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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 arter eller
ens en rik blomning av vanliga arter. Vägkanternas florarikedom förefaller minska
över tiden.
Under de år som gått sedan projektstarten så har nästan uteslutande olika
ängsväxter använts för att identifiera artrika vägkanter. Förekomsten av olika djur
knutna till vägkanterna har inte aktivt eftersökts eller beaktats.
Insekter är dock en grupp som under de senaste åren fått ta mer plats under
inventeringarna, t.ex. dagfjärilar och vildbin. Främst är det genom olika
detaljinventeringar som kunskapen om dessa nu avsevärt har förbättrats.
Detta är den andra rapporten från Trafikverket där myror behandlats, men den
första som inriktat sig på en inventering av myror längs vägkanter i delar av
Trafikverkets västra region. Den första rapporten (Jordlöpar- och myrsamhällen i
vägarnas sidoområden – en litteraturstudie, publikation 2012:079) som baserades
på relevant litteratur utredde sannolikheten av att olika arter av myror skulle
använda vägkanter som livsmiljö eller som refuger på väg till nya livsmiljöer.
Dessutom utreddes möjligheten att använda myror som indikatorarter för
intressanta vägkantsmiljöer. En av slutsatserna var att myrors värde som
indikatorarter är högt, därför planerades ytterligare en inventering, vars resultat
presenteras i denna rapport.
Att bredda kunskapen om de arter som lever längs våra vägkanter är viktigt för att
skötseln av vägarna ska kunna anpassas så att vägkanter även i framtiden kan
fortsätta att vara användbara och viktiga livsmiljöer för så många arter som möjligt.
Då många biotoper försvinner idag, kan detta vara avgörande för att en art ska
kunna överleva.
Författarna ansvarar för rapportens innehåll och tackas för sin insats.
Mats Lindqvist
Miljöspecialist/ekolog
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Sammanfattning
Detta är den första omfattande empiriska studien av myror i vägarnas sidoområden i
Skandinavien. Syftet var att studera myrsamhällets sammansättning, täthet, diversitet och
artrikedom, jämföra olika regioner, undersöka miljöfaktorers betydelse, bedöma om myror är
en lämplig insektsgrupp för att hitta artrika vägkanter samt hitta användbar metodik.
Studien genomfördes inom Trafikverkets västra region. Förekomst av myrbon inventerades
visuellt i 156 stycken 1 m2-rutor (52 rutor i respektive kust-, mellan- och inlandsregion) och
individer från respektive bo samlades in för artbestämning. I respektive ruta beskrevs
vegetationen grovt, vegetationstäckningen skattades, förekomst av lav, mossa, tuvor, antal
vegetationsskikt och om rutan var klippt eller oklippt noterades. Marktyp och fuktighet
bedömdes.
Drygt 30 % av de svenska myrarterna hittades i inventeringen. I medeltal fanns det 1,6
(SE=0,11) bon och 1,3 (SE=0,07) arter per kvadratmeter i sidoområdena. Detta visar att
myrorna är en lämplig insektsgrupp att arbeta med i vägarnas sidoområden. Representanter
från tre myrgrupper karaktäriserade myrsamhället. Två jordmyror, trädgårdsjordmyra Lasius
niger och gul tuvmyra Lasius flavus, hade de högsta botätheterna. En hög andel av de svenska
rödmyrorna (släktet Myrmica, 71 %) hittades och rödmyrorna var den näst vanligaste
gruppen. Även en hög andel (62,5 %) av de svenska slavmyrorna hittades. Myrsamhället i
vägarnas sidoområden karaktäriseras av arter som trivs i öppna, exponerade miljöer med
relativt sparsam vegetation. En tydlig skillnad var att rödmyrefaunan var betydligt fattigare,
diversiteten lägre och botätheten av jordmyror högre i inlandsregionen. Den lägre
diversiteten orsakas av jordmyrornas mera uttalade dominans i inlandsregionen.
Antalet myrbon var högre om det fanns grästuvor, lav och torra markförhållanden i rutan.
Rödmyrornas botäthet var högre om det fanns mossa och om rutan var slåttrad. Botätheten
av jord- och slavmyror ökade om det fanns lav i rutan och antalet jordmyrebon ökade vid
minskande fuktighet. Exponerad, torr miljö gynnar många myrarter. Dessutom bygger
många myrarter bon i tuvor. Rödmyror bygger ofta bo i mossa och jordmyror föredrar torra
miljöer. Detta förklarar sambanden mellan botäthet och dessa miljöfaktorer. Däremot kan
inte enbart miljöfaktorerna förklara myrtätheten och artförekomst eller skillnaderna mellan
regionerna. Andra faktorer som t.ex. konkurrens mellan myrorna har sannolikt en avgörande
betydelse för vilka arter som förekommer och deras täthet på en given lokal.
Med tanke på den höga representationen av den svenska faunan och hög täthet är myror en
mycket lämplig insektsgrupp att använda för att hitta artrika vägkanter.
Inventeringsmetodiken bör täcka ett större område för att ge en bättre bild av en given lokal.
Här föreslås att man mäter upp genomsökt areal och mäter inventeringstiden på en lokal för
att på så sätt kunna jämföra olika lokaler. Resultaten från denna inventering visar att
vägarnas sidoområden ekologiskt fungerar både som refugie- och spridningshabitat för
myror.
Baserat på resultaten rekommenderas att Trafikverket inkluderar myror som en insektsgrupp
vilken inventeras i projektet artrika vägkanter. Speciellt i vägkanter där kärlväxtfloran är
fattig kan myror utgöra ett kraftfullt verktyg för att hitta artrika vägkanter. I andra vägkanter
kan myrorna vara ett betydelsefullt komplement. Myrornas stora ekologiska betydelse t.ex.
för ekosystemprocesser, växter och andra insektsgrupper är ytterligare motiv. Generella
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rekommendationer ges också för åtgärder som kan skapa ett rikare myrsamhälle i vägarnas
sidoområden. För rekommendationer som avser att gynna grupper eller enskilda arter
behövs mer data.

1 Inledning
1.1 Allmänt
Det svenska vägnätet har expanderat kraftigt under senare tid. Idag motsvarar vägarnas
sidoområden en yta motsvarande Öland (Trafikverkets hemsida, 2012). Vägsystemet utgör
därför en viktig och betydelsefull del av det ekologiska landskapet. I ekologisk mening
påverkar vägarna landskapet och dess strukturer och funktioner på många sätt. Vägarna kan
t.ex. för större djur skära av livsmiljöer, speciellt om vägarna förses med viltstängsel, vilket
förhindrar djuren att röra sig fritt. Speciella åtgärder som t.ex. faunapassager mildrar dessa
effekter.
Vägarna och dess sidoområden kan ha positiva effekter för den biologiska mångfalden.
Speciellt två ekologiska funktioner är betydelsefulla. För det första kan vägarnas
sidoområden innehålla miljöer vilka håller på att försvinna framförallt från kulturlandskapet.
Det kan t.ex. röra sig om miljöer vilka försvinner på grund av ändrad markanvändning i
jordbruket. Genom att dessa förhållanden upprätthålls genom skötsel av vägarnas
sidoområden har de arter som är bundna till den specifika miljön en möjlighet att överleva
och stanna kvar i landskapet. Dessutom, om markanvändningen återigen ändras och de
gamla miljöerna kommer tillbaka, kan arterna sprida sig från vägarnas sidoområden och ut i
intilliggande marker igen. Vägarnas sidoområden kan alltså fungera som ett refugium för
arter som är hotade av ändrad markanvändning.
För det andra kan vägarnas sidoområden fungera som spridningsvägar för arter eftersom de
lämpliga habitaten längs vägarna skär igenom övriga naturmiljöer. Förutsatt att vägarnas
sidoområden innehåller lämpliga spridningshabitat kan arterna alltså sprida sig både till
lämpliga miljöer som finns i landskapet och även genom landskap där lämpliga miljöer
saknas.
Den ekologiska funktionen av vägarnas sidoområden har fått ökad uppmärksamhet under
senare tid inom forskningen (se t.ex. Lennartsson och Gylje 2009), och även inom
Trafikverkets interna naturmiljöarbete (t.ex. arbete med alléer och artrika vägkanter). Många
hotade och rödlistade arter föredrar miljöer i tidiga successionsstadier, dvs. nyligen antingen
naturligt eller av människan störda miljöer. Det har också uppmärksammats att av
människan störda miljöer, så kallade antropogena miljöer, utgör en viktig del i det strategiska
arbetet för att bevara den biologiska mångfalden.
Trafikverket har med projektet Artrika vägkanter hittills främst fokuserat på kärlväxter.
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. Studier av
insekter i vägarnas sidoområden är dock väldigt få (men se Nolbrant 2010) och det saknas
studier av myror (Alinvi och Olsson 2012). Artrika vägkanter kan bli en viktig del av arbetet
att uppnå ett av Sveriges 16 miljömål som berör bevarandet av den biologiska mångfalden,
däribland insekter.

1.2 Myror i vägarnas sidoområden
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 m.fl. 1991, Usher och Thompson
1993, Gardner m.fl. 1997, Ljungberg 2001).
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
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och effekter på denna bör därför innefatta insekter. Anledningen till insekternas stora
artrikedom är att de utnyttjar miljön i mycket liten skala (mikroskala) både i tidsmässigt
(temporalt) och rumsligt (spatialt) perspektiv varför de har tillgång till mycket större 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).
Steklar har utpekats som en grupp insekter för vilka vägarnas sidoområden kan vara viktiga.
Myror tillhör steklarna och familjen gaddsteklar. Det är väldigt få ekosystem som myrorna
inte kunnat kolonisera. Vad vi vet idag finns myror överallt utom på nord- och sydpolen. En
av de främsta orsakerna till deras framgång är att de är sociala insekter och genom sin
livscykel kan de överleva och reproducera sig länge på en och samma plats (Hölldobler och
Wilson 1990, Alinvi och Olsson 2012, Douwes 2012a). I de ekosystem där myrorna
förekommer har de ofta en viktig ekologisk roll t.ex. genom påverkan på ekosystemprocesser
(Laakso och Sätälä 1998, Nkem m.fl. 2000, Lenoir 2001), täthet av andra insektsgrupper
(Sipura 2002, Päivinen m.fl. 2004, Atlegrim 2005, Wynhoff m.fl. 2011), fröspridning
(Douwes 2012a), växtdiversitet (Farji-Brener och Ghermandi 2000), däggdjur och fåglar
(Brown och Davidson 1977, Aho m.fl. 1997, Ness och Morin 2008), etc.
I Sverige finns idag 76 kända frilevande myrarter, dvs. arter som lever och reproducerar sig i
utomhusmiljöer, och många av dessa trivs i torra, exponerade miljöer med varierande
vegetationstäckning (Douwes 2012a). För insekter är mikrohabitatet i biotopen viktigare än
den storskaliga livsmiljön som har en mera underordnad roll. Flera olika typer av
mikrohabitat vilka är lämpliga för myrorna förekommer i vägarnas sidoområden varför dessa
potentiellt kan vara viktiga i ett ekologiskt landskapsperspektiv och för den biologiska
mångfalden och möjligen också för rödlistade myrarter (Alinvi och Olsson 2012).
I Trafikverkets olika projekt som behandlar artrika vägkanter ingår idag relativt få
insektsgrupper trots att insekter är den artrikaste organismgruppen i Sverige och i världen
generellt. Utan tvekan är insekter den organismgruppen som bidrar mest till diversiteten i de
flesta naturtyper som förekommer i Sverige. Den här presenterade inventeringen av myror i
vägkanter ska främst ses som en pilotstudie och ett första steg att eventuellt inkludera
myrorna i Trafikverkets olika projekt om artrika vägkanter.

1.3 Syfte och frågeställningar
Syftet med studien har varit att beskriva myrsamhället längs vägar inom Trafikverkets västra
region samt vilka arter som förekommer i vägarnas sidoområden och om det förekommer
rödlistade alternativt sällsynta arter. Vidare har syftet varit att skapa ett underlag för
bedömning om myror skulle kunna vara en lämplig grupp att använda som ett verktyg i
Trafikverkets projekt om artrika vägkanter, t.ex. är myrorna tillräckligt vanliga i vägarnas
sidoområden för att ge analysunderlag, etc., samt om den använda metodiken kan vara
lämplig även i framtida studier.
 Hur ser myrsamhällets sammansättning ut i olika typer av
vägkantshabitat?


Finns det regionala skillnader mellan kust-, mellan- och inlandsregion i
myrsamhällets sammansättning och förekomst av olika arter?



Hur hög är botätheten, artrikedomen och diversiteten av myror i vägarnas
sidoområden, och i olika regioner, inom studieområdet?



Förekommer det rödlistade och/eller sällsynta myrarter i vägarnas
sidoområden inom studieområdet?
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Vilka samband finns mellan miljöfaktorer och förekomsten av myror i
vägarnas sidoområden?



Kan skillnader i miljöfaktorer förklara skillnader mellan regioner med
avseende på botäthet, artrikedom, diversitet samt förekomst av olika arter
och grupper av myror, etc.?



Är myror en lämplig grupp att arbeta med för att hitta artrika vägkanter?



Är den använda metodiken användbar för att hitta artrika vägkanter?
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2 Metodik
Myror har en komplicerad livscykel (se Alinvi och Olsson 2012 för en kort beskrivning och
Högmo 2011 för beskrivning av socialparasitiska myror samt Douwes 2012a). Boet utgör den
reproducerande enheten hos myrorna. I boet finns drottningen som producerar nya köndjur
och därmed nästa generation. Förekomst av bo visar också att arten är etablerad i området.
Därför inventerades myrbon i denna studie.
Vägarnas sidoområde definieras som det område vid sidan av vägen, från vägbanans kant och
utåt, vilket ingår i skötseln av vägen, därav kan sidoområdets bredd variera. Studien är
begränsad till ca 10 mil från Göteborg främst i syd och östlig riktning. På grund av
svårtillgänglighet uteslöts de största vägarna. Lämpliga vägar rekognoserades och lämpliga
lokaler noterades, bl.a. utifrån möjligheter till säker parkering av bil, och säkra förhållanden
under fältstudier. En så stor variation som möjligt i sidoområdenas naturbeskaffenhet
eftersträvades.
En grov indelning gjordes också i tre olika geografiska regioner. Den första, kustområdet,
motsvarar området väster om E6 och från Mölndal söderut till Särö samt några lokaler på
Orust norr om Göteborg för att inkludera lokaler i nära kontakt med havet. Mellanområdet är
beläget öster om E6 till Bollebygd och från Härryda i norr till Hällingsjö i söder. I
inlandsområdet har inventeringen gjorts längs vägar i en rät linje från Åsarp i norr till Ätran i
söder.
Lämpliga vägsträckor för studien inom respektive geografisk region valdes ut genom att
utnyttja den information som finns samlad om artrika vägkanter hos Trafikverket. Utifrån
fotografier och beskrivningar av vägsträckornas vägkanter valdes vägsträckor lämpliga för
myror. De utvalda vägsträckorna besöktes och lämpliga delsträckor valdes ut för provtagning.
Inventeringsrutorna var 1 m2 stora, och en träram användes vid utläggningen av rutorna för
att underlätta inventering och avgränsning. För att undvika replikering och eftersträva
oberoende prover har minsta avstånd mellan två rutor varit 40 meter, i de flesta fall har
avståndet varit mer än 100 meter. Vid utläggningen av provrutorna eftersträvades att dessa
skulle vara representativa för förhållandena på lokalen.
Varje provruta beskrevs med följande variabler:
1. Rutnummer, löpande genom hela inventeringen
2. Datum
3. Lokal, grov angivelse, t.ex. vägnamn.
4. GPS-koordinater, Sweref 99TM.
5. Vegetationsbeskrivning. Vegetationen beskrevs grovt i förekomst av gräs,
örter, lav och mossa, hur många vegetationsskikt det fanns, om rutan var
slåttrad eller inte slåttrad och om det fanns tuvbildande växter. Förekomst
av mossa, tuvor och exponering (antal skikt) kan vara betydelsefullt för
myrsamhällets sammansättning.
6. Vegetationstäckning, bedömdes visuellt på 5 % när och har i analysen dels
indelats i 4 klasser: 1=0-25 %, 2=26-50 %, 3=51-75 % och 4=76-100 % dels
behandlats som en kontinuerlig variabel.
7. Marktyp, indelat i 5 klasser: 1=lera, 2=lera/sand, 3=sand, 4=sand/grus och
5=grus.
8. Fuktighet indelat i 5 klasser: 1=mycket torrt, 2=torrt, 3=friskt, 4=blött,
5=vått.
9. Exponering. Här noterades rutans läge i förhållande till vägen samt
kompassriktning.
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10. Viktiga saker i omgivningen noterades som t.ex. åkermark, skog,
bebyggelse, eventuell beskuggning av rutan, etc.
11. Övrigt, t.ex. förekomst av stackmyror i rutan.
Provrutan inventerades visuellt efter myrbon. När ett myrbo påträffades samlades minst 3
arbetare in från boet. Noggrannhet iakttogs så att ett och samma myrbo inte provtogs flera
gånger, och därmed registrerades som två eller flera bon, inom samma provruta. Noteringar
gjordes också om boet, t.ex. som det fanns i en grästuva, mossa eller direkt i marken, etc.
Även myrdrottningar som antogs besöka rutan för att etablera ett nytt bo samlades in.
Arterna har bestämts med hjälp av Collingwood (1979), Douwes (1995), Seifert (2007) och
Douwes m.fl. (2012). Provtagningen gjordes i juli och augusti 2012.
För att studera samband mellan miljöfaktorer och myrornas förekomst användes Sperman
rank korrelation (Siegel 1956). Alla beräkningar pådiversitet gjordes med Shannon index
(Magurran 1988). Analyser genomfördes i Statistika (Statsoft inc).
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3 Resultat
Totalt inventerades 156 rutor fördelade på 52 rutor vardera inom respektive region. Se bilaga
B för mer information om respektive inventeringsruta. Myrbon förekom i 127 provrutor,
drygt 81 %, av de inventerade rutorna. Av de i Sverige 76 kända frilevande arterna förekom
24 arter i de inventerade rutorna, dvs. drygt 30 % av den svenska faunan (tabell 1).

Figur 1. Undersökningsområdet och de inventerade rutornas lokalisering.
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Tabell 1. Medelantalet bon för de olika arterna och grupperna i alla de 156 inventerade rutorna
samt i de olika regionerna. För respektive art anges medelvärde och standard error (SE).
1)Slavmyror
Art

Svenskt namn

Totalt

Kust

Mellan

Inland

Myrmica rubra

trädgårdsrödmyra

0,09 ±0,03

0,13 ±0,06

0,10 ±0,05

0,04 ±0,04

M. ruginodis

skogsrödmyra

0,02 ±0,01

0,02 ±0,02

0,04 ±0,03

-

M. sulcinodis

större rödmyra

0,04 ±0,02

0,02 ±0,02

-

0,10 ±0,05

M. rugulosa

sandrödmyra

0,05 ±0,02

0,06 ±0,04

0,08 ±0,04

-

M. lonae

skålrödmyra

0,02 ±0,01

0,04 ±0,03

0,02 ±0,02

-

M. sabuleti

hedrödmyra

0,03 ±0,02

0,04 ±0,04

0,04 ±0,03

-

M. vandeli

prydlig rödmyra

0,02 ±0,01

0,02 ±0,02

0,04 ±0,03

-

M. scabrinodis

ängsrödmyra

0,04 ±0,02

0,04 ±0,04

0,06 ±0,03

0,02 ±0,02

M. lobicornis

mörk rödmyra

0,01 ±0,01

-

-

0,02 ±0,02

M. schencki

fältrödmyra

0,03 ±0,01

0,04 ±0,03

0,04 ±0,03

0,02 ±0,02

Tetramorium caespitum

grästorvsmyra

0,03 ±0,02

0,04 ±0,04

0,02 ±0,02

0,04 ±0,04

Camponotus ligniperda

jordhästmyra

0,01 ±0,01

0,02 ±0,02

-

-

Lasius mixtus

vinterjordmyra

0,01 ±0,01

-

-

0,02 ±0,02

L. psammophilus

sandjordmyra

0,01 ±0,01

0,02 ±0,02

-

-

L. platythorax

skogsjordmyra

0,06 ±0,02

0,06 ±0,03

0,08 ±0,05

0,04 ±0,03

L. niger

trädgårdsjordmyra

0,49 ±0,05

0,58 ±0,10

0,31 ±0,07

0,60 ±0,09

L. flavus

gul tuvmyra

0,41 ±0,08

0,31 ±0,14

0,25 ±0,07

0,67 ±0,17

Formica sanguinea

blodröd rövarmyra

0,03 ±0,01

-

0,06 ±0,03

0,04 ±0,03

Formica polyctena

kal skogsmyra

0,02 ±0,01

-

0,02 ±0,02

0,04 ±0,03

Formica cinerea1)

gråmyra

0,01 ±0,01

0,02 ±0,02

0,02 ±0,02

-

F. (S.) fusca1)

svart slavmyra

0,14 ±0,03

0,17 ±0,05

0,11 ±0,04

0,13 ±0,05

F. (S.) lemani1)

nordslavmyra

0,01 ±0,01

-

0,02 ±0,02

0,02 ±0,02

F. (S.) clara1)

större slavmyra

0,03 ±0,02

0,02 ±0,02

-

0,06 ±0,04

F. (S.) cunicularia1)

brun slavmyra

0,02 ±0,02

0,04 ±0,03

0,02 ±0,02

-

Två arter, trädgårdsmyra (Lasius niger) och gul tuvmyra (L. flavus), dominerade kraftigt
varför diversiteten är relativt låg (Shannon-Weaver index 2,27). Totalt hittades 251 bon i de
inventerade rutorna. Inom studieområdet noterades i medeltal 1,6 bon och 1,3 arter per m2 i
vägarnas sidoområden.
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3.1 Miljöfaktorer
Gräs förekom i 96 %, örter i 80 %, lav i 19 % och mossa i 69 % av de inventerade rutorna
(tabell 2). Ungefär hälften av rutorna var slåttrade, resterande andel hade inte haft någon
skötsel under studieperioden. I de flesta rutorna hade vegetationen antingen två (56 %) eller
tre (42 %) skikt. En övervägande andel av rutorna, 53 %, hade en vegetationstäckning mellan
76-100 % (figur 1). Den enda marktyp som är underrepresenterad i rutorna är ren grusmark
(figur 2).
Tabell 2. Översikt av miljöfaktorer i alla de 156 inventerade rutorna samt i de olika
regionerna. För respektive faktor anges medelvärde och medelvärdets medelfel
(standard error - SE).
Art

Totalt

Kust

Mellan

Inland

Andelen rutor med gräs

0,95 ±0,02

0,98 ±0,02

0,98 ±0,02

0,90 ±0,04

Andelen rutor med örter

0,80 ±0,03

0,86 ±0,05

0,77 ±0,06

0,77 ±0,06

Andelen rutor med lav

0,19 ±0,03

0,04 ±0,03

0,19 ±0,05

0,33 ±0,07

Andelen rutor med mossa

0,69 ±0,04

0,67 ±0,07

0,71 ±0,06

0,67 ±0,07

Andelen rutor med tuvor

0,91 ±0,02

0,98 ±0,02

0,86 ±0,05

0,88 ±0,04

Antal skikt

2,41 ±0,04

2,33 ±0,08

2,40 ±0,07

2,50 ±0,08

Andelen rutor med slåtter

0,53 ±0,04

0,75 ±0,06

0,65 ±0,07

0,21 ±0,06

Vegetationstäckning (klassind.)

3,18 ±0,08

2,88 ±0,16

3,54 ±0,10

3,11 ±0,14

72,85 ±2,21

65,19 ±4,25

82,60 ±2,90

70,77 ±3,89

Marktyp (klassind.)

2,87 ±0,10

2,79 ±0,22

2,86 ±0,14

2,98 ±0,16

Fuktighet (klassind.)

2,31 ±0,04

2,31 ±0,08

2,42 ±0,08

2,21 ±0,06

Vegetationstäckning (%)

10

90
80

Antal observationer

70
60
50
40
30
20
10
0
1

2

3

4

Vegetationstäckning

Figur 1. Fördelning av (täckningsgrad) av vegetation i de inventerade rutorna. 1: 0-25 %,
2: 26-50 %, 3: 51-75 %, 4: 76-100 %. Merparten av de inventerade rutorna (ca 80 st) hade
alltså en vegetationstäckning mellan 76-100 %.
45
40

Antal observationer

35
30
25
20
15
10
5
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1

2

3

4

5

Marktyp

Figur 2. Fördelning av marktyp i de inventerade rutorna. 1: lera, 2: lera/sand, 3: sand,
4: sand/grus, 5: grus.
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3.2 Jämförelse mellan regioner
Relativt få av miljöfaktorerna skiljer sig avsevärt mellan regionerna (tabell 2). Andelen rutor
med tuvor är något högre vid kusten jämfört med de andra regionerna. En högre andel av
rutorna i inlandsregionen var slåttrade. Rutorna i kustregionen hade lägre medelvärde med
avseende på vegetationstäckningsklass. Andelen rutor med gräs var något lägre i
inlandsregionen. I kustregionen var andelen rutor med örter något högre medan andelen
rutor med lav var högre i mellan- och inlandsregionen jämfört med kustregionen.
Totala antalet arter var något högre i kust- och mellanregionen jämfört med inlandsregionen
(tabell 3). Däremot var totala botätheten högst i inlandsregionen. Antalet rödmyrearter och
deras botäthet var högre i kust- och mellanregionen jämfört med inlandsregionen.
Botätheten av jordmyror var högst i inlandregionen följt av kursregionen och lägst i
mellanregionen. Slavmyrornas botäthet skilde sig inte mellan regionerna.
Tabell 3. Sammanställning av arter och grupper i alla de 156 inventerade rutorna samt i
de olika regionerna. För antal bon per m2 anges medelvärde och standard error.
Diversitet har beräknats med hjälp av Shannon index.
Art

Totalt antal arter
Totalt antal bon/m2
Diversitet
Antal rödmyrearter
Antal rödmyrebon/m2
Antal jordmyrearter
Antal jordmyrebon/m2
Antal slavmyrearter
Antal slavmyrebon/m2

Totalt

Kust

Mellan

Inland

24

19

18

15

1,61 ±0,11

1,67 ±0,23

1,31 ±0,15

1,85 ±0,22

2,27

2,23

2,45

1,83

10

9

8

5

0,33 ±0,05

0,40 ±0,10

0,40 ±0,09

0,19 ±0,07

5

4

3

4

0,97 ±0,10

0,96 ±0,18

0,63 ±0,10

1,32 ±0,19

5

4

4

3

0,21 ±0,04

0,25 ±0,07

0,17 ±0,05

0,21 ±0,07
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3.3 Samband mellan myror och miljöfaktorer
Ett flertal miljöfaktorer noterades i inventeringsrutorna och sambandet mellan dessa och
myrornas botäthet analyserades (tabell 4). Den totala botätheten hade ett statistiskt
säkerställt positivt samband med förekomst av lav och grästuvor samt negativt samband med
fuktigheten i rutorna. Tätheten av rödmyrebon hade ett positivt samband med förekomst av
mossa i rutorna och ett negativt samband med slåtter, dvs. botätheten var lägre i rutor som
inte slagits under säsongen. Förekomst av lav i rutorna hade ett positivt samband med
tätheten av både jordmyre- och slavmyrebon. Jordmyrornas botäthet hade ett negativt
samband med fuktigheten i rutorna, dvs. botätheten minskade med ökande fuktighet.
Tabell 4. Samband mellan miljöfaktorer och totala botätheten i hela materialet samt
botätheten av grupperna rödmyror (Myrmica spp.), jordmyror (Lasius spp.) samt
slavmyror (Formica (Serviformica) spp.). Spearman rank korrelation har använts för att
analysera sambanden och ett statistiskt säkerställt samband anges med en *. I tabellen
anges korrelationskoefficienten, dvs. sambandet mellan variablerna. Koefficienten kan
variera mellan 1, dvs. fulständigt positivt samband, och -1, dvs. fullständigt negativt
samband.
Art

Totalt

Rödmyror

Jordmyror

Slavmyror

Gräs

0,129

0,124

0,015

0,103

Örter

0,058

0,106

0,03

-0,05

Lav

0,284*

-0,055

0,266*

0,158*

Mossa

0,094

0,197*

0,014

-0,001

Tuvor

0,230*

0,132

0,119

0,150

Antal skikt

0,059

-0,019

0,077

-0,110

Slåtter

-0,021

-0,229*

0,055

-0,037

Vegetationstäckning
(klassind.)

-0,039

0,095

-0,060

0,066

Vegetationstäckning (%)

-0,117

0,04

-0,101

0,006

Marktyp

-0,085

-0,128

0,029

-0,047

Fuktighet

-0,159*

0,128

-0,202*

-0,063
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4 Diskussion
En tidigare litteraturstudie visade att studier av myror i vägarnas sidoområden i
Europa är mycket få (Alinvi och Olsson 2012). Den här genomförda studien är den
första mer omfattande inventeringen av myror i vägarnas sidoområden i
Skandinavien.

4.1 Hur ser myrsamhällets sammansättning ut i vägarnas sidoområden?
Inventeringen visar att en hög andel, över 30 %, av den svenska myrfaunan förekommer i
vägarnas sidoområden (tabell 1). Skulle man utesluta arter som omöjligen kan uppträda i
vägkanter som t.ex. arter vilka enbart lever i andra miljöer skulle andelen arter som
förekommer i vägarnas sidoområden bli ännu högre. Många av de svenska myrarterna
föredrar exponerade, öppna miljöer eller har denna typ av miljö som ett alternativ,
suboptimal, levnadsmiljö. Denna typ av miljö är väl representerad i vägarnas sidoområden
vilket borde förklara det höga antalet arter och den stora andelen av faunan (se även 4.3).
Den dominerande gruppen är jordmyror (Lasius spp.), speciellt trädgårdsjordmyra (L. niger)
och gul tuvmyra (L. flavus), har höga botätheter längs vägarnas sidoområden (tabell 1 och 3).
Trädgårdsjordmyran bygger sina bon i marken i tät markvegetation. Även gul tuvmyra
bygger jordbon, jordstackar, i öppen mark som sedan överväxes av mossa, örter och gräs.
Dessa två arter var de vanligaste myrorna i sidoområden helt täckta av gräs oavsett om
vägkanten blivit slåttrad eller inte. Jordmyror livnär sig till stor del av honungsdagg från
rotlöss som de odlar i sina gångar. Trädgårdsjordmyran lever också av andra insekter och
blomnektar (Douwes 2012a).

Figur 4. Gul tuvmyra Lasuis flavus.

En stor andel av de i Sverige förekommande rödmyrearterna (71 %) har hittats längs
vägarnas sidoområden och rödmyrorna (Myrmica spp.) är den näst vanligaste gruppen i
denna studie (tabell 1 och 3). Rödmyrorna bygger bon i marken, murkna stubbar, grenar på
marken, grästuvor och i vitmossa främst på myrar, strandängar och i skog. Den öppna,
exponerade miljön och tillgång på mossa och grästuvor som finns i vägarnas sidoområde
tycks vara en miljö som också passar många rödmyrearter. Rödmyrorna lever av insekter och
honungsdagg men också av nektar från blommor (Douwes 2012a).
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Figur 5. Rödmyror Myrmica spp.

Den tredje vanligaste gruppen myror är slavmyrorna, också kallade svartmyror (Formica
spp. slavmyror) (tabell 1 och 3). De 5 funna arterna representerar 62,5 % av den svenska
faunan av slavmyror. De bygger bon i marken, under stenar, i öppna, solexponerade marker.
Slavmyror utnyttjas både som slavar av andra slavhållande myrarteroch deras bon invaderas
av drottningar från andra myrarter vilka startar nya kolonier (s.k. temporär parasitism,
Douwes 2012a).
Även grästorvsmyran (Tetramorium caespitum) bygger jordbon i relativt finkornig, lerasand, jord i öppna marker. Fynden av kal skogsmyra (Formica polyctena) utgörs av små,
nystartade samhällen. Två arter, jordhästmyra (Camponotus ligniperda) och blodröd
rövarmyra (Formica sanguinea), hittar man vanligen i mindre exponerade miljöer men de
förekommer också i skogbryn och uppträdde i de flesta fall då vägens sidoområde gränsade
till skog.

Figur 6. Slavmyror Formica
(Serviformica) spp.
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4.2 Finns det regionala skillnader mellan kust-, mellan- och inlandsregionen i
myrsamhällets sammansättning och förekomst av olika arter?
Den tydligaste skillnaden i sammansättningen av myrfaunan mellan regionerna är den
fattigare rödmyrefaunan i inlandsregionen jämfört med de andra regionerna tabell 1). Övriga
skillnader rör sig om enstaka eller mycket få fynd (ett eller ett par bon) vilket gör att det är
svårt att dra slutsatser. Dock är det bara 8 av de totalt 24 arterna som finns i alla tre
regionerna vilket kan tyda på att det finns ytterligare regionala skillnader som skulle kunna
säkerställas med en inventering som omfattar en större yta.

4.3 Hur hög är botätheten, artrikedomen och diversiteten av myror i vägarnas
sidoområden, och i olika regioner, inom studieområdet?
Generellt är diversiteten relativt låg i materialet (tabell 3). Orsaken till detta är den kraftiga
dominansen av två arter; trädgårdsjordmyra och gul tuvmyra (tabell 1). Inlandsregionen har
den lägsta diversiteten av de tre regionerna även om den totala botätheten är högre. Orsaken
till detta är det låga antalet rödmyrearter samt att det främst är gul tuvmyra som står för det
ökade antalet bon (tabell 1 och 3). Därmed ökar dominansen av ett fåtal arter,
trädgårdsjordmyra tillsammans med gul tuvmyra, samtidigt som ett antal arter försvunnit
jämfört med de andra regionerna.
Förutom att antalet rödmyrearter är lägre i inlandsregionen så är också rödmyrornas
botäthet lägre (tabell 3). Detta innebär att ingen av de rödmyror som finns i inlandet tagit de
andra rödmyrornas plats och ökat sin täthet på deras bekostnad. En kraftig minskning av
både antalet arter och tätheten av rödmyror kan därför konstateras i inlandsregionen jämfört
med de andra regionerna.
Jordmyrorna visar också ett intressant mönster för de två dominanta arterna och därmed för
jordmyror totalt (tabell 3). I kustregionen har trädgårdsjordmyran högre täthet än gul
tuvmyra (tabell 1). I mellanregionen är tätheten av båda arterna betydligt lägre. I
inlandsregionen ökar båda arterna igen och här har den gula tuvmyran den högsta
botätheten. Dessa förändringar har stor betydelse för diversiteten i regionerna som nämnts
ovan. Sannolikt är det skillnader i sidoområdenas miljöfaktorer som orsakar dessa skillnader
(se nedan).
Slavmyrorna visar ingen större skillnad i botäthet mellan regionerna (tabell 3) och de
skillnader som finns i artsammansättning (tabell 1) är osäkra på grund av att arterna har låg
botäthet (endast ett eller ett par tre bon har hittats).
Det är intressant att notera skillnaden, om än marginell, i diversitet mellan kust- och
mellanregionen. Trots att fler arter hittades i kustregionen är diversiteten lägre än i
mellanregionen. Orsaken till detta är att jordmyrorna har en lägre botäthet i mellanregionen.
Därmed är antalet bon jämnare föredelade mellan arterna, jordmyrornas dominans inte lika
uttalad och då blir diversiteten högre. Detta ger en indikation på faran att endast använda ett
mått, som t.ex. artrikedom, på biologisk mångfald.
Artrikedomen var i medeltal något högre, med avseende på antal bon, i denna inventering
(1,3 arter/m2) än i den studie som genomfördes av Itzak (2008) i Israel (1,1 arter/m2). Hög
artrikedom och diversitet av myror i vägarnas sidoområden kan ha många förklaringar.
Samways m.fl. (1997) menade att den högre diversiteten de fann i vägkanterna i Sydafrika
jämfört med omgivningen till viss del förklarades av att de konkurrensdominanta arter, vilka
konkurrerar ut andra myrarter, saknades. Detta är sannolikt en av förklaringarna till den
höga artrikedomen i denna studie. Konkurrensdominanta skogsmyrearter (Formica rufagruppen, se Savolainen m.fl. 1989) förekom med endast enstaka bon. Den enda dominanta
arten som hittades är trädgårdsjordmyran (Savolainen m.fl. 1989) och i de rutor där arten
förekom var den ofta ensam. Vidare var antalet bon av den blodröda rövarmyran och
jordhästmyra, som också är dominanta, låg. Övriga arter som hittats är att klassificera som
konkurrensunderlägsna och torde ha stora möjligheter att samexistera. Mycket talar därför
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för att konkurrensen mellan myrarterna som förekommer i vägarnas sidoområden är låg,
vilket gynnar en hög artrikedom.
Många myrarter livnär sig på andra insekter (Douwes 2012a) och trafikdödade insekter längs
vägarna kan ge en riklig och kontinuerlig tillgång på föda. Detta fördes fram som en av
förklaringarna till hög diversitet av myror i vägkanterna av Samways m.fl. (1997) och
Tshiguvho m.fl. (1999). Bidragande orsaker kan också vara förekomsten av lämpliga
bomiljöer, t.ex. att vägarnas sidoområden störs och skapar blottade ytor vilket möjliggör
kolonisation, och att arter från omgivande miljöer förmår kolonisera vägkanterna (Samways
m.fl. 1997, Major m.fl. 1999, Tshiguvho m.fl. 1999).

4.4 Förekommer det rödlistade, sällsynta och/eller intressanta myrarter i
vägarnas sidoområden inom studieområdet?
Nio myrarter är rödlistade i Sverige (Gärdenfors 2010). Fem av dessa arter skulle potentiellt
kunna hitta lämpliga habitat i vägarnas sidoområden (Alinvi och Olsson 2012). Ingen av
dessa fem arter har hittats i inventeringen. Detta är dock inte överraskande då de flesta av
dessa arter har en mycket begränsad utbredning (Douwes m.fl. 2012). Endast en av de fem
arterna, amasonmyran (Polyergus rufescens), har tidigare hittats inom det område som
inventerades. Amasonmyran har ett stort utbredningsområde men är dock mycket sällsynt
och har endast påträffats 10 gånger på svenska fastlandet (Douwes 2012b). Amasonmyran
håller slavmyror som slavar och är helt beroende av dessa. I räder anfalls slavmyrebon och
amasonmyrorna plockar med sig larver och puppor som bärs hem till det egna boet.
Amasonmyrorna behöver ett stort antal slavar under säsongen och det är möjligt att det
behövs högre tätheter av slavmyror än de som hittats i studien för att kunna försörja
amasonmyrebon. Med tanke på att så få fynd gjorts av amasonmyran behöver sannolikt en
större yta också inventeras för att hitta arten. Att inga rödlistade arter hittades i
inventeringen utesluter inte att vägarnas sidoområden kan vara en viktig miljö för de
rödlistade myrarterna i de områden där dessa arter förekommer.
Däremot hittades både ovanliga och oväntade arter i inventeringen:


Större rödmyra lever vanligtvis i hedartade miljöer och på dikade mossar (Douwes
2012c). Arten har också påträffats i sandtag. Det är sannolikt att vägarnas
sidoområden många gånger utnyttjas som en sekundärt optimal miljö.



Skålrödmyra är en i Sverige relativt nyupptäckt art. Utbredningen är dåligt känd då få
fynd av arten hittills har gjorts. Mer eller mindre öppna sand- eller kalkmarker med
låg eller gles växtlighet är den miljö där arten hittats tidigare (Douwes 2012d).
Möjligen kan vägkanter där denna typ av miljö är relativt vanlig vara en utmärkt miljö
för arter och ge den möjligheter till spridning.



Hedrödmyran har en relativt begränsad sydlig utbredning i Sverige. Den trivs i
samma miljöer som skålrödmyran men finns längs kusten i Småland, Blekinge och
Halland samt Skåne (2012e). Fynd har också tidigare gjorts vid kusten i
Västergötland. Fynden i vägarnas sidoområden i denna studie kan antyda att arten
både kan finna lämpliga habitat här och sprida sig längs med vägarna. En annan
rödmyra, hårig rödmyra (Myrmica hirsuta), lever som inhysing hos hedrödmyran.
Håriga rödmyran hittades inte i denna inventering men skulle mycket väl kunna
förekomma hos hedrödmyran längs vägarna och sprida sig med denna.



Prydlig rödmyra lever vanligen i fuktigare miljöer, speciellt mossar. Arten är relativt
nyupptäckt i Sverige och hittills har arten hittats i tre landskap, Västergötland, Skåne
och Uppland (Douwes 2012f). Fyndlokalerna i denna studie är nya. Med tanke på att
arten föredrar fuktigare miljöer är det möjligt att miljöerna i vägkanterna är
sekundärhabitat.
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Ängsrödmyran är mycket närstående till prydlig rödmyra och föredrar samma miljöer
som denna (Douwes 2012g). Däremot är ängrödmyran betydligt vanligare och mera
utbredd i Sverige än prydlig rödmyra. Miljöerna i vägkanterna torde vara
sekundärhabitat.



Fynden av skogsjordmyra är också litet oväntade då arter normalt lever i skog och på
mossar (Douwes 2012h). Detta antyder att vägarnas sidoområden kan vara
sekundärhabitat.



Blodröda rövarmyran hittar man mestadels i skogsbryn och gles skog (Douwes 2012i).
Den kan också uppträda på störda marker av ruderattyp vilket troligen gör att den
kan hitta lämpliga habitat i vägarnas sidoområden. På de lokaler där arten hittades
fanns skog i nära anslutning.



Gråmyran har visat sig vara betydligt mera utbredd i Sverige än man tidigare trott
(Douwes 2012j). Man vet också att arten utnyttjar av människan skapade,
antropogena, miljöer. Fynden i denna studie utgör de första i Bohuslän och kan visa
att gråmyran sprider sig längs vägar samt att denna miljö eventuellt hittills förbisetts.



Fynden av större slavmyra är de första i Bohuslän och Västegötland. Arten har en
tidigare känd mycket begränsad östlig utbredning (Skånes östkust, Blekingekusten
samt Öland och Gotland, Douwes 2012k). Fynden tyder på att vägarnas sidoområden
kan erbjuda lämpliga lokaler för ovanliga myrarter.



Brun slavmyra är betydligt mera utbredd än större slavmyran. Jämfört med större
slavmyran, som föredrar vegetationsfattiga sand- och grusmarker, föredrar bruna
slavmyran lerinblandad mark med slutet täcke av kort vegetation (Douwes 2012l).
Även om arter tidigare hittats i både Bohuslän och Västergötland kan fynden längs
vägkanterna visa på möjligheter för arten att sprida sig i landskapet och att
vägkanterna kan utnyttjas som sekundärhabitat.

Sammanfattningvis, av de ovan nämnda arterna använder sannolikt 5 av arterna
(skålrödmyra, hedrödmyran, blodröd rövarmyra, gråmyra och större slavmyra) vägarnas
sidoområden som ett habitat och/eller spridningsmiljö medan vägkantsmiljön för 5 andra
arter (större rödmyra, prydlig rödmyra, ängsrödmyra, skogsjordmyran, brun slavmyra) utgör
ett sekundärhabitat som arterna kan utnyttja när deras primära habitat minskar i landskapet.

4.5 Vilka samband finns mellan miljöfaktorer och förekomst av myror i
vägarnas sidoområden?
Myror utgör en heterogen grupp av insekter varför samband med miljöfaktorer inte alltid är
entydiga. Dekoninck m.fl. (2007, 2010) har genom studier i Belgien visat att hotade myrarter
som är bundna till öppna, torra och exponerade miljöer försvinner vid ökad beskuggning.
Marktemperaturen har stor betydelse och kan reglera sammansättningen av myrsamhället
(Tshiguvho 1999). Samways m.fl. (1997) visade ett komplicerat samband mellan bredare
vägkant som gav mer ursprunglig vegetation i vägkanten som, i sin tur, gav artrikare
myrsamhälle. Samtidigt har Lassau och Hochuli (2004) samt Lassau m.fl. (2005) visat att
habitatkomplexiteten inte får bli för stor, då minskar myrornas artrikedom. De flesta
myrarter föredrar öppna exponerade habitat och undviker miljöer med flera vegetationsskikt
(Douwes 2012a). Detta talar för att vägkanter kan vara ett lämpligt habitat för många myror.
Det statistikt säkerställda sambandet mellan förekomsten av tuvor i rutorna och totala
botätheten (tabell 4) beror på att många av arterna som finns i vägkanternas sidoområden
bygger sina bon i grästuvor (jämför med Douwes m.fl. 2012). Alla grupperna visar också att
positivt samband med förekomsten av tuvor även om de inte är statistiskt säkerställda.
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Den totala botätheten minskade med ökande fuktighet (tabell 4). Detta är inte förvånande då
merparten av våra svenska myror trivs i torra, exponerade miljöer. Tätheten av jordmyrebon
visar ett ännu starkare samband med torrare miljö (tabell 3) än totala botätheten och den
sannolika förklaringen är dominansen av trädgårdsjordmyra och gul tuvmyra i det totala
materialet, vilka bygger sina bon i denna typ av miljö.

Figur 7. Vägkant med mycket grästuvor, lågväxt vegetation
och exponerad på sandmark.

Rödmyrornas botäthet visar å andra sidan ett positivt, dock inte statistiskt säkerställt,
samband med fuktighet. Många av arterna vill gärna ha mossa i rutorna, positivt samband
(tabell 3), där de kan bygga sina bon i och under mossan. Mossa trivs ofta där det är litet
fuktigare. För rödmyrorna finns också en svag trend att föredra finkornigare substrat
(negativt samband med marktyp) som håller fuktigheten bättre. Botätheten av rödmyror
visar ett starkt samband med slåtter där tätheten är högre i slåttrade rutor. Detta samband är
svårare att förklara. Slåttrade sidoområden ger mer exponering vilket de flesta rödmyror
föredrar, samtidigt antyder rödmyrornas samband med fuktighet att det inte får bli för torrt.
Möjligen kan det också finnas ett samband på så sätt att klippningen har en positiv effekt på
mossa, något vi dock inte kunde finna i vårt material, vars förekomst vanligen gynnar
rödmyrorna. Intensiv skötsel i form av upprepad slåtter och borttransport av vegetation har
tidigare visats öka artrikedomen av myror (Noordijk m.fl. 2010).
Både jordmyrornas och slavmyrornas botäthet har ett starkt positivt samband med förekomst
av lav i inventeringsrutorna (tabell 4). Laven, t.ex. brosklavar, bägarlavar, renlav, bladlavar,
förekom oftast i små fläckar och endast i något enstaka fall täckte lav större delen av rutan.
Sannolikt är det inte laven i sig som är betydelsefull utan att förekomsten av lav är kopplad
till andra miljöfaktorer, som ex fuktighet eller täckningsgrad av kärlväxter. Det fanns ett
signifikant negativt samband mellan lavförekomst och fuktighet och laven blir troligen
utkonkurrerad av kärlväxter och/eller mossa i fuktigare förhållanden. Därför är det möjligt
att laven indikerar torra inventeringsrutor med i övrigt sparsam växtlighet och eventuellt
blottad jord, vilket gynnar förekomsten av slav- och jordmyror.
En analys på artnivå vore att föredra eftersom det finns skillnader mellan arterna inom
respektive grupp av röd-, jord- och slavmyror. Detta har dock inte varit möjligt eftersom
botätheten är låg för de flesta av arterna. Det är också möjligt att bedömningen av
miljöfaktorer, t.ex. fuktighet, är svåra att göra på ett bra och säkert sätt i fält.
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4.6 Kan skillnader i miljöfaktorer förklara skillnader mellan regioner?
Det finns vissa samband som eventuellt skulle kunna förklara skillnaderna mellan
regionerna. Ett högre antal rutor med lav i inlandsregionen (tabell 2 och 4) skulle kunna
förklara den höga botätheten av jordmyror. Samtidigt är inte botätheten av slavmyror högre
än i andra regioner även om det generellt finns ett starkt positivt samband med lavförekomst
för slavmyror. Tätheten av rödmyrebon hade positivt samband med förekomst av mossa och
klippta rutor ökade antalet rödmyrebon (tabell 4). Förekomsten av mossa skilde sig inte
mellan regionerna och antalet klippta rutor var högre i inlandsregionen (tabell 2).
Förekomsten av mossa och klippning kan alltså inte förklara den låga tätheten av
rödmyrebon i inlandet utan andra faktorer torde ligga bakom.
Det är svårt att se att miljöfaktorerna som insamlats i rutorna ensamma förklarar de
regionala skillnaderna. Myrarter kan också påverka, konkurrera, med varandra (se 4.3).
Detta kan vara en bakomliggande faktor som gör att sambanden mellan miljöfaktorerna och
botäthet av arter och grupper inte blir så starka. Regionala skillnader påverkas också av
arternas utbredning. Vissa myrarter är mer utpräglat kustbundna medan andra är bundna till
inlandet (se utbredningskartor i Douwes m.fl. 2012). En närmare analys av dessa samband
tillsammans med miljöfaktorerna kräver ett större datamaterial än som finns tillgängligt i
denna inventering.

4.7 Är myror en lämplig organismgrupp att arbeta med för att hitta artrika
vägkanter?
Myror är ett mycket lämpligt verktyg för att hitta artrika vägkanter. Denna lilla inventering,
som inte använt en metodik som är optimal för att hitta många olika arter och artgrupper (se
4.8), har visat att en stor andel av den svenska myrfaunan förekommer i vägarnas
sidoområde.
Även om många myrarter föredrar att bygga sina bon i öppna och exponerade miljöer är
myrorna flexibla och kan kolonisera många olika typer av miljöer. Myrorna kan definitivt visa
artrikedom i miljöer som är ensartade, där andra organismgrupper har svårt att kolonisera
samt visar låg art- och individrikedom. I rika miljöer kan myrorna utgöra ett komplement till
andra organismgruppen och stödja ekologiska mönster.
Ytan på vägarnas sidoområden har beräknats vara lika stor som Öland. Om detta stämmer
och den funna botätheten av myror i denna studie ger ett säkert värde på myrornas täthet,
skulle det finnas fler än 2 miljarder myrbon att studera i vägarnas sidoområden i Sverige.
Den bästa myrmiljön består av en varierad miljö med blottad jord och vegetationstäckta
delar, riklig förekomst av grästuvor och mossa, exponerad miljö men gärna med enstaka
beskuggande buskar, samt substrat från lera till sand, möjligen med litet inblandning av grus.
Även om inte just precis denna kombination är utbredd så uppfyller stora delar av vägarnas
sidoområden många av dessa kriterier för hög artrikedom av myror.

4.8 Är metodiken som använts i denna studie lämplig för att hitta artrika
vägkanter?
Metodiken som använts i denna inventering är främst användbar för att få en generell
uppfattning om myrsamhället i vägarnas sidoområden och få indikationer på betydelsen av
olika miljöfaktorer. I denna presentation har endast generella analyser gjorts. Fördjupade
analyser, som inte ligger inom ramen för denna studie, som t.ex. att närmare studera
miljöfaktorerna i de rutor där olika myrarter och myrgrupper förekommer, är möjliga att
göra med det insamlade materialet och skulle sannolikt ge mer ekologisk information.
I metoden valdes att ha provrutorna på minst 40 meters mellanrum. Detta har gjort att
vägkantsavsnitt med hög variation som är mycket lämpliga för myror och vilka sannolikt har
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en mycket rik myrfauna, endast kunde provtas med en eller maximalt två provrutor. Myrarter
bygger normalt sina bon på ett visst avstånd från varandra. Förhållanden på
mikrohabitatnivå är också mycket betydelsefulla. Med endast en till två kvadratmetersrutor
till förfogande kunde mycket lite av den naturliga variationen på lokalen fångas in. Dessutom
är sannolikheten låg, bland annat på grund av det normala avståndet mellan bon, att hitta
många olika arter inom kvadratmetersrutan, det är därför troligt att många arter missades på
detta sätt. Det kunde, flera gånger under inventeringen, konstateras att andra myrarter
förekom på lokalerna än de som hittades i de inventerade rutorna. Stackbyggande myrarter
missas väldigt ofta med den använda metodiken. Flera gånger observerades bon av både
stack- och hedmyror.
Med ett tränat öga och goda kunskaper om myror är det relativt lätt att upptäcka myrbon då
de ofta annonserar sin närvaro på olika sätt. Det är därför möjligt att söka av ett längre, för
myror lämpligt, vägavsnitt och med hög sannolikhet få en god bild av vilka arter som
förekommer samt deras botäthet. Genom att mäta upp den yta som genomsökts och den tid
det tar att gå igenom området kan artrikedom och botäthet relateras till detta. På så sätt
skulle insamlade data vara jämförbara mellan olika lokaler. En sådan typ av metodik skulle
vara mera lämplig att använda för att hitta sidoområden längs vägarna som har en hög
diversitet och artrikedom av myror. Metodiken skulle också i de allra flesta fall vara lämplig
för att undersöka myrfaunan i vägavsnitt som tidigare visat sig vara artrika för andra
organismgrupper.

4.9 Ekologiska aspekter på studiens resultat
I ett ekologiskt landskapsperspektiv kan vägarnas sidoområden ha två viktiga funktioner för
myrorna. För det första kan sidoområden erbjuda ett refugiehabitat när arternas normala
habitat håller på att minska och/eller försvinna från landskapet. Det finns flera exempel på
arter i denna inventering vars förekomst i vägarnas sidoområden potentiellt kan tolkas på
detta sätt: större rödmyra (hedar), prydlig rödmyra (mossar), ängsrödmyra (mossar), mörk
rödmyra (gles skog och skogsbryn), jordhästmyra (gles skog och skogsbryn), skogsjordmyra
(skog och mossar), blodröd rövarmyra (gles skog och skogsbryn) (se också 4.4 ovan).
För det andra kan vägarnas sidoområden erbjuda en spridningsväg mellan lämpliga lokaler
inom landskapet eller genom detsamma till lämpliga lokaler som ligger utanför landskapet.
Myrornas levnadssätt med arbetare och samhällen som producerar drottningar vilka står för
spridning och etablering av nya samhällen gör att myrorna, när de väl etablerat ett samhälle,
kan producera drottningar under många år. Kombinationen av lämpliga habitat i vägarnas
sidoområden och myrornas levnadssätt talar för att spridning kan ske mellan lokaler i och
genom landskapet. Fynden av hedrödmyra, gråmyra, större slavmyra och till viss del brun
slavmyra talar för denna andra ekologiska funktion av vägarnas sidoområden (se också 4.4
ovan).
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5 Slutsatser
Myror har visat sig vara en utmärkt organismgrupp att arbeta med i vägarnas sidoområden
med hög täthet, en stor del av den svenska faunan representerad och som ger mycket
ekologisk information.
Det finns regionala skillnader i myrsamhället mellan kust och inland.
Det går att göra en generell beskrivning av det ideala habitatet som ger hög artrikedom och
diversitet i myrsamhället. Dock behövs ytterligare studier för att ge rekommendationer om
riktade åtgärder mot t.ex. enskilda grupper och arter.
Några starka samband mellan miljöfaktorer, som t.ex. förekomst av lav, mossa, grästuvor,
klippning och fuktighet, och myrornas botäthet har visat sig i det insamlade materialet men
djupare analyser och helst ytterligare data behövs för att skapa ett bättre kunskapsunderlag
för skötselåtgärder.
Miljöfaktorerna som registrerats i inventeringen har inte på ett tillfredställande sätt kunnat
förklara regionala skillnader och andra faktorer, som t.ex. konkurrensförhållanden mellan
myrarterna, som kan vara betydelsefulla.
Metodiken som använts har fungerat bra men har vissa brister. En metodik som bygger på att
den inventerade ytan och tidåtgången mäts borde ge ännu bättre resultat och en mer
fullständig bild av myrsamhället, både generellt och för enstaka lokaler.
Flera olika resultat i denna inventering tyder på att vägarnas sidoområden i ett
landskapsekologiskt perspektiv både fungerar som refugie- och spridningshabitat.
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6 Rekommendationer
Att myror inkluderas som organismgrupp i arbetet med artrika vägkanter.
Att myror används som ett verktyg för att hitta artrika vägkanter både längs vägsträckor där
andra organismgrupper förekommer sparsamt/har låg diversitet och som ett komplement till
andra organismgrupper vid artrika vägkanter med högre diversitet.
Att en metodik baserad på större yta (hela sidoområdet), mätning av inventerad yta och
tidsåtgång används vilket kommer att ge en mer fullständig bild av myrsamhället och
möjliggöra jämförelse mellan lokaler (vägavsnitt).
Ett flertal åtgärder kan redan idag rekommenderas vilka gynnar en rikare myrfauna:


Att dela upp en vägsträcka i olika avsnitt och sköta avsnitten på olika sätt för att skapa
variation



Att lägga ut eller vid vägbyggnationen se till att det finns större stenar (diameter från
5 till 15 cm) i vägarnas sidoområden.



Att riva upp vegetationen, speciellt i sidoområden där vegetationstäckningen är hög,
och på så sätt skapa blottad jord gör att fler myrarter har möjlighet att kolonisera och
existera.



Att lägga ut sand kan speciellt gynna arter som bygger jordbon.



Att på vissa sträckor tillåta några buskar per 10 meter att växa upp skapar både litet
beskuggning och variation vilket gynnar ett rikare myrsamhälle.



Att gynna uppväxt av mossa och grästuvor möjliggör för många myrarter att
kolonisera.
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Bilaga A
Ordlista
Antropogena miljöer: Av människan skapade miljöer, t.ex. stadsmiljöer, parker, vägar,
bostäder, etc.
Diversitet: Den biologiska variationen. Inkluderar allt från gennivå upp till landskapsnivå. I
den här studien har diversitet beräknats med hjälp av Shannon-index (Magurran 1988). Se
också Magrurran (1988) för en mera generell diskussion om diversitet, artrikedom, etc.
Mikrohabitat: Den småskaliga miljön, t.ex. den närmaste halvmetern runt ett myrbo. Den
småskaliga miljön är mera betydelsefull för insekter jämfört med den storskaliga, t.ex. om
miljön ör en lövskog, etc.
Optimalt habitat: De flesta arter har en typ av habitat där arten har höga
populationstätheter, god reproduktion, osv., så kallat optimalt habitat.
Sekundärhabitat: De flesta arter har en typ av habitat där arten har höga
populationstätheter, god reproduktion, osv., så kallat optimala habitatet. Arter kan dock
förekomma i andra typer av habitat som liknar det optimala habitatet men tätheten är inte
lika hög och reproduktionen lägre. Sekundärhabitatet är alltså ett andrahandshabitat där
arten kan överleva. I ett landskapekologiskt perspektiv är sekundärhabitaten viktiga. Skulle
primärhabitatens areal minska eller försvinna helt kan arter stanna kvar och överleva i
landskapet genom att utnyttja sekundärhabitaten.
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Bilaga B
Inventeringsrutor

Nr

Datum

Georeg

1

27/6

2

6397075

335958

Landvetter

O 549

Härryda, SNÅKERD-RYA

2

27/6

2

6397173

336224

Landvetter

O 549

Härryda, SNÅKERD-RYA

3

27/6

2

6397122

336426

Landvetter

Härryda, SNÅKERD-RYA

4

10/7

1

6380924

316477

Kungsbacka

5

10/7

1

6380920

316416

Kungsbacka

6

10/7

1

6380894

316309

Kungsbacka

O 549
Långenäsvägen
(enskild/kommunal)
Långenäsvägen
(enskild/kommunal)
Långenäsvägen
(enskild/kommunal)

7

10/7

1

6381299

316013

Kungsbacka

N 958

Ej inom objekt

8

11/7

1

6380749

318168

Kungsbacka

N 957

Ej inom objekt

9

11/7

1

6380840

316981

Kungsbacka

N 957

Ej inom objekt

10

11/7

1

6380848

317084

Kungsbacka

N 957

Ej inom objekt

11

12/7

1

6380856

317207

Kungsbacka

N 957

Ej inom objekt

12

12/7

1

6380804

317360

Kungsbacka

N 957

Ej inom objekt

13

16/7

1

6389412

317510

Göteborg

N 560

Ej inom objekt

14

16/7

1

6389264

317580

Göteborg

N 560

Ej inom objekt

15

16/7

1

6388915

317569

Göteborg

N 560

Ej inom objekt

16

16/7

1

6388680

317613

Göteborg

N 560

Ej inom objekt

17

16/7

1

6388265

317603

Göteborg

N 560

Ej inom objekt

18

16/7

1

6388236

317311

Göteborg

O 504

Björnåsen, BROTTKÄRR

19

16/7

1

6388231

317221

Göteborg

O 504

Björnåsen, BROTTKÄRR

20

16/7

1

6388014

316091

Göteborg

O 504

Ej inom objekt

21

16/7

1

6388183

316351

Göteborg

Ej inom objekt

22

17/7

1

6385825

316719

Kungsbacka

23

17/7

1

6385956

316788

Kungsbacka

24

17/7

1

6386093

316842

Kungsbacka

25

17/7

1

6386090

316929

Kungsbacka

O 504
Kapten Klintons väg
(enskild/kommunal)
Kapten Klintons väg
(enskild/
kommunal)
Kapten Klintons väg
(enskild/kommunal)
Kapten Klintons väg
(enskild/kommunal)

26

17/7

1

6380726

318040

Kungsbacka

N 957

Ej inom objekt

27

17/7

1

6380733

318102

Kungsbacka

N 957

Ej inom objekt

28

18/7

1

6380739

318068

Kungsbacka

N 957

Ej inom objekt

29

18/7

1

6380775

318228

Kungsbacka

N 957

Ej inom objekt

30

18/7

1

6380708

318258

Kungsbacka

N 957

Ej inom objekt

31

18/7

1

6380650

318276

Kungsbacka

Ej inom objekt

32

18/7

1

6380608

318412

Kungsbacka

N 957
Hagryd Dalavägen
(enskild/kommunal)

33

18/7

1

6379349

318637

Kungsbacka

N 955

Ej inom objekt

N

E

Driftområde Väg nr

29

Artrikt eller
hänsynsobjekt

Ej inom objekt
Ej inom objekt
Ej inom objekt

Ej inom objekt

Ej inom objekt
Ej inom objekt
Ej inom objekt

Ej inom objekt

Nr

Datum

Georeg

N

E

34

18/7

1

6379277

318659

Kungsbacka

N 955

Ej inom objekt

35

19/7

1

6379185

318683

Kungsbacka

N 955

Ej inom objekt

36

19/7

1

6379095

318739

Kungsbacka

N 955

Ej inom objekt

37

19/7

1

6378685

319083

Kungsbacka

N 955

Ej inom objekt

38

19/7

1

6378585

319097

Kungsbacka

N 955

Ej inom objekt

39

19/7

1

6378034

319177

Kungsbacka

N 955

Ej inom objekt

40

19/7

1

6377642

319220

Kungsbacka

N 956

Ej inom objekt

41

19/7

1

6377034

319899

Kungsbacka

N 956

Ej inom objekt

42

20/7

1

6375749

320123

Kungsbacka

N 956

Ej inom objekt

43

20/7

1

6375870

320154

Kungsbacka

N 956

Ej inom objekt

44

25/7

3

6335080

337549

Viskadalen

N 153

Ej inom objekt

45

25/7

3

6335148

337654

Viskadalen

N 153

Ej inom objekt

46

25/7

3

6332693

374908 Falkenberg-Hylte N 153

Ej inom objekt

47

25/7

3

6332692

374824 Falkenberg-Hylte N 153

Ej inom objekt

48

25/7

3

6332683

374756 Falkenberg-Hylte N 153

Ej inom objekt

49

25/7

3

6334579

374981

Ätradalen

O 1559

Ej inom objekt

50

25/7

3

6334618

374989

Ätradalen

O 1559

Ej inom objekt

51

25/7

3

6336059

375193

Ätradalen

O 1559

Ej inom objekt

52

25/7

3

6335998

375197

Ätradalen

O 1559

Ej inom objekt

53

25/7

3

6337746

375168

Ätradalen

O 1559

Ej inom objekt

54

25/7

3

6337835

375199

Ätradalen

O 1559

Ej inom objekt

55

25/7

3

6337913

375205

Ätradalen

O 1559

Ej inom objekt

56

25/7

3

6337974

375198

Ätradalen

O 1559

Ej inom objekt

57

25/7

3

6338050

375192

Ätradalen

O 1559

Ej inom objekt

58

25/7

3

6338110

375175

Ätradalen

O 1559

Ej inom objekt

59

25/7

3

6338191

375159

Ätradalen

O 1559

Ej inom objekt

60

25/7

3

6342220

376689

Ätradalen

O 1559

Ej inom objekt

61

25/7

3

6342325

376730

Ätradalen

O 1559

Ej inom objekt

62

25/7

3

6343352

377240

Ätradalen

O 1559

Mårdaklev, Boket

63

26/7

3

6369015

389734

Ätradalen

O 1582

Nedergården, RÖSTORP

64

26/7

3

6369077

389807

Ätradalen

O 1582

Nedergården, RÖSTORP

65

26/7

3

6369110

389874

Ätradalen

O 1582

Nedergården, RÖSTORP

66

26/7

3

636899

389699

Ätradalen

O 1582

Nedergården, RÖSTORP

67

26/7

3

6368936

389645

Ätradalen

O 1582

Ej inom objekt, men söder om
Nedergården, RÖSTORP

68

26/7

3

6368894

389624

Ätradalen

O 1582

Ej inom objekt, men söder om
Nedergården, RÖSTORP

69

26/7

3

6368357

389074

Ätradalen

O 1582

Ej inom objekt

70

226/7

3

6368320

388988

Ätradalen

O 1582

Ej inom objekt

71

26/7

3

6368256

388872

Ätradalen

O 1582

Ej inom objekt

72

26/7

3

6368204

388805

Ätradalen

O 1582

Ej inom objekt

Driftområde Väg nr

30

Artrikt eller
hänsynsobjekt

Nr

Datum

Georeg

N

E

73

26/7

3

6368083

388741

Ätradalen

O 1582

Ej inom objekt

74

26/7

3

6368036

388669

Ätradalen

O 1582

Ej inom objekt

75

26/7

3

6362629

384841

Ätradalen

O 1573

Assmabro-Östra Frölunda

76

26/7

3

6362681

384858

Ätradalen

O 1573

Assmabro-Östra Frölunda

77

26/7

3

6362729

384869

Ätradalen

O 1573

Assmabro-Östra Frölunda

78

26/7

3

6362790

384885

Ätradalen

O 1573

Assmabro-Östra Frölunda

79

26/7

3

6367369

388401

Ätradalen

O 1574

Väg 1574, Stenkilen, ÖRSÅS

80

26/7

3

6367301

388413

Ätradalen

O 1574

Väg 1574, Stenkilen, ÖRSÅS

81

27/7

3

6430960

415572

Ätradalen

O 46

Åsarp-Trädet

82

27/7

3

6430930

415560

Ätradalen

O 46

Åsarp-Trädet

83

27/7

3

6430885

415534

Ätradalen

O 46

Åsarp-Trädet

84

27/7

3

6430753

415440

Ätradalen

O 46

Åsarp-Trädet

85

27/7

3

6430289

414996

Ätradalen

O 46

Åsarp-Trädet

86

27/7

3

6430240

414947

Ätradalen

O 46

Åsarp-Trädet

87

27/7

3

6430205

414901

Ätradalen

O 46

Åsarp-Trädet

88

27/7

3

6430167

414871

Ätradalen

O 46

Åsarp-Trädet

89

27/7

3

6430124

414838

Ätradalen

O 46

Åsarp-Trädet

90

27/7

3

6429364

414329

Ätradalen

O 46

Åsarp-Trädet

91

27/7

3

6429325

414307

Ätradalen

O 46

Åsarp-Trädet

92

27/7

3

6426846

413002

Ätradalen

O 46

Trädet-Blidberg

93

27/7

3

6426561

413022

Ätradalen

O 46

Trädet-Blidberg

94

27/7

3

6426609

413044

Ätradalen

O 46

Trädet-Blidberg

95

27/7

3

6426700

413011

Ätradalen

O 46

Trädet-Blidberg

96

7/8

2

6397224

336815

Landvetter

O 549

Härryda, SNÅKERD-RYA

97

7/8

2

6397280

336944

Landvetter

O 549

Härryda, SNÅKERD-RYA

98

8/8

2

6397297

337188

Landvetter

O 549

Härryda, SNÅKERD-RYA

99

8/8

2

6397328

337569

Landvetter

O 549

Härryda, SNÅKERD-RYA

100

8/8

2

6397636

338565

Landvetter

O 549

Härryda, SNÅKERD-RYA

101

8/8

2

6397615

338361

Landvetter

O 549

Härryda, SNÅKERD-RYA

102

14/8

2

6397658

338822

Landvetter

O 549

Härryda, SNÅKERD-RYA

103

14/8

2

6397654

338925

Landvetter

O 549

Härryda, SNÅKERD-RYA

104

14/8

2

6397638

339037

Landvetter

O 549

Härryda, SNÅKERD-RYA

105

14/8

2

6397400

339880

Landvetter

O 549

Härryda, SNÅKERD-RYA

106

14/8

2

6397389

339981

Landvetter

O 549

Härryda, SNÅKERD-RYA

107

14/8

2

6397385

340083

Landvetter

O 549

Härryda, SNÅKERD-RYA

108

14/8

2

6397399

340184

Landvetter

O 549

Härryda, SNÅKERD-RYA

109

14/8

2

6397424

340287

Landvetter

O 549

Härryda, SNÅKERD-RYA

110

14/8

2

6397454

340390

Landvetter

O 549

Härryda, SNÅKERD-RYA

111

14/8

2

6397498

340511

Landvetter

O 549

Härryda, SNÅKERD-RYA

112

14/8

2

6397541

340645

Landvetter

O 549

Härryda, SNÅKERD-RYA

113

14/8

2

6397580

340797

Landvetter

O 549

Härryda, SNÅKERD-RYA

Driftområde Väg nr

31

Artrikt eller
hänsynsobjekt

Nr

Datum

Georeg

N

E

114

16/8

2

6398994

348994

Landvetter

O 544

Väg 554, ej objekt

115

16/8

2

6398991

349108

Landvetter

O 544

Väg 554, ej objekt

116

16/8

2

6398889

349165

Landvetter

O 544

117

16/8

2

6398133

345711

Landvetter

O 544

118

16/8

2

6398152

345839

Landvetter

O 544

119

16/8

2

6398185

345953

Landvetter

O 544

Väg 554, ej objekt
Ligger ej inom objekt, men
mellan två objekt (Risbohult
och Hindås).
Ligger ej inom objekt, men
mellan två objekt (Risbohult
och Hindås).
Ligger ej inom objekt, men
mellan två objekt (Risbohult
och Hindås).

120

16/8

2

6398010

345206

Landvetter

O 544

Risbohult, ÄLMHULT

121

16/8

2

6395559

326622

Landvetter

O 540

Ej inom objekt

122

16/8

2

6395523

326743

Landvetter

O 540

Ej inom objekt

123

16/8

2

6395437

327006

Landvetter

O 540

Ej inom objekt

124

16/8

2

6395391

327150

Landvetter

O 540

Ej inom objekt

125

21/8

2

6389515

346114

Landvetter

O 156

Ej inom objekt

126

21/8

2

6389554

346007

Landvetter

O 156

Ej inom objekt

127

21/8

2

6390137

345564

Landvetter

O 156

Ej inom objekt

128

21/8

2

6390253

345537

Landvetter

O 156

Ej inom objekt

129

21/8

2

6390355

345531

Landvetter

O 156

Ej inom objekt

130

21/8

2

6390539

345512

Landvetter

O 156

Ej inom objekt

131

24/8

2

6394168

343045

Landvetter

O 156

Ej inom objekt

132

24/8

2

6393903

343136

Landvetter

O 156

Ej inom objekt

133

24/8

2

6395370

342209

Landvetter

O 156

Ej inom objekt

134

24/8

2

6395251

342303

Landvetter

O 156

Ej inom objekt

135

29/8

1

6447278

292760

Uddevalla

O 740

Boxviks kile, BOXVIK

136

29/8

1

6447207

292847

Uddevalla

O 740

Boxviks kile, BOXVIK

137

29/8

1

6447150

292934

Uddevalla

O 740

Boxviks kile, BOXVIK

138

29/8

1

6447068

293030

Uddevalla

O 740

Boxviks kile, BOXVIK

139

29/8

1

6446985

293101

Uddevalla

O 740

Boxviks kile, BOXVIK

140

29/8

1

6447027

291950

Uddevalla

O 744

Ej inom objekt

141

29/8

1

6449938

300667

Uddevalla

O 178

Ej inom objekt, men öster om
Prästgården, TEGNEBY

142

31/8

2

6394970

342455

Landvetter

O 156

Ej inom objekt

143

31/8

2

6394871

342649

Landvetter

O 156

Ej inom objekt

144

31/8

2

6394732

342781

Landvetter

O 156

Ej inom objekt

145

31/8

2

6394613

342863

Landvetter

O 156

Ej inom objekt

146

31/8

2

6394443

342952

Landvetter

O 156

Ej inom objekt

147

31/8

2

6393344

343566

Landvetter

O 156

Ej inom objekt

148

31/8

2

6393454

343454

Landvetter

O 156

Ej inom objekt

149

31/8

2

6393559

343344

Landvetter

O 156

Ej inom objekt

150

31/8

2

6393668

343248

Landvetter

O 156

Ej inom objekt

Driftområde Väg nr
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Nr

Datum

Georeg

N

E

151

31/8

2

6393269

343693

Landvetter

O 156

Ej inom objekt

152

31/8

1

6372835

323450

Kungsbacka

O 940

Ej inom objekt

153

31/8

1

6372741

323431

Kungsbacka

O 940

Ej inom objekt

154

31/8

1

6372569

323383

Kungsbacka

O 940

Ej inom objekt

155

31/8

1

6372456

323365

Kungsbacka

O 940

Ej inom objekt

156

31/8

1

6372355

323366

Kungsbacka

O 940

Ej inom objekt

Driftområde Väg nr
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Trafikverket, 405 33 Göteborg. Besöksadress: Kruthusgatan 17, Göteborg
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 020-600 650
www.trafikverket.se

