena
denticulata)
Prästkrage 1, generalister (Lasioglossum) några specialister (Heriades, Colletes)
Kärrtistel 1, generalister (Megachile, Bombus, Lasioglossum, Halictus)
Höstfibbla 3, generalister (Lasioglossum m fl) och specialister (Panurgus, Dasypoda hirtipes)
Svinrot 1, generalister (Lasioglossum m fl)
Maskros 2, generalister (Lasioglossum m fl)
Hagfibbla 1, generalister (Lasioglossum, Andrena), och specialister (en del Andrena,
Panurgus)

Knappast eller ej av allmän betydelse för vildbifaunan (1p)
Gökblomster 1, sällsynt av långtungade bin (Bombus), växt floralt anpassad till fjärilar
Älggräs 3, nektarlös (pollen tas av några Andrena, Lasioglossum, Bombus)
Johannesört 2, nektarlös (pollen tas lokalt av Bombus)
Styvmorsviol 2, (1- p): sällan besökt (av Bombus)
Videört 1, olja som floral belöning åt en enda specialistart (Macropis europaea)
Vitmåra 1, sparsamt besökt av citronbin (Hylaeus)
Stormåra 3, sparsamt besökt av citronbin (Hylaeus)
Mörkt kungsljus 1, (1p): sällan besökt (= växt floralt anpassad till blomflugor)

Betydelselös för vildbifaunan (0p)
Ängssyra 3, nektarlös vindpollinerare, värdelös för bin
Daggkåpa 2, besöks mycket sällan av småbin, växt apomikt utan samlingsbart pollen

Andel vägrenar med naturvärden

Totalt hittades sju vägrenar som bedömdes ha klass 1 längs Trafikverkets vägar i
området (fig. 9). Längden av dessa var totalt 1,7 km vilket motsvarar ca 2 % av
Trafikverkets vägrenar i området. Vid de enskilda vägarna hittades ytterligare två avsnitt
om totalt 490 m.

15

Figur 9. Inventerade vägsträckor samt noterade vägrenar i klass 1 och 2. Vid de enskilda
vägarna har endast klass 1 och vädd noterats.
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När det gäller klass 2-vägrenar hittades 73 sträckor med en total längd på 12,7 km. Den
längsta sträckan var 550 m och den kortaste 30 m. Genomsnittet för sträckorna låg på
174 m. Vägrenar med klass 1 och 2 motsvarade totalt 19 % av Trafikverkets vägrenar i
området.
Om man antar att vägrenarna i genomsnitt är 1,5 m breda motsvarar arealen av
vägrenar med klass 1 eller 2 ca 2,2 ha.

Vägrenar med mycket åkervädd eller ängsvädd

4700 blommor av åkervädd räknades in längs de inventerade vägrenarna i området.
Totalt noterades 110 bestånd längs vägrenarna med varierande antal blommor från
några stycken till som mest 330 blommor (fig. 25). Av dessa fanns det 13 bestånd där det
enskilda beståndet av blommor översteg 90 stycken (fig. 13). 9 av dessa (69 %) fanns
längs Trafikverkets vägrenar. På sex av de 13 lokalerna med fler än 90
ängsväddsblommor hittades väddsandbi vilket är 46 % av lokalerna.

Figur 10. Åkervädd och smörblommor vid vägren (2b) nära Skogsgärde.

Ängsvädd var fåtaligare än åkervädd och hittades med totalt ca 1200 blommor. Eftersom
inventeringen skedde genom att i juni leta efter ängsväddblad och i augusti återbesöka
lokaler där blad setts är troligen antalet blommor underskattat jämfört med åkervädd.
Bedömningen är ändå att ängsvädd är ovanligare än åkervädd. På lämpliga platser kan
däremot ängsväddbestånd bli täta och blomrika med hundratals blommor.
Totalt hittades sju bestånd av ängsvädd längs vägrenarna (fig. 15) där det minsta
beståndet bestod av ca 50 blommor och det största av över 500. Fyra av bestånden hade
över 90 blommor och bedömdes kunna hysa guldsandbi. Två av dessa större bestånd,
eller 50 %, fanns längs Trafikverkets vägrenar. Guldsandbihonor hittades i ett av de
större bestånden längs Trafikverkets väg vilket motsvarar 25 % av samtliga större
bestånd.
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Figur 11. 18 augusti. Vägren 11c är den vägren i området där störst mängd ängsvädd
växer, ca 1 km norr om Bollebygd. Över 500 blommor hittades i vägskärningen som
inte slagits. Sträckan med ängsvädd är ca 70 m. Trots eftersök vid två tillfällen
hittades dock inga guldsandbin. Närmaste kända lokalen med guldsandbi ligger 1,3
km från vägrenen. Vägrenen ligger till stor del beskuggad från omgivande lövskog.
Genom viss avverkning kan ljusförhållandena förbättras. Övriga blommor som sågs
var flockfibbla, gökärt och skogsklöver.

Påträffade vildbin
Väddsandbi Andrena hattorfiana
24 lokaler med väddsandbi har totalt påträffats inom det undersökta området vid denna
och tidigare inventeringar (fig. 13). Av dessa lokaler har tio hittats vid denna inventering
(tab. 4). Totalt har 10 individer påträffats (9 honor och 1 hane) vid inventeringen.
Området i Marks kommun är den del som tidigare inventerats bäst medan delen i
Härryda kommun tidigare inte inventerats på bin. Här finns säkert fler lokaler i
landskapet utanför vägrenarna som inte är upptäckta. Elva av de 24 kända lokalerna
består av vägrenar vilket innebär 45 % av det totala antalet kända lokaler. Fyra av de
påträffade lokalerna finns vid trafikverkets vägrenar vilket motsvarar 36 % av lokalerna
längs vägrenarna eller 17 % av det totala antalet kända lokalerna.

Väddsandbi Guldsandbi
Tidigare kända lokaler
Vägrenar
Hagmarker
Vid denna inventering
Vägrenar
Hagmarker
Totalt

1
13
10
24

Tabell 4. Påträffade lokaler med väddsandbi och
guldsandbi vid denna och tidigare inventeringar

10
1
1
12
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Figur 12. Hona av väddsandbi i åkervädd i vägren (9b) väster om
Bollebygd.

Störst förekomst av väddsandbi finns i områdets södra delar i två delområden som skiljs
åt med en kortare lucka i området kring väg 156. Dessa två områden sträcker sig från ca
2 km norr om Lygnern och vidare ca 9 km upp i dalgången. Intressant att notera är att
lokalerna främst finns på dalgångens västra sida. Elva fynd av väddsandbi har gjorts
längs vägrenar som löper på den västra sidan medan inte ett enda fynd har gjorts längs
vägrenarna som löper på den östra sidan. Två förklaringar till detta kan finnas. Det finns
större mängd sandiga avlagringar på den sidan medan den östra sidan består av mer
leriga sediment. Mängden stora bestånd av åkervädd längs vägrenarna är också markant
fler i den västra kanten av dalgången. Väddsandbi i vägrenar har till stor del hittats i täta
bestånd av åkervädd som haft minst 90 blommor (fig. 13).
Kring Rävlanda finns en längre lucka i förekomsten av väddsandbi medan arten återigen
påträffas på flera platser i Nolåns och Söråns dalgångar kring Bollebygd.
Man kan notera att 83 % av de kända väddsandbilokalerna täcks in av de kilometerstora
buffertzonerna kring större bestånd av åkervädd (> 90 blommor) vid vägrenar. Med
andra ord sammanfaller rika bestånd av åkervädd i vägrenarna med förekomsten av
väddsandbipopulationer. Endast en rik förekomst av åkervädd i vägren saknar
påträffade väddsandbin inom 1 km.
Man kan också notera att 75 % av de lokaler med väddsandbi som påträffats ligger
utanför ängs- och betesmarksobjekt som finns registrerade i TUVA.
Ofta förekommer åkervädd rikligt endast i vägrenarna medan omgivande åkermark eller
gräsmarker saknar åkervädd. Vägrenarna bedöms därför ha mycket stor betydelse både
som blomresurs och som spridningsvägar för väddsandbi i dalgången.
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Figur 13. Förekomst av väddsandbi och åkerväddbestånd med fler än 90 blommor i Storåns dalgång.
Buffertzoner på 1 km har skapats både runt väddsandbi och runt åkerväddbestånd.
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Guldsandbi Andrena marginata
12 lokaler med guldsandbihonor är kända i dalgången från denna och tidigare
inventeringar (fig. 15). Vid denna inventering har två nya lokaler påträffats, varav en
lokal är en vägren (tab. 4). Störst koncentration av guldsandbilokaler finns i den södra
delen av dalgången i Marks kommun och kring Bollebygd. Eftersom inventeringar efter
Guldsandbi inte gjorts tidigare i området som ligger i Härryda kommun kan mängden
lokaler här vara underskattade jämfört med Mark och Bollebygd. Visst eftersök gjordes
dock på några hagmarker och vid grustag som misstänktes kunna hysa guldsandbi. På så
sätt upptäcktes en lokal, tillsammans med en vägrenslokal, där guldsandbin förekom.

Figur 14. Hona av guldsandbi i ängsvädd i vägren (3e) söder om Rävlanda.

I två vägrenar, som båda var Trafikverkets, har guldsandbi påträffats vid denna och
tidigare inventering. I lokalen norr om Sätila var det dock endast en hane som satt i
blåmunkar. En lokal med honor finns emellertid i en hagmark ca 200 m från vägrenen. I
den nyupptäckta lokalen i en vägren vid Rävlanda förekom gott ängsvädd och här sågs
en hona av guldsandbi. Antalet lokaler med honor vid vägrenar är 8 % av det totala
antalet kända lokaler.
Man kan på samma sätt som för väddsandbi notera att 75 % av de lokaler som påträffats
med guldsandbi ligger utanför ängs- och betesmarksobjekt som finns registrerade i
TUVA.
Med tanke på att guldsandbi har ett kortare maximalt flygavstånd och att större bestånd
av ängsvädd verkar vara fåtaligare än för åkervädd är guldsandbiets utbredning mer
fragmenterad ut än väddsandbiets. Med nuvarande kunskap ser det också ut att finnas
större luckor i dalgången mellan Bollebygd och Rävlanda samt mellan Rävlanda och
Björlanda.
Eftersom guldsandbi är en hotad art och att det finns en risk för att deras livsmiljöer är
fragmenterade i dalgången är alla större bestånd av ängsvädd längs vägrenarna mycket
värdefulla. Eftersom guldsandbiet är mer krävande vid val av boplatser samtidigt som
det maximala flygavståndet endast är 200 m är det viktigt att även försöka bättra på
eller skapa lämpliga solexponerade bomiljöer med blottad sandig mark i närheten av
områden med ängsvädd.
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Figur 15. Förekomst av guldsandbi och ängsväddbestånd i Storåns dalgång. Buffertzoner på
200 m har skapats både runt guldsandbi och runt ängsväddbestånd.
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Vialsandbi Andrena lathyri
Vialsandbi flyger i maj-juni under gökärtens intensivaste blomningsperiod. Arten är inte
rödlistad men bedöms som minskande. Inget riktat eftersök efter arten gjordes men två
vägrensavsnitt med arten hittades dels vid Bollebygd och dels mellan Björlanda och
Bosgården i Marks kommun. Arten är endast känd från en ytterligare lokal från tidigare
inventeringar i Marks kommun, vilket troligen är en kraftig underskattning.

Figur 16. Vägren (1b) den 1 juni söder om Bosgården med gott om gökärt där vialsandbi förekom.

Långhornsbi Eucera longicornis
Inget riktat eftersök gjordes heller efter långhornsbi. Flygtid för arten är maj-juli. Arten
bedöms som minskande men är inte rödlistad. Ett vägrensavsnitt med arten hittades
dock strax norr om Bosgården i Marks kommun. Arten är känd på nio andra lokaler från
tidigare inventeringar i Marks kommun.

Figur 17. Hane av långhornsbi och
humleblomster.

Figur 18. Humlebagge i åkervädd i vägren (3c) vid
Buarås.

Andra insekter
Många andra arter av insekter som exempelvis olika arter av fjärilar och skalbaggar
utnyttjar blommorna i vägrenarna. Exempel på arter som observerats är blåvingar,
ängssmygare, svingelgräsfjäril och humlebagge.
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Vägrenarnas landskapsekologiska betydelse
Blomresurs och spridningsvägar
Ofta förekommer åkervädd rikligt endast i vägrenarna medan omgivande åkermark eller
gräsmarker saknar åkervädd (fig. 19 och 20). Vägrenarna bedöms därför ha mycket stor
landskapsekologisk betydelse både som blomresurs för exempelvis väddsandbi. Man
kan också se att åkervädd växer längs längre sträckor av vägrenar. På så sätt kan
vägrenarna också fungera som spridningsvägar mellan olika blomrika hagmarksmiljöer
(fig.25).

Figur 19. Åkervädd förekommer ofta endast i vägrenarna (vägren 2c, bilden till vänster).
Figur 20. Vägren 9b (högra bilden) den 29 juni. Ett rikt bestånd med åkervädd i en sydostvänd slänt vid
vägrenen. Väddsandbi sågs i vägrenen. Övriga blommor som sågs var daggkåpa, humleblomster, gökärt,
hundkäx, stormåra, smörblomma, rödklöver, nypon, käringtand och alsikeklöver. Vägrenen bedöms som
klass 1. Sträckan är ca 60 m.

När det gäller guldsandbi är förekomsten av ängsvädd glesare vilket gör att vägrenarna
troligen fungerar sämre som spridningsvägar än för väddsandbi. Lokalt kan dock
vägrenarna ha stor betydelse som vägrenen med guldsandbi söder om Sätila (fig. 21) och
längs några av de enskilda vägarna mellan Björlanda och Härkila samt mellan Kärra och
Backa. Eftersom antalet kända lokaler med guldsandbi är fåtaligare och mer
uppsplittrade än vad som är fallet för väddsandbi kan varje vägren med rikare bestånd
av ängsvädd vara mycket värdefulla även om det för närvarande inte påträffas
guldsandbi.
När det gäller många andra arter av bin bedöms vägrenarna i området, på samma sätt
som för väddsandbi, ha stor betydelse eftersom vägrenarna både fungerar som
blomresurser och spridningsvägar (fig. 23 och 24). Landskapet runt vägarna består ofta
av åkrar, vallar och betade gräsmarker där det inte förekommer mycket blommor.
Vägrenarna knyter på flera platser samman exempelvis hagmarker med varandra
(fig.26).
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Figur 21. Vägren 3e ca 500 m söder om Rävlanda den 12 augusti. Ängsvädd förekommer längs ca en 290
m lång sträcka (den vänstra bilden). En stor del av ängsvädden var avslagen vid besöket. En hona av
guldsandbi sågs på sydsidan av vägen (högra sidan i bild) i höjd med vägskyltarna som ses i bakgrunden.
Ett parti med ängsvädd fortsätter här mot söder vinkelrätt från vägen ca 30 m. Möjligen kan boplatser
finnas i bara partier längs vägrenen.
Figur 22. Bilden till höger är från samma vägsträcka fast den södra vägrenen den 27 juni. Här växer gott
om åkervädd längs en ca 250 m lång sträcka. Trots eftersök kunde inte väddsandbi hittas.
Övriga blommor som förekom längs de båda vägrenarna var ljung, gråfibbla, käringtand, klöver och
röllika samt krypvide.

Figur 23. Vägren 1b vid Bråta (till vänster) den 21 juni. En vägren med gott om gökärt på försommaren
och där det förekommer vialsandbi. Senare dominerar smörblommor och hundkäx men med inslag av
många andra blommor som blodrot, kärrtistel, ljung, kråkvicker, teveronika, johannesört, ängsvädd,
gråfibbla, vitmåra, gulvial, humleblomster, vitmåra, älggräs, smultron, femfingerört och gökblomster
samt vide.
Figur 24. Till höger ses en liknande vägren strax söderut (1a) vid samma tidpunkt. Förutom
smörblommor och hundkäx förekommer gulvial, vitklöver, kråkvicker, älggräs, teveronika, gråfibbla och
stormåra. Längden på sträckan är knappt 100 m.
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Figur 25. Lokaler med väddsandbi, vägrenar med vädd och objekt från ängs- och
betesmarksinventeringen (TUVA). Buffertzoner på 100 m har skapats runt vägrenarna med
vädd. Vägrenar med åkervädd bedöms som viktiga som spridningsvägar för väddsandbi.
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Figur 26. Påträffade lokaler av guldsandbi eller väddsandbi, blomrikare vägrenar och
ängs- och betesmarksobjekt som finns registrerade i TUVA. Buffertzoner på 100 m har
skapats runt de värdefullare vägrenarna. Vägrenarna bedöms vara viktiga som
spridningsvägar mellan lokaler för vildbin och mellan olika hagmarksobjekt.
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Bomiljöer
Sydvända vägrenar och vägskärningar som är sandiga och magra får ofta ett glest
växttäcke samtidigt som de blir blomrika. Störning från slåtterredskap kan upprätthålla
bara sandiga jordblottor. Dessa sandiga solbelysta jordblottor är mycket viktiga
bomiljöer för grävande vildbin och andra arter av gaddsteklar. På flera platser fanns
sådana lämpliga bomiljöer som bedöms ha stor betydelse för vildbifaunan i landskapet.

Figur 27. Fina sandiga sydvända jordblottor i vägren 12 sydväst om
Rävlanda den 29 juni.

Figur 28. En sydvästvänd skärning (vägren 11e) där jorden skrapats av
strax norr om Bollebygd den 20 juni. Så länge växttäcket inte slutit sig
är miljön värdefull för grävande gaddsteklar.
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Anslutning till andra miljöer
Ofta ansluter intressanta vägrenar till andra intressanta miljöer i närheten av
vägrenarna. Detta kan röra sig om blomrika hagmarker, grustag, jordblottor i
betesmarker eller gamla ihåliga ädellövträd. Bar sand och jord skapar boplatser för
grävande gaddsteklar. Även gamla träd med död ved ger bostäder för många vildbin som
bygger bo i de små kläckhål som vedlevande skalbaggar skapar. Många arter av de
vedlevande skalbaggarna söker som vuxna dessutom föda i vägrenarnas blommor. I
gamla ihåliga träd lever larver av olika arter av vedlevande skalbaggar och blomflugor.
Både blomflugor och många skalbaggar från hålträden söker som vuxna föda i
vägrenarnas blommor.

Figur 29. Vägren som ansluter till
blommande hagmark. Vägren 2b vid
Skogsgärde den 21 juni.

Figur 30. Gamla hamlade lönnar med håligheter
vilka är bostäder åt blomflugor och
vedskalbaggar som när de kläckts söker föda i
vägrenarnas blommor. Vägren 2b vid Skogsgärde
den 21 juni.

Figur 32. Litet sandtag i anslutning till
vägren 7d den 31 maj 2007.

Figur 31. Bara jordblottor från djurtramp i
intilliggande hage. Vägren 2b vid Skogsgärde
den 21 juni.
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Figur 33. Prioriterade vägrenar med avseende på vildbin och blomrika vägrenar. Samtliga
markerade vägrenar har klass 1 eller 2. Rosa markering innebär att vägrenarna ligger inom
1 km där väddsandbi observerats i vägren. Grön markering innebär vägrenar som ligger
inom ett avstånd på 1 km där väddsandbi observerats i landskapet i övrigt. Samma gäller för
guldsandbi med skillnaden att avståndet som använts istället är 300 m.
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Prioriterade vägrenar
För att peka ut särskilt prioriterade sträckor av vägrenar har förekomsten av vägrenar
med klass 1 och 2 samt förekomsten av väddsandbi och guldsandbi använts. Två
versioner i urvalet har gjorts när det gäller väddsandbi, dels en version med påträffade
väddsandbi i vägrenar och en version med samtliga kända lokaler av väddsandbi i
landskapet. För väddsandbi har buffertzoner på 1 km skapats i GIS runt lokalerna. Dessa
buffertzoner har sedan använts för att ”klippa” ut omgivande vägrensavsnitt med klass 1
eller 2. Samma har gjorts för guldsandbi (fast bara för förekomst i vägrenar) med
buffertzon på 300 m.
Resultatet ses i figur 33. I den sydligaste delen söder om väg 156 är stora delar av vägen
som löper på den västra sidan av dalgången prioriterad. Samma gäller den enskilda väg
som löper längs den västra delen av dalgången från väg 156 till Rävlanda. Detta gäller
också delar av Trafikverkets väg som går mellan väg 156 och Rävlanda även om inga
väddsandbin påträffats vid denna inventering. Särskilt viktigt är dock det kortare parti
strax söder om Rävlanda där guldsandbi påträffats. Kring Bollebygd finns återigen
sträckor som bedöms som prioriterade för skötsel.

Skötsel

De flesta vägrenar verkar slås senare på sommaren under augusti. Detta innebär att det
mesta av åkervädden hinner blomma ut till förmån för arter som väddsandbi. Tidigaste
datum för slåtter bör vara därför vara 15 augusti. Slåtter är viktig för att vägrenarna på
sikt inte ska växa igen med bl a sly. För att minska näringstillförseln bör dock det slagna
materialet samlas upp vilket inte görs idag. På vissa platser har igenväxning av sly skett
av slänterna och på några ställen behövs slyröjning för att förbättra värdefulla sträckor
(fig. 35). Slåttern kan också medföra att sandblottor rivs upp vilket är en förutsättning
på många platser för att det ska fortsätta att finnas bara sandblottor där vildbin och
andra gaddsteklar kan bygga bo (fig. 36).
Slåttern i augusti innebär dock att senblommande arter slås av. Mycket av ängsvädden i
vägrenen med guldsandbi söder om Rävlanda var avslagen den 12 augusti vilket är
starkt negativt för guldsandbiet (fig.37). Sträckor med ängsvädd bör lämnas eller slås
efter den 15 september.

Figur 34. Slagen vägskärning (7d) den 18 augusti.
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Figur 35. Vägren 7j som är i behov av slyröjning. 18 augusti.

Figur 36. En sydostvänd sandig vägskärning. Värdefulla
sandblottor har uppstått vid skötseln av vägrenen (7d). I
övrigt har sanden vuxit över med mossa och blivit
obrukbar för många grävande arter av bin. 18 augusti.

Figur 37. Avslagna blomstänglar av ängsvädd den 12 augusti i
vägren 5 där det förekommer guldsandbi.
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Utvärdering av metoden
Förekomsten av väddsandbi och guldsandbi var, åtminstone till delar, känd i Storåns
dalgång genom det parallella projektet med guldsandbin samt tidigare inventeringar.
Detta gör att inventeringsmetoden av vägrenarna kan utvärderas dels när det gäller att
upptäcka populationer av arterna i landskapet och dels när det gäller att bedöma
vägrenarnas betydelse i landskapet.
Utanför själva vägrensinventeringen fanns det 14 kända lokaler med väddsandbi i
dalgången. Om man gör buffertzoner på 1 km runt lokalerna som motsvarar det antagna
maximala flygavståndet mellan bon och blommor får man fyra till fem separata
delområden för väddsandbiet som man skulle kunna betrakta som delpopulationer (fig.
13). Vid inventering av vägrenarna har tio vägrenar med väddsandbi upptäckts (tab. 4).
Dessa förekomster vid vägrenarna stämmer väl överens med lokalerna med väddsandbi
i landskapet utanför vägrenarna. I samtliga delpopulationer med väddsandbi som
tidigare varit kända har väddsandbi upptäckts även i vägrenarna vid denna inventering.
Det tyder på att metoden, att med cykel avpatrullera vägrenarna och söka efter
väddsandbihonor i åkervädd, kan ge en god bild av förekomsten av väddsandbi i
landskapet. Ändå har vägrenarna endast besökts vid ett enda tillfälle. Det goda
resultatet beror troligen på att vägrenarna ofta innehåller bra bestånd med åkervädd
jämfört med en stor del av landskapet runt omkring. Eftersom arten har ett ganska stort
maximalt flygavstånd mellan bon och blomresurs innebär det att tämligen många
blomrika vägrenar kan utnyttjas runt boområdena.
Väddsandbi misstänks kunna användas som god indikatorart för områden med
värdefull vildbifauna (ArtDatabanken, 2005). Inom 1 km från påträffade väddsandbin i
vägrenarna finns populationer av guldsandbi i 45 % av fallen. Storskaligare
inventeringar av vägrenar under åkerväddens blomningstid kan alltså vara ett bra sätt
att finna intressantare vildbimiljöer i landskapet samtidigt som intressanta
vägrensavsnitt kan pekas ut. Vid denna inventering har fältarbetet tagit ca 1,9 timmar
per km vägsträcka. Vi en inventering efter enbart åkervädd och väddsandbi kan
hastigheten troligen fördubblas.
När det gäller guldsandbi har möjligheten att upptäcka delpopulationer i landskapet
genom att inventera vägrenar varit sämre. Detta beror dels på guldsandbiets kortare
flygavstånd och dels på att det inte förekommer lika mycket ängsvädd i vägrenarna som
åkervädd. Utanför själva vägrenarna finns det 11 kända lokaler med guldsandbi. Det
förekommer troligen fler mindre och mer isolerade delpopulationer (5-7 stycken)
jämfört med väddsandbi. Två vägrenar med guldsandbi har påträffats och endast en
med honor under denna inventering (tab. 4). Detta gör att större andelen av
delpopulationerna har missats när vägrenarna inventerats. Däremot hade
guldsandbipopulationerna som finns i Storåns dalgång som helhet upptäckts genom
inventeringen av vägrenarna. Det kan vara intressant att notera att 42 % av
guldsandbilokalerna i dalgången täcktes in av de buffertzoner på 1 km som skapades
runt påträffade väddsandbin i vägrenarna. Förekomst av väddsandbi kan kanske
användas som indikation på att guldsandbi kan förekomma i närområdet.
Metoden kan också utvärderas i förhållande till de tidigare kända vägrenarna som av
Trafikverket pekats ut som ”Artrika vägkanter”. Tidigare var två sträckor på några
hundra meter utpekade som ”Artrika vägkanter”. Dessa vägrenar hade upptäckts vid en
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tidigare kommunal naturvärdesbedömning av miljöer i Storåns dalgång, där även
vildbimiljöer noterades (Nolbrant & Wallman, 2008).
Vid inventeringen av vägrenar 2010, som är särskilt inriktad på vildbifaunan, har totalt
sju vägrenar med en total sträcka på 1,7 km bedömts vara klass 1. Om man även räknar
klass 2-sträckor, som bedöms ha stor betydelse för vildbifaunan, motsvarar dessa
närmare 20 % av den totala längden av vägrenarna längs Trafikverkets vägrenar i
området. Detta ger ett helt nytt perspektiv på vägrenarnas betydelse och bedömningen
av deras värde i landskapet. Vägrenarna bedöms ha mycket stor betydelse för
väddsandbi i Storåns dalgång och troligen även för ett flertal andra arter av vildbin. För
guldsandbi har vägrenarna också betydelse, även om inte lika många lokaler med
guldsandbi upptäckts i vägkanterna vid inventeringen. De två nyupptäckta lokalerna av
guldsandbin i området som hittats vid inventeringen är troligen mycket viktiga för
guldsandbiets långsiktiga överlevnad i dalgången.
Vildbin, som rör sig i landskapet och som behöver både bomiljöer och blomrika
områden, belyser nödvändigheten av ett landskapsekologiskt perspektiv. Vid åtgärder
för att gynna vildbin i hagmarker som i det parallella projektet ”Projekt guldsandbi i
Mark” (Nolbrant, 2010) är det viktigt att även ta hänsyn till de vägrenar som finns i
landskapet. Genom att anpassa skötseln i vägrenarna tillsammans med anpassad skötsel
i hagmarker kan åtgärderna för att gynna vildbifaunan totalt sett bli mer effektiva.
Både guldsandbi och väddsandbi bedöms vara viktiga arter att eftersöka i Trafikverkets
vägrenar. Väddsandbi är en art som relativt snabbt kan skannas av längs vägrenarna i
juni-juli. Där det finns rika förekomster av ängsvädd bör guldsandbi inventeras under
augusti månad. Inventeringar ger både viktig information om värdefulla vägrenar,
vägrenarnas betydelse och om förekomst av intressanta vildbipopulationer i landskapet.
Metoden att räkna antalet honor av väddsandbi och guldsandbi i blommor är enligt
studier ett bra sätt att uppskatta storleken på populationerna (Larsson, 2007). För att
uppskatta populationsstorlekar bör man gå slingor som täcker in väddbestånden inom
ett område och flera besök behöver göras. Inventeringar av vägrenar kan troligen
användas som semikvantitativ metod för att bedöma populationsstorlekar i och i
närheten av vägrenarna. Metoden bör också kunna användas för att följa upp skötsel av
vägrenar i områden med väddsandbi eller guldsandbi.

34

Referenser
ArtDatabanken. 2005. Faktablad: Andrena hattorfiana – väddsandbi. Förf. Björn
Cederberg & L. Anders Nilsson 2000.
ArtDatabanken. 2007. Faktablad: Andrena marginata – guldsandbi. Förf. Björn
Cederberg 2001. Rev. Magnus Larsson 2007.
Gärdenfors, U. (ed.) 2010. Rödlistade arter i Sverige 2010. ArtDatabanken. SLU,
Uppsala.
Jordbruksverket. 2004. Ängs- och betesmarksinventeringen 2002-2004, TUVA.
https://etjanst.sjv.se/tuva2/site/index.htm
Larsson, M. 2007. Antalet blommande växter styr förekomst och täthet av
vildbipopulationer. Entomologisk Tidskrift 128 (3): 89-92.
Lennartsson, T. & Gylje, S. 2009. Infrastrukturens biotoper – en refug för biologisk
mångfald. Centrum för biologisk mångfald, SLU. CBM:s skriftserie 31.
Linkowski, W. I., Cederberg, B. & Nilsson, L. A. 2004a. Vildbin och fragmentering –
kunskapssammanställning om situationen för de viktigaste pollinatörerna i
det svenska jordbrukslandskapet. Svenska Vildbiprojektet vid
ArtDatabanken, SLU & Avdelningen för Växtekologi, Uppsala Universitet.
Linkowski, W. I., Pettersson, M. W., Cederberg, B. & Nilsson, L. A. 2004b. Nyskapande
av livsmiljöer och aktiv spridning av vildbin. Svenska Vildbiprojektet vid
ArtDatabanken, SLU & Avdelningen för Växtekologi, Uppsala Universitet.
Lundwall, U. 2009. Tidig hävd, i form av slåtter (eller hårt bete) katastrofal för
gaddsteklar och fjärilar – en litteraturstudie och ett diskussionsunderlag.
Lund.
Marks kommun. 2010. Naturvårdsprogram för Marks kommun. Miljö i Mark 2010:1.
Nolbrant, P. 2005. Tätortsnära natur i Bollebygds kommun. Byggnads- och
miljökontoret Bollebygds kommun.
Nolbrant, P. 2007. Naturvårdsprogram för Bollebygds kommun Beskrivningar av
områden. Byggnads- och miljökontoret Bollebygds kommun (manuskript).
Nolbrant, P. & Wallman, K. 2008. Natur- och kulturmiljöinventering av Storåns dalgång
i Marks kommun 2007. Miljö i Mark 2008:2.
Nolbrant, P. 2010. Projekt guldsandbi i Mark – redovisning av åtgärder och resultat.
Miljökontoret, Marks kommun.
Sörensson, M. 2002. Hävd av ängs- och betesmark – Förslag till strategi med
utgångspunkt i ekologi och miljökrav hos solitära bin på två lokaler i Höörs
kommun.

35

Bilaga 1. Exempel på vägrenar

Figur 38. 29 juni. Vägren 11b är den vägren i området där störst mängd åkervädd hittades ca 1 km norr
om Bollebygd. Mest åkervädd fanns i den östra vägrenen (till höger i bild). Ca 400 blommor räknades och
sträckan med åkervädd är ca 180 m. Inga väddsandbin kunde dock hittas. Övriga blommor som sågs var
käringtand, röllika, kråkvicker, stormåra, gullris, älggräs, smörblomma, gökblomster, gulvial,
prästkrage och skogsklöver.

Figur 39. 1 juni. Vägren 9d vid Bollebygd är en tämligen artrik vägren och den vägren där mest svinrot
påträffades. I bakgrunden ses en sydvänd sluttning med tunt vegetationstäcke och jordblottor. Övriga
blommor som förekom tämligen rikligt var gökärt, åkervädd och daggkåpa. Vialsandbi som samlar
pollen i gökärt sågs i vägrenen. Vägrenen har inte markerats på kartan som klass 1, men bör möjligen
klassas som detta. Den intressantare sträckan är ca 60 m.
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Figur 40. Vägren 12 ca 1 km sydväst om Rävlanda den 29 juni. Här finns sydvända slänter intill vägrenen
med sandiga blottor och torrmarksflora med gott om blåmunkar och tjärblomster. Området ser ut att
vara ett mycket bra boområde för grävande gaddsteklar. Övriga blommor som förekom var gråfibbla,
käringtand, stormåra, åkervädd, höstfibbla och ljung samt krypvide. Vägrenen bedöms som klass 1.
Sträckan som fortsätter in på en utfartsväg är ca 120 m.

Figur 41. Vägren 3b vid Habäck (vänstra bilden) den 21 juni. Ett parti med gott om revfibbla finns längs
en 45 m lång sträcka. Övriga blommor som förekommer är ljung och blodrot. Svingelgräsfjäril
observerades.
Figur 42. Vägren 2a norr om Apelnäs (högra bilden) den 1 juni. Ett parti med gott om humleblomster
längs en ca 400 m lång vägren som är blomrikare. Övriga blommor som förekommer är skogsklöver,
gökärt, gökblomster, smörblomma, teveronika, prästkrage, åkervädd och revfibbla.
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Figur 43. Vägren 5 utmed väg 156 den 27 juni. Längs en 340 m lång sydvänd vägren växer bl a gott om
käringtand och i fuktigare delar gökblomster. Andra blommor som förekommer är gråfibbla, gullris,
röllika, prästkrage, åkervädd och älggräs.

Figur 44. Vägren 7k vid Gunnlered den 27 juni. En 60 meter lång vägren med gott om åkervädd och där
det förekommer väddsandbi. Övriga blommor som noterades var röllika, bockrot, flockfibbla, liten
blåklocka, kråkvicker, smörblomma, höstfibbla, käringtand och svinrot.
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Figur 45. Vägren 7j vid Rosenhöjd den 4 juni 2007. En rikblommande sydväst vänd del av en 280 m lång
sträcka. Rik blomning av tjärblomster samt gott om blåmunkar och gråfibbla. Övriga noterade blommor
är liten blåklocka, grässtjärnblomma, skogsklöver, smörblomma, åkervädd, käringtand, svinrot,
vitklöver, stormåra, blodrot, gullris, prästkrage, gökärt, röllika och bockrot. En hane av väddsandbi har
setts i vägrenen (en individ kan ses i blåmunken i förgrunden centralt i bilden). Vägrenen bedöms ha klass
1.

Figur 46. Sandiga vägskärningar vid vägren 7d med bl a liten blåklocka den 27 juni. Övriga blommor som
växer här är blåmunkar, käringtand, gråfibbla, röllika, ljung, gullris, åkervädd, styvmorsviol, gökärt,
hallon, prästkrage och kråkvicker. Bra bomiljöer för grävande gaddsteklar finns. Vägrenen bedöms ha
klass 1.
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Figur 47. Vägren 6f vid Käringskede där det förekommer gott om
åkervädd längs en del av den 275 m långa sträckan, den 27 juni. Övriga
blommor som sågs var röllika, käringtand, smörblomma, teveronika och
bockrot.

Några enskilda vägar

Figur 48 och 49. 21 juni och 12 augusti. Vägren, klass 1, mellan Furuberg och Sjönnered. Här växer gott
om tjärblomster, blåmunkar och åkervädd i juni. I augusti finns bl a ängsvädd och flockfibbla.
Väddsandbi förekommer i vägrenen.

Figur 50. Gott om höstfibbla i vägren strax norr om Gissle den 12 augusti. Sydvända torra slänter syns i
bakgrunden som kan vara bra bomiljöer för grävande gaddsteklar.
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Bilaga 2. Noterade växter vid vägrenar
Endast Trafikverkets vägrenar finns med i bilagan. Vägrenar längs enskilda vägar har
inte inventerats på blommor och dessa sträckor finns inte därför inte beskrivna i
rapporten, vilket gör att det saknas en del nummer i förteckningen.
O528
1a
Smörblomma, hundkäx, gulvial, vitklöver, kråkvicker, älggräs, teveronika, gråfibbla, stormåra,
älggräs, ängssyra, stormåra
1b
Gökärt, blodrot, vide, kärrtistel, ljung, smörblomma, hundkäx, kråkvicker, teveronika,
johannesört, ängsvädd, gråfibbla, vitmåra, gulviol, humleblomster, vitmåra, älggräs, smultron,
femfingerört, gökblomster
Vialsandbi 2 ex 1 juni
1c
Ängsvädd, gökärt, åkervädd, skogsklöver, hagfibbla, käringtand, teveronika, smörblomma,
gullris, röllika, alsikeklöver
1d
Smörblomma 3, smultron 1, käringtand 1, daggkåpa, kråkvicker, prästkrage, gökärt, hundkäx,
blodrot, vårbrodd, rödklöver
Långhornsbi 21 juni
1e
Liten blåklocka 1, vitklöver 3, smörblomma 3, hundkäx 3,
Äldre lönnar
1f
Gökärt, smörblomma, humleblomster
2a
Gökärt, humleblomster, daggkåpa, ängsviol, åkervädd, skogsklöver, revfibbla, gökblomster,
smörblomma, teveronika, prästkrage
2b västra sidan
Åkervädd, stormåra, vitklöver, gulvial, daggkåpa, gökblomster, rödklöver, prästkrage, gökärt,
tjärblomster, liten blåklocka, revfibbla
Hamlad lönn
2c Västra sida
Åkervädd 2, tjärblomster, stormåra, smörblomma
2d
Svinrot, gökärt, smörblomma, blodrot, åkervädd 1
3a
Gråfibbla, hagfibbla
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3b
Revfibbla, blodrot, ljung
Svingelgräsfjäril
3c
Åkervädd, gökärt, gråfibbla, vitklöver, rödklöver, käringtand, röllika, kråkvicker, vide,
smörblommor, grässtjärnblomma, teveronika, blodrot
Ängssmygare
3d
Midsommarblomster
3e
Ängsvädd, åkervädd, ljung, gråfibbla, käringtand, krypvide, klöver, röllika
Guldsandbi 1 hona

Länsväg 156
5
Gråfibbla, käringtand, gullris, röllika, gökblomster, prästkrage, älggräs, hundkäx, gökblomster,
stormåra

O1609
6a
Käringtand, kråkklöver, röllika
6b
Johannesört, nyponros, vide, röllika, blåsuga, käringtand, teveronika
Blåvinge
6c
Älggräs, hundkäx, smörblomma, kärrtistel
6d
Röllika, johannesört, kråkklöver, käringtand, gullris, åkervädd, gråfibbla, prästkrage, svinrot
6e
Gråfibbla, skogsklöver, smörblomma, hundkäx, gökärt, kärrtistel, videört
6f
Åkervädd, röllika, käringtand, smörblomma, teveronika, bockrot
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O1611
7a
Åkervädd, stormåra, monke, gråfibbla, tjärblomster, käringtand, liten blåklocka
7b
Käringtand, röllika, gråfibbla, liten blåklocka, monke
7c
Gullris, rödklöver, röllika
7d
Monke, käringtand, gråfibbla, röllika, ljung, gullris, åkervädd, styvmorsviol, gökärt, liten
blåklocka, hallon, prästkrage, kråkvicker
Blåvinge
7e
Gråfibbla, monke, käringtand, röllika, liten blåklocka, prästkrage, styvmorsviol, smörblomma,
grässtjärnblomma, ljung, åkervädd, getväppling, gullris, mörkt kungsljus, stormåra,
smörblomma, johannesört
Guldsandbi 1 hane
7f
Ängsvädd, åkervädd, gullris, skogsklöver, stormåra, smörblomma
Väddsandbi 1 hona
7g
Gökärt, smörblomma, nypon, åkervädd, prästkrage, käringtand, gråfibbla
7h
Röllika, vitklöver, smörblomma, alsikeklöver, kråkvicker, liten blåklocka, teveronika, gåsört,
åkervädd
7i
Gullris, hagfibbla, flockfibbla, gökärt, åkervädd, ljung, prästkrage, blodrot, skogsklöver,
käringtand, liten blåklocka, röllika, blåmunkar, gullris, revfibbla, stormåra, bockrot, vårbrodd,
gråfibbla, rödklöver, tjärblomster
7j
Liten blå, grässtjärnblomma, gråfibbla, skogsklöver, smörblomma., åkervädd, käringtand,
svinrot, vitklöver, stormåra, tjärblomster, blodrot, gullris, prästkrage, gökärt, röllika, bockrot
Väddsandbi 1 hane
7k
Åkervädd, röllika, bockrot, flockfibbla, liten blå, kråkvicker smörblomma, höstfibbla, käringtand,
svinrot
Väddsandbi 1 hona
7m
Smörblomma rödklöver, kråkvicker, röllika, hagfibbla, älggräs, liten blåklocka, stormåra,
åkervädd
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O527
8a
Åkervädd, älggräs
11g
Blåmunkar, getväppling, gullris, gråfibbla, käringtand
12 (bra bomiljöer)
Tjärblomster, gråfibbla, blåmunkar, käringtand, stormåra, åkervädd, krypvide, höstfibbla, ljung

O1621
9a
Älggräs, stormåra, skogklöver, käringtand, gökärt, videört, prästkrage, alsikeklöver, gråfibbla,
smörblomma
9b
Daggkåpa, humleblomster, gökärt, åkervädd, hundkäx, stormåra, smörblomma, rödklöver,
nypon, käringtand, alsikeklöver
Väddsandbi 1 hona, blåvinge
9c
Gråfibbla, femfingerört, käringtand, röllika, liten blåklocka, åkervädd, getväppling, stormåra,
flockfibbla, johannesört, kråkvicker, alsikeklöver
9d
Gökärt, svinrot, åkervädd, daggkåpa
Vialsandbi
9e
Vitklöver, johannesört, gråfibbla, liten blåklocka, stormåra, teveronika, röllika, rödklöver,
kråkvicker, käringtand, åkervädd
9f
Käringtand, röllika, stormåra, åkervädd, blodrot, liten blåklocka, alsikeklöver, vitklöver,
skogsklöver, gullris

O554
9g
Hagfibbla, tjärblomster, skogsklöver, gråfibbla, åkervädd, blåmunkar, käringtand
Jordblottor
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O1758
11a (bar jord)
Röllika, gullris, höstfibbla, åkervädd, tjärblomster, blåmunkar, käringtand, gråfibbla, prästkrage
11b
Åkervädd, käringtand, röllika, kråkvicker, stormåra, gullris, älggräs, smörblomma, gökblomster,
gulvial, prästkrage, skogsklöver
11c
Ängsvädd, gökärt, skogsklöver, flockfibbla
11d
Åkervädd, käringtand
11e (bar jord)
Smörblomma, stormåra, gullris, åkervädd, höstfibbla, röllika, vitklöver
11f (bar sand)
käringtand, röllika, vitklöver, tjärblomster, åkervädd, stormåra, liten blåklocka, gråfibbla, gökärt
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