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Varma och solbelysta sand- och grus- 
marker är särskilt artrika miljöer. Här finns 
en stor mångfald av fåglar, insekter, kärl-
växter, grod- och kräldjur, mossor och 
spindlar. Riktade naturvårdsåtgärder i 
infrastrukturmiljöer skapar mer livsmiljö 
för dessa arter.

För många arter bland växter och insekter är infrastruk-
turens gräs- och buskmarker en viktig livsmiljö. Därför 
behövs ett naturvårdsperspektiv i anläggning och drift 
av vägkanter och järnvägsmiljöer. Under 2010-talet har 
Trafikverket undersökt vilka arter som har sin livsmiljö  
i vägkanter och i järnvägsmiljöer. En inventering av art- 
rika järnvägsmiljöer i södra Sverige visade på en impo-
nerande artrikedom med drygt 500 kärlväxtarter och 
över 1 000 arter av skalbaggar, halvvingar, steklar och 
fjärilar. Under de senaste 100 åren har omfattningen 
av solbelysta sand- och grusmarker minskat kraftigt 
i landskapet. I vissa infrastrukturmiljöer finns dessa 

livsmiljöer rikligt representerade och är därför viktiga 
för hotade arter, inte minst insekter. I en rapport från 
ArtDatabanken bedömdes att över 300 svenska röd-
listade arter är kopplade till sand- och grusmiljöer i 
landskapet. Bland dessa var skalbaggar och steklar de 
största grupperna. Både kärlväxter och torrmarks- 
levande insekter gynnas som regel av blomrika miljöer, 
blottad jord eller sand, återkommande markstörning, 
varma mikromiljöer, förekomst av slänter och död ved.

1 Lagstiftning och nationella mål
Enligt Miljöbalken ska värdefulla naturmiljöer skyddas 
och vårdas, den biologiska mångfalden ska bevaras  
(MB 1:1) och alla som bedriver en verksamhet ska utföra 
de skyddsåtgärder och vidta de försiktighetsmått som 
behövs för att motverka skada eller olägenhet på miljön. 
Några arter finns också med i artskyddsförordningen 
som säger att det är förbjudet att skada, störa eller 
förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser 
(artskyddsförordningen 4§). 

Det nationella miljömålet ”Ett rikt växt- och djurliv” 
anger att den biologiska mångfalden ska bevaras och 
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nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida 
generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen 
samt deras funktioner och processer ska värnas.  
Trafikverket har genom det transportpolitiska hänsyns-
målet fått ett tydligt uppdrag att bidra till de nationella 
miljömålen.

Mer specifika mål för vägars och järnvägars ekologiska 
funktion finns uttryckta i Trafikverkets riktlinjer för 
landskap (TDOK 2015:0323). Där fastställs bland annat 
att artrika infrastrukturmiljöer ska skapas, utvecklas 
och skötas utifrån rådande ekologiska förutsättningar 
och anpassas till ett ekologiskt landskapssammanhang.

2 Planering och projektering
Genom att restaurera och nyskapa sandmarker längs 
vägar och järnvägar, kan livsmiljöer av stort värde för 
många sandberoende arter skapas. Möjligheten att 
restaurera eller nyskapa sådana marker ökar om frågan 
finns med tidigt i planering och projektering. Vid an-
läggande av sandmiljöer inom infrastrukturprojekt ska 
man i första hand använda sig av befintliga sandmarker 
(åsmaterial, sandig morän, sandfält, dyner), särskilt i 
kalkområden och gärna i slättbygder där det finns ett 
stort generellt behov av nya biotoper. Särskilt värde-
fulla är objekt i sydligt/västligt läge, som får ett varmt 
mikroklimat. Inom infrastrukturprojekt finns stora 
möjligheter att skapa sandmiljöer med olika lutningar 
och topografisk utformning. Eftersom sandberoende in-
sekter även behöver andra miljöer har omgivningen stor 
betydelse. I ett område där det finns gräsmarker, vård-
träd och rikligt med pollenväxter är förutsättningarna 
goda för att gynna och etablera en artrik insektsfauna. I 
skogsområden utan koppling till odlingsbygder och utan 
sandig jordmån finns det tvärtemot små förutsättningar 
att gynna en artrik sandmarksfauna genom att anlägga 
sandstrukturer. Vid behov kan man anlägga lämplig 
växtlighet. Vegetationen har olika funktioner. Den ger 
skugga, vindskydd, föda och kan även fungera som ero-
sionsskydd. Vilken vegetation man vill ha beror därmed 
på vilka värden som man vill ska etablera sig och vilken 
lutning marken har. Växtlighet kan skapas genom spon-
tan etablering, vilket är ett billigt alternativ vid anlägg-
ningen och inte kräver så mycket skötsel. Alternativt kan 
växtlighet skapas genom återetablering (återförande av 
avbaningsmassor), insådd eller plantering.

2.1 Planläggning av väg eller järnväg
Lokalisera områden med sand, sandig morän, pinnmo 
eller skalgrus där det finns förutsättningar att nyttja 
befintligt material, exempelvis befintliga täkter, sand-
skärningar, dynområden, sandfält, tallmoar, grusåsar, 
skjutfält, sandiga åkrar. Även små sandfickor är värde-
fulla, särskilt i syd- och västlägen. Finns det platser 
inom utredningsområdet där man når ner till grund-
vattnet  alternativt har utflöden av vatten (exempelvis  
ytterslänter) finns möjlighet att skapa en fuktmiljö. 
Dokumentera kartläggningen av områden på karta.  
Ta hänsyn till följande punkter:

• Kontrollera i Artportalen och med länsstyrelsen 
eller andra naturvårdsaktörer om sandlevande, 

grävande insekter finns i planområdet. Eventuellt 
behöver ny inventering utföras om indikationer 
finns på att skyddsvärda arter finns i området. Det 
är viktigt att under kartläggningen ta reda på om  
någon/några av arterna kräver tillstånd eller 
dispens för planerade åtgärder. Närvaron av skydds-
värda sandlevande insekter är inte avgörande för  
att en åtgärd ska utföras eller inte.

• Lokalisera planerade höga och långa slänter, framför- 
allt i syd- och västvända lägen, särskilt i kalktrakter, 
där förutsättningar att skapa solvarma sluttningar 
är särskilt goda. Utnyttja befintliga platser med 
lämplig jordmån och lutning.

• I samrådshandling bör nämnas att biologiska värden 
kan skapas inom infrastrukturbiotoper och att det 
ska studeras närmare under planeringsprocessen.

• Kontakta länsstyrelsen för råd och stöd i projek-
teringen. Det är också nödvändigt att diskutera 
planerad åtgärd internt inom Trafikverket så att 
skötselkraven är genomförbara.

2.2 Projektering
Avgör vilken slags miljö som är möjlig att skapa (förslag 
finns i tabell 1). Ge förslag på teknisk lösning och inklu-
dera följande punkter. Ta hänsyn till följande punkter:

• Vilka underlags-/markkrav behövs för att skapa 
miljön?

• Bestäm om sand ska påföras eller om befintlig sand 
kan blottas. Förtydliga att ingen påförsel av matjord, 
krossmaterial eller insådd av gräsvegetation får ske. 
Inte heller bör några dukar läggas under påförd 
sand. Markdukar har en tendens att göra sand- 
områden obrukbara som boområden för insekter 
som ofta vill gräva flera decimeter under marknivån.

• Vilka växtarter ska finnas på lokalen? Precisera 
antal och hur de ska anskaffas (fri succession/
återetablering/insådd/pluggplantor).

• Ska inhemska träd och buskar i brynzoner och  
slänter sparas?

• Var ska åtgärden utföras? Väderstreck? På hur stor 
yta? Topografi? Avstånd till vägen?

• Behöver andra anläggningsåtgärder utföras  
(exempelvis rotryckning)?

• Finns grenar, stammar och stenar/block att lägga 
ut på rastplatser eller andra större områden inom 
väg-/banområdet som kan fungera som gömställen 
för ödlor, grodor och insekter? Precisera varifrån 
materialet ska tas? Kom ihåg att avverkning ofta 
sker av annan entreprenör än vägentreprenören.

• Om invasiva arter, exempelvis blomsterlupin, finns 
i området, precisera åtgärder för avlägsnande och 
kom ihåg att ange en buffertzon som också rensas 
från invasiva arter.

• Lägg in/markera ytor i lämpliga ritningar (plan-
ritningar/illustrationsritningar/systemhandling  
och så vidare) där sandmiljöer ska skapas alternativt 
bevaras. Det är viktigt att inom projektet diskutera 
var uppgifterna måste in för att åtgärderna ska 



kunna kostnadssättas och rätt mark finnas till hands 
vid bygget.

• Ge förslag till lämpliga skötselkrav som ska föras in i 
överlämnandedokumentationen.

2.2.1 Konsekvenser
Utifrån vald teknisk lösning analyseras permanenta 
och tillfälliga miljökonsekvenser. Beskriv hur den valda 
lösningen förväntas ge effekt.

Exempel 
Blomsterlupin inom vägområdet ska avlägsnas och det gör 
att den sandiga marken blottas. Sälg- och videarter eta-
bleras på 20 % av ytan och spontan etablering tillåts i övrigt. 
Detta ger ökad biologisk mångfald i synnerhet för sand- 
gynnade insekter och nektarkrävande pollinatörer som 
humlor och solitärbin.

2.2.2 Skyddsåtgärder
Om åtgärder behövs för att minska negativ påverkan på 
intilliggande vattendrag kan sedimentationsytor alter-
nativt insådd av ettåriga arter behövas vid blottläggande 
av jord.

Beroende på vilka arter som finns på platsen kan dis-
pens från artskyddsförordningen behövas.

2.3 Förfrågningsunderlag

2.3.1 Totalentreprenad
Eftersom funktionskrav är svåra att få till för sådana här 
miljöer, där kunskapen är liten även hos länsstyrelser 
och miljöorganisationer, ska i första hand krav på 
teknisk lösning användas vid anläggandet av sand- 
miljöer. Vid framtagande av funktionskrav behöver 
förutsättningar specificeras i teknisk beskrivning (TB), 
så att entreprenören kan kostnadsberäkna åtgärderna. 
Använd gärna skisser. Tillse att ekologisk kompetens 
medverkar vid genomförande och egenkontroll.

2.3.2 Utförandeentreprenad
Följande behöver specificeras: underlag, material som 
ska tillföras (m3), yta (m2), läge, topografi (plant/gropigt/
lutande), vegetation (arter) och täckningsgrad, mängd 
ved/sten som ska läggas ut (m3) och eventuella andra 
faktorer som är viktiga för anläggandet. Exempel finns i 
tabell 1. 

Planerade arbeten måste finnas med i mängdförteck-
ning (MF) och i teknisk beskrivning (TB) enligt Allmän 
material och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten 
(AMA). Koder från AMA anläggning 13 har använts 
här. I första hand ska befintliga rubriker användas, men 
objektspecifika koder och rubriker kan skapas vid behov. 
Under de olika rubrikerna läggs miljökrav in för att 
säkerställa att entreprenören kan kalkylera åtgärderna 
i anbudet. Tänk också på att kraven kan behöva mängd-
sättas under annan rubrik.

Tillse att ekologisk kompetens medverkar vid genom-
förande och egenkontroll.
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Anlägga nya sandmiljöer (Bibäddar)
Detta görs där sand inte utgör den normala jordmånen.

CBB.14 – Jordschakt för vegetationsyta
1. Lägg till CBB.141 – Jordschakt för sandmark
2. Ange hur schaktens yta ska se ut för att skapa olika 

mikroklimat, exempelvis gropigt för fuktigare 
partier. Schakt ska utföras så att vegetationsmassor, 
övre X cm, helt avlägsnas från området. Ytan ska 
inte besås.

3. Ange sektion (x/xxx-y/yyy) och mängd (m3).

CEB.12 – Fyllning för vegetationsyta
1. Lägg till CEB.123 – Fyllning med sand

2. Fyllning ska utföras så att totala tjockleken är minst 
XX cm över hela ytan (20 cm vid ett väldränerat 
underlag och upp till 50 cm i övrigt).

3. Fyllningen ska utföras med otvättad sand, korn-
storlek 0,06-2 mm, gärna 50/50 blandning mellan 
fin- och grovsand (välj material utifrån syftet med 
åtgärden).

4. Fyllningens överyta ska göras gropig och lutningen 
ska följa omgivande mark. Fyllningen kan med 
fördel läggas i en liten ås, kulle eller annan forma-
tion som skapar naturliga mikromiljöer.

5. Ange kvalitetskraven på sanden vid DCJ. Strid sand 
för idrottsytor och liknande eller DCJ.2 Sandyta av 
formbar leksand.

6. Ange sektion (x/xxx-y/yyy) och mängd (m3).

Restaurering av befintlig sandmiljö
Görs där sandmark finns i området, men är igenväxt. 
Beroende på vilken slags vegetation som finns i området 
och vad målet med åtgärden är, kan någon eller några av 
nedanstående rubriker behöva tas med i projektets MF/
TB.

BFE.3 – Borttagning av markvegetation och jordmån inom 
område för sammansatt markyta och vegetationsyta.
1. Markvegetation och jordmån ska tas av inom om-

råde för fyllning för vegetationsyta. Ange om annan 
tjocklek än 0,3 m osv. 

2. Ange hur vegetationen ska tas bort. Den vanligaste 
metoden är att med hjullastare eller traktor yt-
skrapa bort grässvål och humuslager. Rotryckning 
av ungtall, harvning och bränning är andra metoder 
för att nå samma mål.

3. Ange sektion (x/xxx-y/yyy) och mängd (m3).

Minisavann.  Foto: Magnus Stenmark
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BFD.141 – Stubbrytning där befintlig mark ska bibehållas 
1. Stubbar från träd och buskar som röjts bort ska 

avlägsnas. 
2. Ange sektion (x/xxx-y/yyy) och mängd (antal eller 

m3).

Insådd/plantering

DDB.11 – Sådd
1. DDB.112 – Sådd av blomsteräng
2. Detta kapitel måste kopplas till annat kapitel an-

gående markberedning, ex CBB.14 och/eller CEB.12 
(se ovan).

3. Blomsterängsfrö (ange exakt sort) ska sås in. Annat 
frö än angivet får inte sås på angiven plats. Sten-
kross får inte läggas på ytan.

4. Sådden ska ske under augusti-september (eller ange 
annan månad).

5. Ange sektion (x/xxx-y/yyy) och mängd (m3). 
6. Alternativt kan DDB.217 Plantering av örtplugg-

plantor användas då pluggplantor etablerar sig 
enklare.

BFB – Trädfällning
1. Underrubriker måste läggas till exempelvis BFB.1. 

Ändra texten under BFB, enligt nedan, om träd-
stammarna ska sparas inom projektet.

2. Trädfällning avser träd med stamdiametern 0,1 m 
eller större vid 1,3 m höjd över markytan. Träd ska 
kapas så nära markytan som möjligt.

3. Fällda träd ska kvistas, kapas och läggas upp på 
sektion x/xxx. Övriga träd samt hyggesrester ska 
avlägsnas.

4. Ange sektion (x/xxx-y/yyy) och mängd (antal eller 
m3).

BFC – Röjning alternativt 
1. Ange att antingen alla träd inom en viss dimension 

ska bort (enligt ordinarie text under BFC), att en 
viss andel ska tas bort eller någon viss art ska sparas.

2. Ange sektion (x/xxx-y/yyy) och mängd (antal eller 
m3).

Pollenrestaurang.  Foto: Magnus Stenmark
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DDB.2 Plantering av plantskoleväxter m.m.
1. DDB.21 – Plantering av buskar m.m. eller DDB.22 – 

Plantering av träd
2. Plantering ska ske under växtsäsong.
3. Ange sektion, arter och mängd (antal).

Återetablera vegetation
Används när befintlig vegetation är önskvärd även efter 
väg-/järnvägsåtgärd. Då tas befintlig vegetation till-
fälligt bort från området och läggs tillbaka när slänterna 
är färdigjusterade.

BFE.3 – Borttagning av markvegetation och jordmån 
1. Markvegetation och jordmån ska tas av inom om-

råde för sammansatt markyta och vegetationsyta.
2. Åtgärden ska utföras för återetablering av 

vegetation.
3. Se BFF.3 och CEB.1124 för instruktioner om hur 

massorna ska hanteras.
4. Ange sektion (x/xxx-y/yyy) och mängd (m3).

BFF.3 – Uppläggning och lagring av tillvaratagen mark- 
vegetation
1. Materialet krossas och läggs upp i strängar med en 

höjd av max 2 meter. Upplaget får ligga i max två 
månader. Maskiner får inte köra upp i upplaget.

2. Se CEB.112 för instruktioner om hur massorna ska 
läggas ut igen.

3. Ange mängd (m3). 

CEB – Fyllning för vegetationsyta 
1. Materialet (från BFE.3 och BFF.3) läggs ut i 5-10 cm 

tjockt lager. Massorna ska inte packas utan ska  
läggas ut luckert. Utläggningen får inte ske tidigare 
än maj eller senare än september.

CEH – Fyll för insektshabitat
1. Sten och block (Ø 60-500 mm) läggs upp i lucker 

hög så att håligheter skapas.
2. Ange sektion, fraktionsstorlek och mängd (m3).

Borttagning av invasiva arter 
Se till att ta i vid angivandet av sektion vid borttagning 
av invasiva arter. En buffertzon på upp till 20 meter, från 
huvudbeståndet, kan vara nödvändigt för att få bort frön 
och småplantor. I vissa fall kan besprutning vara nöd-
vändig. Kontakta Trafikverket för bestämmelser.

BFE.3 – Borttagning av markvegetation och jordmån 
• Markvegetation och jordmån ska tas av inom om-

råde för fyllning för vegetationsyta.
• Åtgärden ska utföras för permanent borttagande av 

invasiv art (ange art).
• Vid borttagandet ska säkerställas att inga rotdelar 

finns kvar på platsen.
• Massorna får under inga omständigheter användas 

som släntmaterial utan ska grävas ner minst en  
meter under markytan (eller köras på deponi).

• Ange sektion (x/xxx-y/yyy) och mängd (m3).

3 Bygge och skötsel
Med väl planerade och projekterade sand- och grusytor 
finns goda förutsättningar för att strukturer med hög 
biologisk mångfald ska skapas. Det finns dock liten er-
farenhet hos Trafikverket och entreprenörerna att bygga 
och sköta sådana här strukturer. Därför behövs styrning 
och kontroll under byggskede och inför skötsel. Det är 
också viktigt att uppföljning av strukturernas funktion 
görs för att öka kunskapen om vilka miljöer som funge-
rar och vilka behov av justeringar det finns i till exempel 
utformning eller skötsel.

3.1 Bygge
Entreprenören ska i sin projektplan beskriva hur ställda 
krav ska uppfyllas. Utförande av miljökritiska moment 
beskrivs i kontrollplaner och arbetsberedningar.  
Trafikverket ska följa upp kraven genom byggplats- 
uppföljning, revisioner och besiktningar. 

Tillse att ekologisk kompetens medverkar vid genom-
förande och kontroll/besiktning. Entreprenörerna är 
normalt sett inte vana att anlägga dessa miljöer.

3.2 Skötsel
I standardbeskrivningen för drift ska skötselanvisningar 
för anlagda miljöer finnas med. Åtgärderna som föreslås 
i detta temablad kräver individuell skötsel. Följande 
skötselåtgärder är förslag och kan behöva kompletteras 
beroende på vilken åtgärd som genomförts.
1. Undvik årlig slåtter eller tillämpa sen slåtter,  

15 augusti-15 september, för att gynna blomning.
2. Öppethållande genom exempelvis röjning eller 

rotryckning av buskar (för att få fram ny bar sand) 
eller ytskrapning. Åtgärd måste utföras om mäng-
den öppen sand är mindre än 30 %.

3. Spara vissa buskar av sälg- och videarter (se också 
skötselåtgärd 4).

4. Selektiv röjning ca vart tionde år eller vid behov 
där utpekade arter sparas i sådan omfattning att 
ett mycket glest bestånd (< 30 % täckningsgrad) av 
buskar etableras.

5. Årlig störning av ytskiktet till en förnatäckning av 
minst 30 % men högst 50 %.

6. Städa inte bort död ved eller sten/block. Fyll eventu- 
ellt på om röjning sker i närområdet.

3.3 Uppföljning
Då detta är åtgärder som inte genomförts på särskilt 
många ställen i Sverige ännu är det viktigt att uppfölj-
ning genomförs för att se vilken biologisk effekt de får. 
Viktigt är att få med många parametrar som visar på 
utvecklingen, inte bara på artnivå, utan även vad gäller 
både önskade och oönskade arter.

Litteratur:
Holmén U. (odat.) Så här kan du sköta dina bryn. PM Ett rikare odlingslandskap, 
Jordbruksverket. 
Karlsson T. (2011). Skötsel av sandblottor i odlingslandskapet. PM Ett rikare 
odlingslandskap, Jordbruksverket. 
Linkowski W., Pettersson M W., Cederberg B. & Nilsson L.A. (2004). Nyskapande av 
livsmiljöer och aktiv spridning av vildbin. Rapport av Svenska Vildbiprojektet vid 
ArtDatabanken, SLU, & Avdelningen för Växtekologi, Uppsala universitet.
Smith H.G, Jönsson A.M. & Rundlöf M. (2011). Åtgärder för att gynna biologisk 
mångfald i slättbygder. Rapport från Lunds universitet.
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Tabell 1. Förteckning över strukturer med höga naturvärden på torra marker med tekniska anläggningskrav.

Struktur Naturvärde och ekologi Koppling till biotop Geografiska skillnader Tekniska krav *

Insektslyor Boplats för grävande rovsteklar, solitärgetingar, 
vildbin och andra insekter. 
Lättgrävd, sandig mark.
Varma miljöer.
Solbelyst och väldränerad mark.
Minsta möjliga ytskikt med humus och förna.
Gropar och hak ökar möjligheten för fler arter att 
etablera bon.
Variation i lutning, kornstorlek och solbelysning 
ökar förutsättningarna för fler arter.

Insekter som gräver i sand 
finns i alla biotoper, i olika 
typer av odlingslandskap, 
stadsmiljöer, lövskogar 
och barrskogsområden. 
Exempel: storfibblebi, 
slåttersandbi.

Hela Sverige, även om det 
är en avtagande artrikedom 
av grävande insekter från 
söder till norr.

Plan till lutande, öppen, gärna gropig 
sandmark (sand, grus, pinnmo, sandig 
morän), befintlig eller etablerad (> 20 cm 
tjock vid ett väldränerande underlag och upp 
till 50 cm i övrigt), i sydligt-västligt läge. 
Öppenheten ska vara > 70 %. 
Insektsgryta: Anläggs som en grund och 
bred grop. Dessa är ca 10 m i diameter och 
svagt sluttande mot mitten där djupet är ca 
50 cm.
Bibädd: Anläggs på platser där grävning inte 
är tillåtet eller där sandens kvalitet inte är 
passande. En bibädd består av ditforslad sand 
i en omfattning om minst 3 m3. Bibädden 
anläggs toppig så att en varm slänt bildas 
mot söder. 

Minisavann Livsmiljö för marklevande, värmekrävande insekter. 
Dessa platser är typiska livsmiljöer för frölöpare, en 
grupp jordlöpare, som samlar fröer på dessa 
barmarker. Vägsteklar är också förtjusta i dessa 
platser och jagar spindlar i den glesa vegetationen.
Varm, torr, solexponerad mark. Typen av sand har 
mindre betydelse.
Gles vegetation av fröbärande växter som knytling, 
knavlar och narvar.

Odlingslandskap, 
strandnära områden och 
övriga terrestra miljöer på 
åsar och hedar. 
Exempel: hjärthalsad 
frölöpare, monkesolbi.

Hela Sverige. Störst 
potential för hotade 
insektsarter finns i södra 
Sverige.

Anläggs som plan, öppen, gärna gropig 
sandmark av sand/silt/sandig morän/
pinnmo, befintlig eller etablerad (> 20 cm 
tjock vid ett väldränerande underlag och upp 
till 50 cm i övrigt), i sydligt-västligt läge. 
Strukturen ska omfatta minst 50 m2. 
Öppenheten ska vid anläggandet vara > 70 %

Pollen-
restaurang

Nektar- och pollenresurs för insekter, främst för 
vildbin och fjärilar. Värdväxter för växtätande 
insekter som fjärilar och skalbaggar.
Artrik örtvegetation som får blomma ostört under 
hela växtsäsongen.
Typiska arter är käringtand, vitklöver, getväppling, 
humlelusern, liten blåklocka och backtimjan.
Tidiga successionsstadier, vegetationen lämnar 
blottade ytor.
Torr, näringsfattig, gärna kalkrik mark i öppna lägen.
Så lite dominans av gräs som möjligt, eftersom 
grässvålen tränger ut örterna.
Varma solexponerade lägen.

Pollenrestauranger fyller 
en viktig funktion främst i 
odlingslandskapet och 
urban miljö. 
Exempel: silversmygare, 
ängssolbi, svartfläckig 
blåvinge, mindre blåvinge, 
klöverblåvinge.

Åtgärden har stort värde i 
hela Sverige, men art- och 
örtrikedomen blir högre i 
kalkrika områden, 
exempelvis Öland, Gotland, 
Skåne, östra Uppland, 
Jämtland, Siljansringen, 
Västergötlands kalkområ-
den och i skalgrusområden 
längs kusten. 

Artrik örtvegetation med fokus på en eller 
flera av följande viktiga pollenväxter: 
åkervädd, ängsvädd, väddklint, rödklint, 
tistlar, gulvial, käringtand, vit och gul 
sötväppling, vitklöver, rödklöver, lusern, 
fingerörter, veronikor, vallört, sandvita, 
bockrot, getväppling, liten blåklocka, stor 
blåklocka, gulreseda, färgreseda. 
Anläggs genom insådd eller återetablering på 
torr, näringsfattig, kalkrik mark i sydligt-
västligt läge. Vid insådd måste frön vara 
valda utifrån geografisk region.

Fjärilsäng Örtrik vegetation med inslag av gräs. Denna biotop 
gynnar främst fjärilar, skalbaggar och stritar.
Örter som producerar nektar och pollen.
Typiska ängsväxter är jungfrulin, käringtand, 
kråkvicker, rödklint, åkervädd, backnejlika och 
ängsskallra.
Bland gräsen finns arter av svingel och gröe, liksom 
t.ex. darrgräs.

Strukturen gör mest nytta 
i odlingslandskapet, i 
synnerhet på marker som 
tidigare hävdats med 
slåtter eller bete. 
Exempel: bastardsvär-
mare, ängsblåvinge, 
silverblåvinge, väddsandbi.

Ängsvegetation är värdefull 
i alla delar av landet. 
Kvarvarande ängsmarker 
finns dock mest i södra 
Sverige och en skapad äng i 
vägmiljön, kan få större 
effekt om det finns 
intilliggande ängsmarker 
(ev. korridorfunktion).

Anläggs genom insådd eller återetablering på 
befintlig ängsmark eller där rester av 
ängsmark finns. Vid insådd måste frön vara 
valda utifrån geografisk region. Ängen måste 
kunna skötas årligen, lämpligen med slåtter.

Sandspa Bar, fuktig sand eller annan typ av blöt mark där 
fuktälskande marklevande kryptogamer och 
insekter trivs. 
Permanent eller tidvis blöt sand eller annat 
finkornigt underlag.
Ljusexponerad mark.

Sandspa är en viktig 
åtgärd i områden med en 
tidigare förekomst av 
tillfälliga vattensamlingar. 
Exempel: spetssköldblad-
foting, levermossor.

Naturtypen får störst 
naturvärden på kalkrik mark

Ljusexponerad, våt sand, lera eller annat 
finkornigt underlag. Öppenheten ska vara > 
70 %

Insekts-
kurra-
gömma

Gömställen för insekter, grod- och kräldjur i form 
av död ved, stenar, komposthögar eller andra 
element. En stor mängd insekter utvecklas i ved, 
mulm, bark och lövkompost.
Trä och sten som smådjur kan gömma sig under.
Både solexponerat och i skugga.

Strukturen är viktig på 
större stationsområden 
och trafikplatser där inga 
andra strukturer finns 
tillgängliga. 
Exempel: sandödla, 
huggorm, humlor.

Sandödlan förekommer 
sällsynt i södra Sverige, upp 
till Dalarna. Flera groddjur 
har en begränsad sydlig 
utbredning i Sverige

Högar med stockar (Ø > 1 dm) eller sten och 
block (Ø 60-500 mm), 5 m3, anläggs så att 
håligheter finns. Solexponering > 50 % av 
dagen.

Vedbostäder Solexponerad död ved på sand, dels för vedlevande 
insekter, dels för bin som bygger bo i de 
vedlevande insekternas gångar.
Död ved av olika trädslag (även nydöd ved).
Solexponerat läge.
Om möjlighet finns kan högstubbar sparas.

Vedbostäder är särskilt 
viktiga på varma platser 
med gott om solbelysning. 
Exempel: åttafläckig 
praktbagge, tapetserarbin.

Åtgärden är viktig i hela 
landet.

Solexponerad död ved, > 3 m3. Diametern på 
veden ska överstiga 2 dm. 

Höghöjds-
restaurang

Pollenkälla för vårflygande humlor och andra vildbin 
och åretomresurs för vedlevande insekter 
(exempelvis långhorningar och praktbaggar).
Blommande, torkstressade buskar och träd av 
sälg- och videarter på sandmark.
Andra pollen- och nektarproducerande buskar: 
benved, getapel, rosor, rönn, druvfläder, olvon och 
skogstry är också viktiga under försommaren.
Solexponerade.

Höghöjdsrestauranger är 
viktiga i områden i 
odlingslandskapet. 
Exempel: vårsidenbi, 
videsandbi, humlor. 

Åtgärden är viktig i hela 
landet även om hotade 
arter kopplade till sälg och 
viden främst finns i södra 
Sverige.

Anlägg/spara sälg- och videarter, naturliga 
för området, i solexponerat läge

* Anpassas efter varje projekt beroende på om det ska utföras som en total- eller utförandeentreprenad.  
Ange material, yta, mängd, läge, topografi, vegetation, vegetationstäckning och övriga relevanta uppgifter.  
Ett absolut funktionskrav behöver plocka in delar från ”biotopens ekologi och värden” för att fungera. 
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