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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. Under de år som gått 

sedan projektstarten så har därför nästan uteslutande olika ängsväxter använts för att 

identifiera artrika vägkanter. Förekomsten av olika djur knutna till vägkanterna har inte 

aktivt eftersökts eller beaktats på samma sätt. 

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 djurgrupper nu avsevärt har förbättrats.  

Detta är den tredje rapporten från Trafikverket där myror behandlats, och den andra där 

jordlöpare behandlas. Den första rapporten från år 2012 hette ”Jordlöpar- och 

myrsamhällen i vägarnas sidoområden – en litteraturstudie” (publikation 2012:079).  Den 

baserades på relevant litteratur och utredde sannolikheten att olika arter av myror och 

jordlöpare skulle använda vägkanter som livsmiljö, eller som refuger på väg till nya 

livsmiljöer. Detta bedömdes som sannolikt och rapporten konstaterade att jordlöpare 

och myror är utmärkta insektsgrupper för inventering av artrikedom och diversitet, och 

rekommenderade en start av sådana inventeringar i vägkanterna (Alvini och Olsson 

2012a).  

Den andra rapporten, också från 2012, ”Myror i vägarnas sidoområden – ett verktyg för 

att hitta artrika vägkanter” (publikation 2012:228) utgjorde den första omfattande 

empiriska studien av myror i vägarnas sidoområden i Sverige. Förekomsten av myrbon 

studerades med transekter och en hög representation av den svenska myrfaunan 

återfanns (Alvini och Olsson 2012b).  

Denna tredje studie kompletterar de två första genom en förhållandevis omfattande 

inventering, med till viss del nya metoder, av både myror och jordlöpare. Resultatet av 

denna studie har också presenterats i september 2018 på IENE-konferensen i 

Eindhoven som en poster. 

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.  

Författaren ansvarar för rapportens innehåll och tackas för sin insats. 

 
Mats Lindqvist 
 
Miljöspecialist/ekolog 
Trafikverket 
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English summary 

The occurrence of carabid beetles (Coleoptera, Carabidae) and ants (Hymenoptera, 

Formicidae) were studied at road sides using pitfall traps and transects in four regions; 

Halland, Älvsborg, Skaraborg and Bohuslän in south western Sweden. Localities in each 

region were chosen based on information from The Swedish Transport Administration 

(Trafikverket). These localities were pointed out as “species rich”, based on soil 

condition and vegetation. Pitfall traps were used in nine locations and transects in 16. 

The purpose of his study was to increase the general knowledge of the carabid and ant 

societies at the road sides. Also to investigate if there were any patterns in these societies 

from coast to inland, from north to south, and if there were any regional differences. 

The purpose was also to give recommendations for future maintenance and studies of 

the road sides. 

426 individuals and 40 species of carabids were found, around 11% of the Swedish 

fauna. On average there were around four individuals and 0.4 species per trap. Diversity, 

Shannon index, was 2.33 while Shannon evenness was 0.632, indicating a poor carabid 

community. A few species dominated while a majority, 70%, occurred in three or less 

individuals. Highest species richness, 27 species, was found in Älvsborg, followed by 

Skaraborg with 19, Halland with 16 and Bohuslän with 10 species. Average number of 

species per trap and diversity (Shannon index) was similar in regions. Evenness was low 

in Älvsborg and high in Bohuslän. Pterostichus lepidus was the most common species, 

constituting 43% of the individuals and dominating in all regions. Number of individuals 

and species were significantly negatively correlated with Shannon evenness while mean 

number of species per trap was significantly positively correlated with mean number of 

individuals per trap. This may suggest that in locals with high abundance there are more 

species, but many species of low abundance and a few dominating species (as explained 

by low evenness). This indicate caution, because species richness and diversity may not 

show a similar pattern. Number of individuals showed a significant decrease from south 

to north but this may be an effect of sampling effort.  

The study found 5,642 individuals and 37 species of ants, about 46% of the Swedish ant 

fauna. On average about 56 individuals and about 0.4 species per trap were found. Both 

diversity and evenness were a little bit higher, 2.59 and 0.717 respectively, compared to 

carabids. Highest species richness, 26 species, was found in Älvsborg, followed by 

Bohuslän with 23, Skaraborg with 21 and Halland with 18 species. Bohuslän had the 

highest number of individuals and species per trap while other regions did not differ 

much. Bohuslän had low diversity compared to other regions. Both number of species 

and mean number of species per trap decreased significantly from west to east, but 

region still could not explain the variation in any ant variable. This indicate that further 

analysis at lower taxonomic level might be needed. Dominating species are Formica 

exsecta, Formica fusca and Myrmica sabuleti.  

In the transect study of the ants 454 nests and 25 species of ants were found. This 

represents 31 % of the Swedish ant fauna. There were an average of 0.7 nests and 0.04 

ant species per square meter. The diversity and evenness were slightly lower than in the 

pitfall study. Both species richness and the evenness of societies decreased from coast to 
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inland, but there were no patterns from south to north. Neither could region explain the 

variation in the ant societies. 

Overall the conclusion is that road sides containing open ground, especially sandy 

exposed ground, and ground with sparse vegetation may have high species richness of 

both carabids and ants, and these may increase species richness in road sides already 

having a high species richness of plants. The road sides are likely an important 

environment for both carabids and ants. For ants, almost half of the species occurring in 

Sweden could be found at these sites, and many interesting species of both ants and 

carabids were found. For ants there was a tendency of decreasing number of species 

from coast to inland, with a few species of high density dominating the inland societies. 

The same type of results were found for carabids, but with two regions instead. A few 

species dominated the region Älvsborg, while there were a much higher species evenness 

in the region Bohuslän. 

The maintenance of the road sides may benefit different parts of the ant- and carabid 

societies depending on how it’s done. A frequent disturbance, and cutting of vegetation 

benefit primary colonizers. The frequency of the cutting of vegetation at the road sides 

and how the vegetation is allowed to develop will likely influence the societies, few or no 

cuttings will benefit species more at home in stable environments.  

The results show several trends, of which none could be proven statistically. In future 

studies a higher number of localities, to increase the number of test points in the 

statistical analyses is recommended. Especially if patterns and differences between 

regions are to be studied, as in this study. Pitfall traps works well for both ants and 

carabids, and is a recommended method for future studies.  
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Sammanfattning 

Förekomst av jordlöpare (Coleoptera, Carabidae) och myror (Hymenoptera, Formicidae) 

har studerats i vägarnas sidoområden med hjälp av fallfällor (jordlöpare och myror) och 

transekter (myror) i fyra områden, Halland, Älvsborg, Skaraborg och Bohuslän i 

sydvästra Sverige. Lokalerna valdes ut från Trafikverkets databas för artrika vägkanter 

(utifrån floran) baserat på markförhållanden, vegetation, mm. Fallfällor användes på nio 

lokaler medan transekter användes på 16 lokaler.  

Syftet med studien har varit att generellt öka kunskapen om jordlöpar- och 

myrsamhällena i vägarnas sidoområden samt se om samhällena visar mönster från kust 

till inland, söder till norr och om det finns skillnader mellan områden. Syftet var också att 

ge rekommendationer för skötsel och framtida studier. 

Totalt hittades 426 individer och 40 arter jordlöpare, motsvarande ca 11 % av den 

svenska faunan. Fallfällorna fångade i medeltal 4 individer och 0,4 arter per fälla. 

Diversiteten var 2,33 (Shannon-index) och samhällets jämnhet, dvs. hur jämt individerna 

fördelar sig mellan arter, 0,632 (Shannon-jämnhet). Detta indikerar ett relativt fattigt 

jordlöparsamhälle med några få arter som dominerar och merparten, ca 70 % av arterna 

förekom med tre eller mindre antal individer. Högsta artrikedomen, 27 arter, hittades i 

Älvsborg följt av Skaraborg 19 arter, Halland 16 arter och Bohuslän 10 arter. 

Jordlöparsamhället hade inga tydliga mönster varken från kust till inland eller från söder 

till norr. Region kunde med statistisk säkerhet förklara variationen i jordlöparsamhällets 

jämnhet. Bohuslän hade den högsta och Älvsborg den lägsta jämnheten. Den låga 

jämnheten i Älvsborg torde förklaras av dominans av sommarsollöpare, Pterostichus 

lepidus, och lövskogslöpare, Abax parallelepipedus. Hög jämnhet i Bohuslän kan vara en 

effekt av lågt antal fällor med få individer i fällorna. 

Fallfällorna fångade 5 642 individer och 37 arter myror, vilket motsvarar ca 46 % av den 

svenska myr-faunan. I medeltal fångade fällorna 56 individer och 0,4 arter. Jämfört med 

jordlöparna var myrsamhällets diversitet och jämnhet något högre, Shannon-diversitet 

2,59 och Shannon jämnhet 0,717. Artrikedomen var högst i Älvsborg, 26 arter, följt av 

Bohuslän, 23 arter, Skaraborg 21 arter och Halland 18 arter. Artrikedomen av myror 

minskar från kusten till inlandet men i övrigt fanns inga mönster i myr-samhället varken 

från kust till inland eller från norr till söder. Region kunde inte förklara variationen i myr-

samhället. 

I transektstudien av myrorna hittades 454 bon och 25 myrarter, motsvarande 31 % av 

den svenska myr-faunan. Tätheten av bon var 0,7 bon per kvadratmeter medan 

artrikedomen var 0,04 arter per kvadratmeter. Diversiteten och jämnheten i samhället var 

något lägre än i fallfälle-studien. Både artrikedomen och samhällets jämnhet minskade 

från kusten till inlandet i transektstudien medan det inte fanns några mönster från söder 

till norr. Region kunde inte förklara variationen i myrsamhället. 

Sammantaget visar studien att vägarnas sidoområden utgör en viktig miljö för både 

jordlöpare och myror. Lägger man samman resultaten för myrorna från fallfällorna och 

transekterna hittades ca hälften av de i Sverige förekommande arterna. Flera intressanta 

arter av både jordlöpare och myror hittades. Både jordlöpar- och myrsamhället 
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karaktäriseras av arter som normalt hittas i öppna marker med sparsam vegetation. För 

myrorna finns en tydlig tendens att antalet arter minskar från kusten till inlandet och att 

ett fåtal arter har hög täthet och dominerar myrsamhället i inlandet. Samma typ av 

resultat hittades för jordlöparsamhället men som en skillnad mellan två regioner där 

dominansen av ett fåtal arter var tydlig i Älvsborg medan individerna var betydligt 

jämnare fördelade mellan arterna i Bohuslän.  

Skötsel av vägarnas sidoområden kan gynna olika delar av jordlöpar- respektive 

myrsamhället. Frekvent störning av marken och klippning gynnar de arter som 

koloniserar först efter en störning, s.k. primärkolonisatörer. Vegetationstäckets 

utvecklingsgrad, dvs. hur frekvent vägkanten klipps och hur kraftigt växttäcket tillåts 

utvecklas, har sannolikt en stor påverkan på samhällena och få eller inga klippningar 

kommer att gynna arter som annars finns i mera stabila miljöer. Valet att skötsel 

påverkas också av vilken huvudmålsättningen med vägarnas sidoområden är, om fokus 

är på miljöer i det omgivande landskapet eller själva vägkanten. 

Resultaten visar på flera trender vilka dock inte kunde säkerställas statistiskt. För 

framtida studier rekommenderas därför att prioritera antalet lokaler för att därmed öka 

antalet provpunkter i de statistiska analyserna, speciellt om mönster och skillnader mellan 

regioner ska studeras så som i denna studie. Används fallfällorna kan både jordlöpare 

och myror inkluderas i en sådan studie, därför rekommenderas fallfällor som metod för 

framtida studier. 
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1 Inledning 

1.1 Allmänt 

Idag omfattar vägarnas sidoområden en yta motsvarande Öland (Trafikverket, 2012) och 

utgör en viktig, betydelsefull del av det ekologiska landskapet. Det är därför viktigt att vi 

ökar kunskapen om hur dessa miljöer fungerar och hur de ska skötas, så att de kan bidra 

till bevarandet av den biologiska mångfalden. 

Den ekologiska funktionen av vägarnas sidoområden har fått ökad uppmärksamhet 

under senare tid inom forskningen (t.ex. Lennartsson och Gylje 2009), och även inom 

Trafikverkets interna naturmiljöarbete (t.ex. arbete med alléer och artrika vägmiljöer). 

Många hotade och rödlistade arter föredrar miljöer i tidiga successionsstadier, dvs. 

miljöer som nyligen, antingen naturligt eller genom människan, blivit störda. Av 

människan störda miljöer, så kallade antropogena miljöer, utgör en viktig del i det 

strategiska arbetet för att bevara den biologiska mångfalden.  

I projektet Artrika vägkanter har Trafikverket lokaliserat artrika lokaler främst med 

utgångspunkt från 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. Sett ur ett biologiskt mångfaldsperspektiv är det därför 

viktigt att följa upp de artrika vägkanterna och även övriga vägkanter med insektsstudier 

för att öka kunskapen om den biologiska mångfalden.  

Alinvi och Olsson (2012a) gjorde en litteraturstudie avseende jordlöpare och myror i 

vägarnas sidoområden. De fann att endast en studie om jordlöpare genomförts i Sverige 

(Andersen, 2000). Numera finns också en studie av myror (Alinvi och Olsson, 2012b). 

 

1.2 Jordlöpare och myror i vägarnas sidoområden 

Insekterna är känsliga för förändringar i sin omvärld och genom sin korta 

reproduktionstid (oftast 1 år) svarar de snabbt på förändringar. Generellt ger därför 

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). 

Det stora antalet både individer och arter gör att insekterna är den organismgrupp som 

bidrar mest till den biologiska mångfalden i de allra flesta miljöer. Insekternas stora 

artrikedom beror på att de utnyttjar miljön i mycket liten skala (mikroskala) 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 och det finns idag välutvecklad 

metodik och utvärderingsteknik för detta.  

Myror tillhör steklarna och familjen gaddsteklar, de återfinns över hela jorden, utom på 

nord- och sydpolen. Myrorna är sociala insekter och genom sin livscykel kan de överleva 

och reproducera sig länge på en och samma plats, vilket är en av orsakerna till deras 
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framgång (Hölldobler och Wilson 1990, Alinvi och Olsson 2012b, Douwes m.fl. 2012). I 

de ekosystem där myrorna förekommer har de ofta en viktig ekologisk roll genom sin 

påverkan på t.ex. ekosystemprocesser, täthet av andra insektsgrupper, fröspridning, 

växtdiversitet samt däggdjur och fåglar (Brown och Davidson 1977, Aho m.fl. 1997, 

Laakso och Sätälä 1998, Farji-Brener och Ghermandi 2000, Nkem m.fl. 2000, Lenoir 

2001, Sipura 2002, Päivinen m.fl. 2004, Atlegrim 2005, Ness och Morin 2008, Wynhoff 

m.fl. 2011, Douwes m.fl. 2012). I Sverige finns idag 81 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 m.fl. 2012). I vägarnas 

sidoområden finns flera olika typer av mikrohabitat som är lämpliga för myrorna, varför 

dessa potentiellt kan vara viktiga i ett ekologiskt landskapsperspektiv och för den 

biologiska mångfalden, samt möjligen också för rödlistade myrarter (Alinvi och Olsson 

2012b). En tidigare studie har också visat att vägarnas sidoområden innehåller hög täthet 

och stor artrikedom av myror (Alinvi och Olsson 2012b). 

Jordlöpare är en av de bäst kända skalbaggsgrupperna i Sverige och det förekommer ca 

353 arter i landet. Gruppen förekommer i många olika miljöer och kunskapen om de 

olika arternas miljöval är hög. Genom detta kan studier av jordlöparna inom ett område 

ge mycket ekologisk information. Till exempel omges vägarnas sidoområden av olika 

miljöer och vi kan genom studier av jordlöpararter med hög sannolikhet tala om från 

vilka miljöer i omgivningen jordlöparna i vägarnas sidoområden kommer från. Inom 

jordlöpargruppen finns också arter som lever på olika sätt, t.ex. som rovdjur, asätare, etc. 

vilket också ger oss ytterligare information om vägarnas sidoområden beroende på vilka 

jordlöpararter vi hittar där. 

 

 

Bild 1. Ett myrbo tillhörande gruppen stormyror 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien har varit att generellt öka kunskapen och att undersöka om det finns 

geografiska mönster i förekomsten av jordlöpare och myror i vägarnas sidoområden 

inom Trafikverkets region Väst. Utgångspunkten för studien har varit följande 

frågeställningar: 

 Vad karaktäriserar jordlöpar- respektive myrsamhället i vägarnas sidoområden?  

 Visar jordlöparsamhällets artrikedom, täthet, diversitet och jämnhet i vägarnas 

sidoområden några mönster i väst - östlig riktning? 

 Visar jordlöparsamhällets artrikedom, täthet, diversitet och jämnhet i vägarnas 

sidoområden några mönster i syd - nordlig riktning? 

 Kan skillnader mellan områden förklara variationen i jordlöparsamhällets 

artrikedom, täthet, diversitet och jämnhet? 

 Visar myrsamhällets artrikedom, täthet, diversitet och jämnhet, studerat med 

fallfällor respektive transekter, några mönster i väst - östlig riktning? 

 Visar myrsamhällets artrikedom, täthet, diversitet och jämnhet, studerat med 

fallfällor respektive transekter, några mönster i syd - nordlig riktning? 

 Kan skillnader mellan områden förklara variationen myrsamhällets artrikedom, 

täthet, diversitet och jämnhet studerat med fallfällor respektive transekter? 

 Vilka skötselrekommendationer leder resultaten fram till? 

 Vilka rekommendationer för framtida studier ger resultaten i denna studie? 

 

  
Bild 2. Myrbo som tillhör en art från gruppen rödmyror. 
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2 Metodik 

2.1 Val av lokaler 

I Trafikverkets databas över artrika vägkanter valdes 8 lokaler ut inom respektive av 

följande områden; Halland, Älvsborg, Skaraborg och Bohuslän. Dessa områden kalls i 

studien för regioner. Utgångspunkten för detta urval var att lokalerna skulle bestå av 

sand- eller grusunderlag med varierande vegetation som hade låg täckningsgrad. Varje 

lokal besöktes och ett ytterligare urval gjordes, främst med utgångspunkt från 

tillgänglighet och arbetssäkerhet. Även mängden lämpligt habitat för myror och 

jordlöpare mättes in på respektive lokal och detta var också avgörande i det slutliga 

urvalet av 4 lokaler inom respektive region, dvs. totalt 16 lokaler (Bild 3).  

 

Bild 3. Karta över de 16 lokaler där provtagning av myror och jordlöpare ägde rum. Varje röd markör 
representerar en lokal. 
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Bild 4 och 5. Två av provtagningslokalerna i Bohuslän. Bild4 till vänster föreställer lokalen Boxviks kile 
och bild 5 till höger Prästgården.  

Bild 6 och 7. Två av provtagningslokalerna i Skaraborg. Bild 6 till vänster föreställer lokalen 
Lunnebacken och bild 7 till höger föreställer Stenåsa. 

Bild 8 och 9. Två av provtagningslokalerna i Älvsborg. Bild 8 till vänster föreställer lokalen Härryda 
och bild 9 till höger föreställer Limmanäs. 

Bild 10 och 11. Två av provtagningslokalerna i Halland. Bild 10 till vänster föreställer lokalen 
Skogaby-Knäred och bild 11 till höger föreställer Västerhagen. 
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2.2 Metodik använd för att studera jordlöpare och myror 

2.2.1 Fallfällor 

Fallfällor användes för att studera både jordlöpare och myror. Metoden användes på 9 av 

lokalerna; 2 lokaler i Halland, Skaraborg och Bohuslän, samt 3 lokaler i Älvsborg. En 

fallfälla sattes ut på var 5:e längdmeter av lämplig sträcka vägkant på respektive lokal, 

dvs. på en 10 längdmeter lämplig sträcka användes 3 fällor, på 20 meter användes 5 

fällor, osv. Detta sätt valdes för att avspegla respektive lokals mängd av lämpligt habitat. 

I statistiska analyser användes medelvärden för fällorna på respektive lokal. Fallfällorna 

bestod av plastburkar, ca 7 cm i diameter och ca 7 cm hög, till hälften fylld av en vätska 

med lika delar etylenglykol och vatten, samt med lite ytspänningsnedsättande, neutralt, 

oparfymerat diskmedel tillsatt. Fällorna stod ute 4 veckor på respektive lokal. Utsättning 

skedde första halvan av juni och intag under första halvan av juli. I vissa fall hade 

fällorna ryckts upp av djur, i andra fall hade störning skett på annat sätt och i en del fall 

gick inte fällorna att återfinna. Av utsatta fallfällor försvann ca 8 %. 

2.2.2 Transektstudie 

Transektstudien användes för att studera myror och genomfördes på alla 16 lokalerna, 

dvs. 4 i varje region. Transekter lades ut på sträckor i de för myror lämpliga delarna av 

respektive lokal. Av de för myrorna lämpliga delarna av respektive lokal inventerades ca 

10 % av sträckan. På 0,5 meter, på ömse sidor om transektlinjen, inspekterades marken 

och vegetationen visuellt för att hitta myrbon. När ett myrbo påträffades samlades 3 - 5 

arbetare in från boet för senare bestämning. Även ensamma myrdrottningar samlades in 

då detta, i denna studie, ansågs indikera start av en ny koloni/start av ett nytt bo. Varje 

prov märktes upp med lokal och positionen i lokalens transekt. 

 

2.3 Analys 

En sammanställning har gjorts för respektive lokal. I de statistiska testerna användes för 

fallfällematerialet antal arter samt antalet individer per fälla. För transektmaterialet 

användes antal bon och antalet arter per kvadratmeter.  

Diversiteten har beräknats med hjälp av Shannon index och Shannon jämnhet 

(Magurran 1988). Diversitetsindex är känsliga för antingen antalet arter, dvs. de har en 

tendens att bli högre om antalet arter är högt, eller hur antalet individer fördelar sig 

mellan arter, dvs. de har en tendens att bli högre om individerna är jämt fördelade mellan 

arter (och det inte är några få arter som dominerar). Anledningen till att använda två 

diversitetsindex är att Shannon index tillhör den första kategorin av index medan 

Shannon jämnhet tillhör den andra (Magurran 1988). Genom att använda två index kan 

resultaten ge mer information. 

Provstorlekarna i studien är små eftersom analyserna baseras på resultaten från 

respektive lokal. För fallfällestudien består materialet av 9 lokaler och för transektstudien 

består det av 16 lokaler. Med anledning av detta har statistiska tester utförts med så 
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kallade icke parametriska test vars resultat är oberoende av normalfördelning, mindre 

känsliga för små provstorlekar, etc. (se Siegel 1956). I ett icke parametriskt test rankas 

värdena i förhållande till varandra och rankerna används i själva testet. Detta gör att 

testerna visar skillnader (statistiskt signifikanta resultat) när resultaten visar tydliga, stora 

och starka skillnader. Ett icke parametriskt test är alltså mer konservativt jämfört med ett 

parametriskt test, och är mera robust och lämpligt för analys av material med små 

provstorlekar (Siegel 1956). 

För att analysera om jordlöpar- och/eller myrsamhället visade några mönster i väst-östlig 

respektive syd-nordlig riktning användes Spearman-rank korrelation (Siegel 1956). 

Spearman-rank korrelation testar om det finns ett samband mellan två variabler, i detta 

fall väst-öst respektive syd-nord gradienten och variabler för jordlöpar- och 

myrsamhället (t.ex. antalet arter per fälla, antalet arter per kvadratmeter, etc.). Resultatet 

från ett test visar sambandet mellan variablerna och om detta samband är positivt eller 

negativt. Ett perfekt samband, dvs. de två variablerna ökar eller minskar på exakt samma 

sätt ger ett testresultat (korrelationsvärde) på 1 eller -1. Om sambandet är statistiskt 

säkerställt (statistiskt signifikant) beror på hur starkt sambandet mellan variablerna är och 

hur stor provstorleken är, dvs. hur många värden av respektive variabel som ingår i 

testen. I denna studie var provstorleken för fallfällorna 9 och för transekterna 16. För att 

ett samband mellan två variabler med provstorleken 9 ska vara statistiskt säkerställt 

(p<0,05) måste sambandet mellan variablerna vara lägre än -0,600 (negativt) eller högre 

än 0,600 (positivt samband). Är sambandet lägre än -0,786 eller högre än 0,786 är det 

statistiska sambandet ännu starkare, p<0,01. För en provstorlek som i transektstudien, 

dvs. N=16, är de kritiska värdena för säkerställt statistiskt samband p<0,05 ett samband 

under -0,435 eller över 0,435, för ett säkerställt statistiskt samband p<0,01 ska 

sambandet vara lägre än -0,601 eller över 0,601. I redovisningen av testresultaten för 

samband mellan variabler anges sambandet mellan variablerna (t.ex. 0,300) och om 

sambandet är statistiskt säkerställt anges * för p<0,05 och ** för p<0,01. 

För att besvara frågeställningen om område kan förklara variationen i jordlöpar- 

och/eller myrsamhället användes Kruskal-Wallis envägs variationsanalys (Siegel 1956). 

Detta test fungerar på så sätt att alla lokaler rankas i förhållande till varandra. Rank-

summan för respektive område används i testen. Är skillnaderna tillräckligt stora mellan 

regionerna visar testet en statistiskt säkerställd skillnad mellan en eller flera områden. För 

en provstorlek på 9 (fallfälle-materialet) är det statistiskt säkerställt att det finns en 

skillnad mellan en eller flera av regionerna om testvariabeln H är lika med eller högre än 

5,83, p<0,05 och för p<0,01 måste H vara lika med eller högre än 7,13. För en 

provstorlek på 16 (transektmaterial) måste H vara lika med eller högre än 7,23, p<0,05 

och för p<0,01 måste H vara lika med eller högre än 9,29. 
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Bild 12. Jordlöpare av arter parklöpare, Carabus nemoralis. 
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3 Resultat 

3.1 Jordlöpare 

3.1.1 Jordlöparsamhället 

I fallfällorna hittades 426 jordlöparindivider fördelade på 40 arter (Tabell 1) vilket 

motsvarar ca 11 % av den svenska faunan. Varje fälla fångade i medeltal drygt 4 individer 

och 0,4 arter. Jordlöparsamhällets diversitet beräknat som Shannon-index är varken hög 

eller låg, värdena ligger normalt mellan 2 och 3. Jämnhetsindexet, Shannon jämnhet, 

indikerar att några arter dominerar samhället med högt antal individer (Tabell 1).  

 

 Jordlöpare 

Antal individ 426 

Antal arter 40 

Antal individer/fälla 4,26 

Antal arter/fälla 0,40 

Shannon-index 2,33 

Shannon jämnhet 0,632 

 

3.1.2 Trender i jordlöparsamhället – väst-öst gradient 

Det finns tendens till att både antalet individer och antalet arter av jordlöpare minskar 

från kusten till inlandet (Figur 1 och 2). Även jordlöparsamhällets jämnhet visar tendens 

att minska från kusten till inlandet, dvs. ju längre från kusten man kommer ökar 

tendensen att några arter dominerar i jordlöparsamhället (Figur 3). Ingen av dessa 

tendenser är dock statistiskt säkerställd (Tabell 2). 

 

 

 

Gradient\Variabel Individer/fälla Arter/fälla Shannon-index Jämnhet 

Väst-öst gradient -0,464 -0,250 0,083 -0,400 

Syd-nord gradient -0,533 -0,183 -0,267 0,033 

Tabell 2. Trender i jordlöparsamhället. Resultat av Spearman-rank korrelation som visar 
sambandet mellan två gradienter, väst-öst respektive syd-nord gradient och variabler som 
beskriver jordlöparsamhället. Ju närmare 1 (positivt samband) respektive -1 (negativt 
samband) som värdet har i tabellen nedan desto starkare samband. Inget av sambanden 
är statistiskt säkerställda. N=9, kritiska gränsvärden för sambanden p<0,05: 0,600, p<0,01: 
0,786 (se avsnitt 2.3). 

Tabell 1. Resultat för jordlöpare av fallfälle-studien, 100 fällor. Diversitet 
har beräknats på två sätt, Shannon-index och Shannon jämnhet, se 
metodavsnittet för beskrivning av skillnaderna mellan dessa 
diversitetsindex. 
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Figur 1. Sambandet mellan tätheten av individer i jordlöparsamhället och väst-öst  

gradienten (från kust till inland). Väst-öst gradienten visas som östlig-koordinat (SWEREF99 TM). 

 

  

Figur 2. Sambandet mellan artrikedomen i jordlöparsamhället och väst-öst gradienten  

(från kust till inland). Väst-öst gradienten visas som östlig-koordinat (SWEREF99 TM). 
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Figur 3. Sambandet mellan jordlöparsamhällets jämnhet, hur jämt individerna i samhället fördelar sig 
mellan individerna, och väst-öst gradienten (från kust till inland). Väst-öst gradienten visas som östlig-
koordinat (SWEREF99 TM). 

 

3.1.3 Trender i jordlöparsamhället – syd-nord gradient 

Det finns en tendens till att antalet individer och även diversiteten (Shannon-index) i 

jordlöparsamhället minskar från söder mot norr (Figur 4 och 5). Ingen av dessa 

tendenser är dock statistiskt säkerställd (Tabell 2). 

 

Figur 4. Sambandet mellan antalet individer i jordlöparsamhället och syd-nord gradienten (från söder 
till norr). Syd-nord gradienten visas som nord-koordinat (SWEREF99 TM). 
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Figur 5. Sambandet mellan jordlöparsamhällenas diversitet, Shannon-index, och syd-nord gradienten 
(från söder till norr). Syd-nord gradienten visas som nord-koordinat (SWEREF99 TM). 

 

 

 

Bild 13. Tallhedlöpare, Carabus arvensis, en jordlöparart som ibland uppträder i vägkanterna, dock ej 
i denna studie. 
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3.1.4 Skillnader i jordlöparsamhället mellan regioner 

Antalet fallfällor varierade kraftigt mellan de olika regionerna vilket också återspeglas i 

antalet fångade individer i de olika regionerna (Tabell 3). När resultaten kompenserats 

för dessa skillnader (individer/fälla och arter/fälla) är det dock tydligt att vissa trender 

består. Tätheten av jordlöpare är låg i Skaraborgsområdet, medan Älvsborgsområdet 

avviker från de andra regionerna och har den högsta tätheten. Halland har den näst 

högsta tätheten med drygt en individ mer per fälla jämfört med Bohuslän (Tabell 3). Det 

var mycket små skillnader i artrikedom (antal arter/fälla) och diversitet (Shannon-index) 

mellan regionerna. Jämnheten i jordlöparsamhället var högst i Bohuslän, medan Halland 

och Skaraborg ligger i mellanskiktet med liten skillnad mellan de två. Jordlöparsamhället i 

Älvsborg hade den lägsta jämnheten av områdena (Tabell 3). 

Region Halland Älvsborg Skaraborg Bohuslän 

Antal fällor 23 37 26 14 

Antal individ 83 264 47 32 

Antal arter 16 27 19 10 

Individer/fälla 3,61 7,14 1,81 2,29 

Arter/fälla 0,70 0,73 0,73 0,71 

Shannon-index 2,17 1,89 2,06 2,09 

Jämnhet 0,783 0,573 0,700 0,908 

 

Region kunde inte förklara variationen i jordlöparsamhällenas täthet (individer/fälla), 

artrikedom (arter/fälla) eller diversiteten (Shannon-index). Däremot hade region en 

statistiskt säkerställd effekt på jordlöparsamhällenas jämnhet (Tabell 4). Båda lokalerna i 

Bohuslän hade en högre jämnhet i jordlöparsamhället jämfört med övriga områden. 

Jordlöparsamhället i Älvsborgsområdet har också en lägre täthet jämfört med Halland 

och Skaraborg (Figur 6). 

  

Tabell 3. Antal fallfällor och jordlöparsamhällets karakteristika i olika regioner. 



22 

 

 

 

 

Karakteristika H p 

Individer/fälla 4,93 NS 

Arter/fälla 1,00 NS 

Shannon-index 0,91 NS 

Jämnhet 5,98 <0,05 

 

 

 

 

Figur 6. Jordlöparsamhällenas jämnhet på de olika lokalerna i respektive region, 2 lokaler i Halland, 
Skaraborg respektive Bohuslän och 3 lokaler i Älvsborg. Jordlöparsamhället i Bohuslän har den högsta 
jämnheten med Älvsborgsområdet har den lägsta. 
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Tabell 4. Resultat av Kruskal-Wallis envägs variationsanalys för att analysera 
om region kan förklara variationen i olika karakteristika för 
jordlöparsamhällena. N=9. Kritiska värden för test-variabeln H, för p=0,05 
måste H vara lika med eller högre än 5,83, för p=0,01 lika med eller högre 

än 7,13. NS = ej statistiskt signifikant, dvs. p>0,05 (se avsnitt 2.3) 
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3.2 Myror - Fallfällor 

Myror studerades både med hjälp av fallfällor och transekter, varför resultaten från 

respektive metodik presenteras separat.  

3.2.1 Myrsamhället - fallfällor 

Totalt fångades 5642 individer och 37 olika myrarter i fallfällorna (Tabell 5). De 37 

arterna utgör ca 46 % av det totala antalet myrarter som hittats i Sverige. Myrornas 

täthet, antalet individer/fälla, är betydligt högre än jordlöparnas (jämför tabell 1 och 5), 

medan artrikedomen är ungefär densamma. Myrsamhällets diversitet är marginellt högre 

och individerna är betydligt mer jämt fördelade mellan arter jämfört med 

jordlöparsamhället. 

 

Variabel Fallfällor 

Antal individ 5642 

Antal arter 37 

Antal individer/fälla 56,42 

Antal arter/fälla 0,37 

Shannon-index 2,59 

Shannon jämnhet 0,717 

 

3.2.2 Trender i myrsamhället - fallfällor 

Det fanns ett starkt negativt samband mellan väst-öst gradienten och antalet arter per 

fälla (Tabell 6). Resultaten från fallfällorna visar alltså att artrikedomen av myror minskar 

från kusten mot inlandet (Figur 7). Det fanns också en tendens att tätheten, antalet 

individer/fälla, minskar från kusten till inlandet, men detta är inte statistiskt säkerställt 

(Tabell 6 och Figur 8). Myrsamhällets diversitet och jämnhet hade inget samband med 

väst-öst gradienten. Myrsamhället i fallfälle-materialet visade heller inget samband med 

syd-nord gradienten för de samhälls-karakteristika som testats (Tabell 6). 

 

 

Tabell 5. Resultat för myror av fallfälle-studie, 100 fällor. Diversitet har 
beräknats på två sätt, Shannon-index och Shannon jämnhet, se 
metodavsnittet för beskrivning av skillnaderna mellan dessa 
diversitetsindex. 
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Figur 7. Sambandet mellan myrsamhällenas artrikedom, antalet arter/fälla, och väst-öst gradienten 
(från kust till inland). Väst-öst gradienten visas som öst-koordinat (SWEREF99 TM). Sambandet är 
statistiskt säkerställt, p<0,01. 
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Gradient\Karatäristika Individer/fälla Arter/fälla Shannon-index Jämnhet 

Väst-öst gradient -0,483 -0,796** 0,083 0,250 

Syd-nord gradient -0,183 0,021 -0,267 -0,100 

Tabell 6. Trender i myr-samhället. Resultat av Spearman rank korrelation som visar sambandet mellan 
två gradienter, väst-öst respektive syd-nord gradient och variabler som beskriver myrsamhället. Ju 
närmare 1 (positivt samband) respektive -1 (negativt samband) som värdet har i tabellen nedan desto 
starkare samband. N=9. Kritiska värden p<0,05: 0,600, p<0,01: 0,786 (se avsnitt 2.3). 
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Figur 8. Sambandet mellan myrsamhällenas täthet, antalet individ/fälla, och väst-öst gradienten (från 
kust till inland). Väst-öst gradienten visas som öst-koordinat (SWEREF99 TM). Sambandet är inte 
statistiskt säkerställt. 

 

 

Bild 14. Hårig hedmyra, Comptoformica exsecta. Tillhör gruppen stormyror och bygger stackar. Lägg 
märke till den urgröpta bakkanten på huvudet. 
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3.2.3 Skillnader i myrsamhället mellan regioner - fallfällor 

Bohuslän hade den högsta tätheten av myror följt av Halland och Älvsborg, medan 

Skaraborg hade den lägsta tätheten (Tabell 7). Även artrikedomen var högst i Bohuslän 

medan det var små skillnader mellan övriga regioner. Myrsamhällets diversitet visade 

motsatt mönster med lägst diversitet i Bohuslän och högst diversitet i Älvsborg och 

Halland, samt något lägre i Skaraborg (Tabell 7). Även myrsamhällets jämnhet var lägst i 

Bohuslän jämfört med de tre andra områdena. Skaraborg har lägre jämnhet jämfört med 

både Älvsborg och Halland. Halland har i sin tur högre jämnhet jämfört med Älvsborg 

(Tabell 7).  

Även om karakteristika för myrsamhället antyder skillnader mellan regionerna (Tabell 7) 

kunde region inte förklara variationen i sagda samhälle (Tabell 8). Region kunde inte 

heller med statistisk säkerhet förklara variation i myrsamhällets täthet (individer/fälla), 

artrikedom (arter/fälla), diversitet (Shannon-index) eller jämnhet (Tabell 8).  

 

 

Karakteristiska\Region Halland Älvsborg Skaraborg Bohuslän 

Antal fällor 23 37 26 14 

Individer/fälla 59,43 49,68 37,85 103,79 

Arter/fälla 0,78 0,70 0,81 1,64 

Shannon-index 2,25 2,33 1,98 1,51 

Jämnhet 0,778 0,715 0,650 0,482 

 

 
 

Karakteristika H p 

Individer/fälla 1,91 NS 

Arter/fälla 4,81 NS 

Shannon-index 1,24 NS 

Jämnhet 1,53 NS 

 

 

Tabell 8. Resultat av Kruskal-Wallis en-vägs variationsanalys för att 
analysera om region kan förklara variationen i olika karakteristika 
för myr-samhällena. Region kunde inte förklara variationen i 
någon karakteristika för myr-samhällena. N=9. Kritiska värden för 
test-variabeln H, för p=0,05 måste H vara lika med eller högre än 
5,83, för p=0,01 lika med eller högre än 7,13. NS = ej statistiskt 

signifikant, dvs. p>0,05 (se avsnitt 2.3) 

 

Tabell 7. Antal fallfällor och myrsamhällets karakteristika i olika regioner. 
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Bild 15. En arbetare av arten trädgårdsmyra, Lasius niger, tillhörande gruppen jordmyror som håller 
på att släpa hem en död knäppare (skalbagge) till sitt bo. 

 

 

3.3 Myror - Transekter 

Myror studerades både med hjälp av fallfällor och transekter, varför resultaten från 

respektive metodik presenteras separat.  

 

3.3.1 Myrsamhället - transekter 

Transektstudien utfördes på 16 lokaler och totalt inventerades 689 kvadratmeter. I 

transektstudien hittades totalt 454 bon och 25 arter myror (Tabell 9). De 25 arterna 

motsvarar ca 31 % av det totala antalet myr-arter som hittats i Sverige. Tätheten av bon 

är relativt hög, ca 0,7 bon per kvadratmeter, medan artrikedomen, antal 

arter/kvadratmeter, är låg, 0,04 arter/kvadratmeter. Detta innebär att 25 kvadratmeter 

behöver inspekteras för att hitta en ny art. Diversiteten, Shannon-index, är varken hög 

eller låg, och jämnheten i samhället är relativt hög (Tabell 9). 
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3.3.2 Trender i myrsamhället - transekter 

Både antal arter/kvadratmeter och myrsamhällets jämnhet hade ett statistiskt säkerställt 

negativt samband med den studerade väst-öst gradienten (Tabell 10). Detta innebär att 

artrikedomen i myrsamhället minskar från kusten till inlandet (Figur 9), samma resultat 

hittades när myrsamhället studerades med hjälp av fallfällor (Tabell 6). Även jämnheten i 

myrsamhället minskade från kusten till inlandet (Tabell 10 och Figur 10). Detta innebär 

att fördelningen av samhällets individer bland arterna är jämnare vid kusten och blir mer 

och mer ojämn mot inlandet. Sammantaget tyder detta på att myrsamhället blir 

artfattigare och att det blir några arter vars dominans ökar när man går från kusten till 

inlandet. 

 

Gradient\Karatäristika Bon/kvadratmeter Arter/kvadratmeter Shannon-
index 

Jämnhet 

Väst-öst gradient -0,159 -0,438* 0,330 -0,453* 

Syd-nord gradient -0,185 0,026 0,238 0,003 

Variabler Transekter 

Antal individ 454 

Antal arter 25 

Antal bon/kvadratmeter 0,66 

Antal arter/kvadratmeter 0,04 

Shannon-index 2,26 

Shannon jämnhet 0,702 

Tabell 10. Trender i myrsamhället från transektstudien. Resultat av Spearman rank korrelation som 
visar sambandet mellan två gradienter, väst-öst respektive syd-nord gradient och variabler som 
beskriver myrsamhället. Ju närmare 1 (positivt samband) respektive -1 (negativt samband) som 
värdet har i tabellen nedan desto starkare samband. N=16, kritiska värden p=0,05: 0,435; p=0,01: 
0,601. * = p<0,05, (se avsnitt 2.3). 

Tabell 9. Resultat från transekt-studien, myror. 
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Figur 9. Samband mellan väst-öst gradient och myrsamhällets artrikedom studerat med 
transektmetod. 

 

 

 

Figur 10. Samband mellan väst-öst gradient och myrsamhällets jämnhet studerat med 
transektmetod. 
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3.3.3 Skillnader i myrsamhället mellan regioner - transekter 

Transektytan varierar mellan olika regioner beroende på att andelen lämplig miljö 

varierade mellan lokalerna, se metodbeskrivningen. När resultaten justerats för dessa 

skillnader tyder resultaten på att myrsamhällets botäthet är högst i Älvsborg, medan 

skillnaderna mellan Halland, Skaraborg och Bohuslän är små (Tabell 11). Artrikedomen 

var högst i Bohuslän, följt av Älvsborg. Jämfört med dessa två regioner var artrikedomen 

betydligt lägre i Halland och Skaraborg. Diversiteten var lägst i Skaraborg, medan 

skillnaderna mellan de övriga regionerna är små. Myrsamhället i Bohuslän var jämnast, 

följt av Halland och Älvsborg, medan Skaraborg hade den lägsta jämnheten (Tabell 11). 

Även om karakteristika för myrsamhället visar vissa skillnader mellan regionerna (Tabell 

11) kunde region inte förklara variationen i karakteristika för myrsamhället (Tabell 12). 

Region kunde inte heller med statistisk säkerhet förklara variationen i myrsamhällets 

täthet (bon/kvadratmeter), artrikedom (arter/kvadratmeter), diversitet (Shannon-index), 

eller jämnhet (Tabell 12).  

 

Karakteristiska\Region Halland Älvsborg Skaraborg Bohuslän 

Transektyta 
(kvadratmeter) 

219 178 203 89 

Antal bon 145 139 117 53 

Antal arter 14 20 13 14 

Bon/kvadratmeter 0,609 0,781 0,576 0,596 

Arter/kvadratmeter 0,064 0,112 0,064 0,157 

Shannon-index 2,01 1,97 1,49 2,26 

Jämnhet 0,763 0,658 0,581 0,856 

 

 

 

Karakteristika H p 

Bon/kvadratmeter 0,84 NS 

Arter/kvadratmeter 3,57 NS 

Shannon-index 1,52 NS 

Jämnhet 2,27 NS 

Tabell 12. Resultat av Kruskal-Wallis en-vägs variationsanalys för att analysera 
om region kan förklara variationen i olika karakteristika för myr-samhällena. 
Region kunde inte förklara variationen i någon karakteristika för myr-
samhällena. N=16. Kritiska värden för test-variabeln H, för p=0,05 måste H 
vara lika med eller högre än 7,23, för p=0,01 lika med eller högre än 9,29. NS = 
ej statistiskt signifikant, dvs. p>0,05 (se avsnitt 2.3). 

Tabell 11. Resultat av transektstudien i olika regioner, karakteristika för myrsamhället. 
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4. Diskussion 

4.1 Sammansättning av jordlöparsamhället 

Flera tidigare studier (Vermeulen 1993; Bohac et al. 2003; Koivula 2005; Koivula et al. 

2005; Noordilk et al. 2008) har visat att jordlöparsamhället i vägkanterna karaktäriseras 

främst av arter som förekommer i öppna miljöer, arter som förekommer i många olika 

miljöer, arter som trivs i av människan skapade miljöer, så kallade antropogena arter, 

samt ett visst inslag också av skogsarter, speciellt om vägkanten ligger i närheten av 

skogsmark. Omges vägkanterna av jordbruksmark förekommer även arter från denna 

miljö i vägkanterna (Varchola & Dunn 1999).  

Detta stämmer väl överens med fynden i denna studie. Jordlöparsamhället är sammansatt 

främst av arter som trivs i öppna, exponerade miljöer med sparsam vegetation på sand- 

eller grusmark. Inslag finns också av arter som förekommer i många olika miljöer, så 

kallade eurytopa arter. När vägkanten ligger intill skog återfinns skogsarter i vägkanten. 

Melis et al. (2010) fann att ju större vägarna var och ju högre trafikintensiteten är, desto 

mindre var antalet stora jordlöpararter. Denna studie innefattar 9 vägar med hög 

trafikintensitet. I vägkanterna förekom sex Carabus-arter, lövskogslöpare (Abax 

parallepipedus), och grön sandjägare (Cicindela campestris), vilka alla är stora jordlöpararter. 

Dessutom förekom flera stora arter tillhörande släktena frölöpare (Harpalus), kornlöpare 

(Amara) och arter av släktet Pterostichus. Även om resultaten från denna studie inte direkt 

motsäger resultaten från Melis et al. (2010) antyder resultaten att stora jordlöpararter kan 

förekomma i relativt höga tätheter i sidoområdena längs vägar med relativt hög 

trafikintensitet. 

Frölöpare (Harpalus-arter) och kornlöpare (Amara-arter) var representerade med många 

olika arter. Den rikliga blomvegetationen på de studerade lokalerna kan vara en 

förklaring till detta. Även Pterostichus-arter var rikligt representerade och i många fall rör 

det sig om s.k. eurytopa arter som kan förekomma i många olika miljöer. 

Flera av fynden är intressanta: 

Kopparlöpare, Carabus cancellatus, är sällsynt och har minskat i antal senare år. Två 

individer hittades på lokalen vid Box Kile. 

Slank ögonlöpare, Notiophilus eastuans (pusillus), förekommer över ett stort 

utbredningsområde (Skåne till Hälsingland) men är mycket lokal och sällsynt. Arten 

föredrar öppna gräs och sandmarker. Ett exemplar hittades vid Stensåsen. 

Bandlöpare, Trechus discus, denna art är sällsynt i landet som helhet men relativt vanlig 

längs västkusten på lokaler med mycket vegetation, nära vatten. Arten förekommer också 

i sorkgångar vilket är den troliga förklaringen till förekomsten av det exemplar som 

hittades vid Hedegården. Lokalen är också kustnära. 
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Ogräsfrölöpare, Harpalus rubripes, är en art som föredrar miljöer som påverkats av 

människan. Den är värmeälskande och förekommer på grus- och sandmark med sparsam 

kort vegetation. Arten förekom i flera av de studerade vägkanterna. 

Kustfrölöpare/lundfrölöpare, Harpalus luteicornis/xanthopus (winkleri), hittades i ett 

exemplar på Prästgårds-lokalen i Bohuslän. Vilken art det är har inte kunnat fastställas i 

dagsläget och exemplaret behöver kontrollbestämmas av specialist. Båda arter är 

sällsynta. Kustfrölöpare förekommer i öppna miljöer och lövskog medan Lundfrölöpare 

föredrar skuggiga miljöer i öppet skogslandskap. 

Hjärthalsad väglöpare, Harpalus puncticollis, är en mycket ovanlig art som förekommer i 

torrt och öppet landskap på grusbotten med gles vegetation. Arten hittades på Stensås-

lokalen. 

Sandkornlöpare, Amara equestris, är sällsynt i södra delen av landet. Arten förekommer i 

öppen, något skuggad mark på torr sandjord med gles vegetation. 

Lövskogslöpare, Abax parallelepipedus, en ovanlig art som hittats på relativt få lokaler. 

Fyndlokalerna här överensstämmer delvis med tidigare fyndlokaler och var talrik på 

Älvsborgslokalerna. Arten förekommer i lövskog vilket fanns intill fyndlokalerna. 

Midjelöpare, Masoreus wetterhalli, förekommer längs kusten i södra Sverige men är 

vanligtvis sällsynt. Arten är torr- och solälskande (xerophil), och förekommer i öppen, 

torr och sandig mark med sparsam vegetation vilket stämmer väl överens med 

förhållandena på fyndlokalen Hedegården. 

Slank smålöpare, Microlestes minutulus, en sällsynt art som dock sprider sig. Förekommer i 

öppen, ganska solexponerad, torr sand- eller grusmark med sparsam vegetation. Arten 

hittades i fyra exemplar på Härryda-lokalen och i ett exemplar på Stjärnvikslokalen. 
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4.2 Sammansättning av myrsamhället 

De två metoderna, fallfällor och transekter, som användes för att studera myrorna visar 

inga större skillnader mellan varandra med avseende på de generella mönstren i 

myrsamhällets sammansättning. Betydligt fler arter hittades dock i fallfällorna jämfört 

med transekterna. Troligen beror detta på att fallfällorna fångar individer som kan 

befinna sig på större avstånd från sin koloni/sitt bo. Transektmetoden är inriktad på att 

hitta bon och täcker sannolikt en mindre yta än vad fallfällorna gör, dvs. fallfällorna 

fångar individer över en större yta. Fallfällorna fångar alltså sannolikt individer och arter 

som har sitt bo i miljöer som gränsar till vägkanterna. En närmare analys och jämförelse 

av metoderna kommer att göras vid ett senare tillfälle. 

Vägarnas sidoområden innehåller en rik och varierad myrfauna. Det är främst arter från 

grupperna rödmyror, jordmyror och slavmyror, samt arterna grästorvsmyra och 

jordhästmyra som har bon i vägarnas sidoområden. Resultaten från fallfällorna förstärker 

denna bild och visar att många fler arter än de som har bon där utnyttjar vägarnas 

sidoområden, mest troligt som miljöer där de söker föda. 

I Sverige finns 15 olika arter av rödmyror. Av dessa hittades 12 arter, 80 %, i vägarnas 

sidoområden i denna studie. Intressanta fynd kommenteras nedan. 

 
  

Bild 16. Hårig smalmyra, Leptothorax acervorum. 
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Rödmyror, Myrmica 

Strandrödmyra, Myrmica gallienii, en fuktälskande och vattentolerant myrart. Den 

förekommer bland annat på sandmarker och sanddynor nära vatten. Douwes (2012) 

menar att arten sannolikt är förbisedd då den förekommer på lokaler där man normalt 

inte letar efter myror och få fynd finns rapporterade i Artportalen. Det är tänkbart att 

arten både förekommer och sprider sig längsmed vägarnas sidoområden. Detta speciellt 

på lokaler som innehåller sandjord och sparsam vegetation. Vägarnas sidoområden utgör 

avvattning för vägarna varför det ofta finns vatten i dikena, alternativt fuktig miljö. 

Skålrödmyra, Myrmica lonae, är en relativt nyupptäckt art i Sverige och dess utbredning är 

dåligt känd. Arten har vid flera tillfällen uppträtt i vägarnas sidoområden, förutom 

fynden här se Alinvi & Olsson (2012b). Det kan inte uteslutas att arten sprider sig längs 

vägarnas sidoområden. 

Hedrödmyra, Myrmica sabuleti, har tidigare blivit funnen längs kusterna i sydligaste Sverige 

och på Öland och Gotland. Fynden i denna studie visar att arten sannolikt är utbredd 

längs västkusten upp till norska gränsen och även förekommer på inlandslokaler som är 

lämpliga. Det kan inte uteslutas att arten sprider sig längs vägarnas sidoområden. 

Sydlig rödmyra, Myrmica specioides, fynden i den här studien tyder på att arten kan finnas 

längs hela västkusten och därmed är de tidigare fynden längst västkusten i Skåne och 

Halland sammanlänkade med populationen i sydöstra Norge. Dessutom antyder fynden 

att det kan finnas en inlandspopulation vid Vättern. Det kan inte uteslutas att arten 

sprider sig längs vägarnas sidoområden. 

Prydlig rödmyra, Myrmica vandeli, arten är tidigare känd från Västergötland. Förutom 

Västergötland har arten endast hittats i Uppland och Skåne. Arten har relativt nyligt 

särskilts från ängsrödmyra, M. scabrinodis, som den ofta lever tillsammans med, vilket kan 

förklara de få fynden och den fragmenterade utbredningen. Enligt Douwes et al. (2012) 

kan det inte uteslutas att prydlig rödmyra lever parasitiskt hos ängsrödmyra.  

 

Jordmyror, Lasius 

Hedjordmyra, Lasius alienus, har sina bon på torr mark i öppen terräng eller gles skog. 

Arten anses vara kalkgynnad vilket stämmer överens med fyndplatsen i denna studie. I 

Sverige har arten en östlig utbredning med fynd i Skåne och Blekinge samt på Öland och 

Gotland.  

 

Stormyror, Formica  

Detta är en stor grupp, hit hör bland annat stackmyrorna, som delas in i flera 

undersläkten. 
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Hedmyrorna, undersläkte Coptoformica  

Bygger liknande stackar som stackmyrorna men stackarna är mindre och består av finare 

material. Ibland används slavmyror, se nedan, för att etablera nya kolonier/bon. 

Sydhedmyran, Formica (Coptoformica) bruni, är nyligen utskild art som tidigare hittats i 

Skåne och Småland. Fyndet här tyder på att arten är mer spridd än tidigare varit känt. 

Arten är hittad på ett 50-tal platser i Europa (Douwes et al. 2012). Tidigare har arten 

hittats på friska till torra ängar med kort vegetation. Liknande miljö kan man hitta i 

vägarnas sidoområden. 

 

Slavmyror, Formica (Serviformica) 

Det finns åtta slavmyre-arter i Sverige och sex av dem hittades i denna studie. Som 

namnet antyder används arterna som slavar av framför allt blodröd rövarmyra, Formica 

(R.) sanguinea, och amasonmyran, Polyergus rufescens. De utnyttjas även av andra stormyrors 

drottningar när de ska bilda nya samhällen. 

Gråmyra, Formica cinerea, första fyndet i Västergötland. 

Större slavmyra, Formica clara, är en värmekrävande art som förekommer på 

vegetationsfattiga sand- och grusmarker. Arten har tidigare hittats på östkusten (Skåne, 

Blekinge, Öland och Gotland) och fynden här är de första längs västkusten. 

Brun slavmyra, Formica cunicularia, förekommer precis som större slavmyra på 

solexponerad mark. Arten föredrar dock lerinblandning med slutet täcke av vegetation. 

Fynden i Bohuslän och Halland är de första i respektive landskap. 
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4.3 Mönster i jordlöpar- och myrsamhället från kust till inland 

Denna studie kunde inte påvisa några statistiskt säkerställda samband mellan de 

studerade gradienterna och karakteristika för jordlöparsamhället. 

Detta beror sannolikt på att antalet provpunkter, dvs. antalet lokaler, är för få. Vidare att 

variationen mellan lokalerna inom regionerna är stor. Eventuellt skulle det också behövas 

ett högre antal fällor på varje lokal då fångsten av jordlöpare per fälla är relativt låg. En 

annan möjlig förklaring är att arter från omgivande miljöer använder vägkanterna, som 

t.ex. födosöksmiljö. På detta sätt har de omgivande miljöerna stor påverkan på 

jordlöparsamhället i vägkanterna. De arter som är starkare bundna till vägkanterna och 

har detta som sin huvudmiljö blandas upp med arter på mera tillfälligt besök från 

omgivande miljöer. Detta gör att de eventuella skillnader som finns för de arter som är 

starkare bundna till vägkanten suddas ut och inte kan påvisas med det begränsade antalet 

lokaler i denna studie. 

Myrsamhället visade dock en tydlig tendens i relation till väst-öst gradienten och 

tendensen var samstämmig för båda de använda metoderna. Artrikedomen i 

myrsamhällena minskar från kusten till inlandet. Resultaten från transektstudien visade 

också med statistisk säkerhet att jämnheten i samhället, dvs. hur jämt individerna fördelar 

sig mellan arter, minskar från kust till inland. Konkret innebär detta att samhällen i 

inlandet har färre arter, och att några få arter dominerar dessa samhällen jämfört med 

Bild 17. Slavmyror, i detta fall svart slavmyra, Forminca fusca. 
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kusten där samhällena är artrikare och ingen art dominerar samhället. I fallfälle-materialet 

har rödmyrorna relativt hög artrikedom i kustlandet, något högre en bit inåt land, sedan 

minskar artrikedomen i inlandet. För både jordmyror och slavmyror är tendensen att 

artrikedomen minskar från kust till inland. 

 

4.4 Mönster i jordlöpar- och myrsamhället från syd till nord 

Denna studie kunde inte med statistisk säkerhet påvisa några trender i karaktäristiska för 

varken jordlöpar- eller myrsamhället i syd-nord gradient. 

En möjlig förklaring kan vara att tendenserna från kust till inland är så starka att de 

suddar ut ett eventuellt samband syd till norr. Det är också möjligt att de skillnader i 

gradienter man ofta kan se i material som omfattar hela Sverige inte är lika kraftiga och 

påtagliga i den relativt korta syd-nord gradienten som studerats inom ramen för denna 

studie. 

 

4.5 Regionens effekt på jordlöpar- och myrsamhället 

Sammantaget kunde region inte på ett statistiskt säkerställt sätt förklara variationen i 

karakteristika för jordlöpar- och myrsamhällena. Enda undantaget var jämnheten i 

jordlöparsamhället där Bohusområdet hade den högsta jämnheten, dvs. individerna 

fördelade sig jämnast mellan arterna i samhället, jämfört med de andra regionerna. 

Älvsborg hade också låg jämnhet jämfört med de andra regionerna.  

I Älvsborgsområdet finns en tydlig dominans av sommarsollöpare på två av lokalerna 

och Lövskogslöpare på den tredje lokalen vilket kan förklara att jordlöparsamhället i 

Älvsborg har en låg jämnhet. 

Den höga jämnheten i Bohuslän förklaras sannolikt av en i relation till de andra 

regionerna låg fällinsatts och där fällorna fångat relativt få individer. 

 

4.6 Rekommendationer för skötsel  

För grupperna jordlöpare och myror kan vägarnas sidoområden skötas enligt tre 

grundprinciper: 

A. Frekvent störning där marken blottas och vegetationen bara förekommer fläckvis. 

Syftet är att skapa mikromiljöer som är lämpliga för sådana arter som koloniserar ett 

område tidigt efter en störning, s.k. primärkolonisatörer. 

B. Klippning med maskin. Syftet är att undvika en tät och uppvuxen vegetation. Denna 

skötsel gynnar arter som kommer in tidsmässigt senare efter en störning jämfört med 
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primärkolonisatörerna. Skötseln skapar också mikromiljöer som liknar mikromiljöer i 

jordbrukslandskapet. 

C. Man tillåter att ört och gräsvegetation kommer upp och bildar ett tätt och högt 

vegetationsskikt. Detta imiterar de miljöer som uppkommer långt efter att en störning 

skett. Med denna skötsel kan också buskar komma upp i vägarnas sidoområden. På 

mikromiljönivå bildas mikromiljöer som till viss del liknar dem man kan hitta i 

skogsmiljöer och igenväxande hagmarker. 

Valet av skötsel kan också vara starkt beroende av skötselns huvudmål. Huvudmålen kan 

indelas två grupper 1) fokus på miljöer som finns i det omgivande landskapet och 2) 

fokus är miljön i själva vägens sidoområde.  

Är huvudmålet miljöer i det omgivande landskapet (1) blir vägkantens sidoområde 

understödjande. I detta fall kan man se två viktiga funktioner för vägkanterna:  

a) Att vägarnas sidoområden fungerar som spridningsmiljöer mellan isolerade områden 

av en miljö i det omgivande landskapet. I detta fall kan spridningsmiljön skapas genom: 

aa) att genomföra samma skötsel i vägkanten längs hela sträckan mellan fokusmiljöerna i 

det omgivande landskapet. Speciellt arter med dålig spridningsförmåga torde vara 

beroende av detta för att lyckas nå målet. 

ab) att göra fläckvis skötsel längsmed vägsträckan mellan fokusmiljöerna i landskapet, 

s.k. ”stepping-stone”. Detta kan tillämpas för arter med bättre spridningsförmåga som 

har förmåga att sprida sig mellan fläckarna i vägarnas sidoområde. Skötseln av vägkanten 

mellan de specifikt skötta fläckarna bör noga övervägas så att dessa områden inte 

försvårar spridningen för fokusarter och fokusområden.  

b) Vägarnas sidoområden kan också stärka fokusmiljöer i landskapet genom att skötseln i 

vägkanten har som mål att efterlikna karaktärer viktiga i fokusmiljön i det omgivande 

landskapet. Antingen kan skötseln tillämpas längs en längre vägsträcka, alternativt, om 

det rör sig om flera olika miljöer som ska stärkas, kan olika skötsel tillämpas längs olika 

delar av vägsträckan. 

Är huvudmålet vägens sidoområde (2) bör skötsel i första hand tillämpas längs med 

långa vägsträckor, speciellt om miljön är unik i landskapet. Är syftet att skapa miljöer i 

vägarnas sidoområden som gynnar många olika organismgrupper bör skötseln eftersträva 

att vägsträckan erbjuder en mosaik av olika miljöer för att på så sätt erbjuda lämpliga 

miljöer för olika arter och artgrupper. 

 

4.6 Rekommendationer för framtida studier 

I denna studie användes en metod för att studera jordlöpare, och två metoder för att 

studera myror. Fallfällemetoden är en vedertagen metod för att studera jordlöpare och 

har även använts internationellt för att studera jordlöpare längs vägarnas sidoområden. 

Metoden bedöms fungera bra för att studera jordlöpare i sidoområdena. Fördelen med 
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metoden är att den inte är så fältintensiv, fällor sätt ut och samlas sedan in, och fällor kan 

sättas ut i de olika miljöerna som förekommer, samt i stort antal. Vidare kan enkla och 

billiga material användas som fällor, som i detta fall plastburkar. Nackdelen är att 

metoden är mycket arbetsintensiv i bearbetningsfasen, då varje fälla ska gås igenom och 

jordlöparna plockas ut. Vidare visade det sig i denna studie att en viss andel av fällorna 

försvann på olika sätt. Detta kan eventuellt kompenseras i utsättningsfasen genom att 

extra fällor sätts ut för att med större säkerhet uppnå ett resultat från ett visst antal fällor 

per lokal. Olika fångstvätskor kan användas men bäst torde vara att använda etylenglykol 

som konserverar fångsten. Ofärgad etylenglykol kan dock vara svår att få tag på då den 

hanteras som kemikalie och inte kan köpas överallt.  

Fallfälle-metoden gav också ett bra resultat för myrorna och fler arter hittades jämför 

med transektmetoden. Detta beror sannolikt på att fallfällorna till viss del fångar myror 

som har sitt bo i miljöer som gränsar till vägarnas sidoområde, då spanare från dessa bon 

och miljöer fångas av fällorna. Vill man ta reda på vilka myrarter som förekommer i 

vägarnas sidoområden kan metoden vara användbar. Nackdelarna och fördelarna är 

desamma som för med jordlöpare. För myror tillkommer dock att det i vissa fall behövs 

flera exemplar som med säkerhet kommer från ett och samma bo för en säker 

artbestämning. Då detta inte kan uppfyllas med metoden finns i vissa fall osäkerhet med 

avseende på artbestämning. 

Är syftet med studien att svara på frågor om myrornas täthet är transektmetoden den 

metod som ska väljas. Transektmetodens syfte är att fastställa antalet myrbon per ytenhet 

vilket för myror visar tätheten. Genom att individer samlas in från bon blir efterföljande 

artbestämning säkrare än med fallfällemetoden. Transektmetoden kräver i motsats till 

fallfällemetoden en tidsmässigt stor fältinsats medan bearbetningsfasen är mindre 

tidskrävande.  

Sammantaget rekommenderas fallfällemetoden som en bra metod för att studera 

artrikedomen i gemensamma studier av jordlöpare och myror. Sett till resultaten för 

denna studie skulle de blivit säkrare om fallfällor använts på alla lokalerna. Vidare visar 

resultaten att för att studera gradienter för grupper som jordlöpare och myror behöver 

antalet lokaler ökas för att få större statistisk säkerhet i resultaten.  
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5. Slutsatser  

I denna studie användes fallfällor för att studera både jordlöpare och myror medan 

transektmetod enbart användes för att studera myror. Metoderna har fungerat väl men 

har olika syften och besvarar till viss del olika frågeställningar. Det kan konstateras att 

fallfällorna visar vilka arter som rör sig i vägarnas sidoområde och kan därmed visa 

artrikedomen. Ur detta perspektiv fungerar metoden väl för både jordlöpare och myror. 

Det behövs däremot större försiktighet när det gäller att utvärdera resultaten från 

aspekterna diversitet och vilka arter som reproducerar sig i den studerade vägkanten. För 

myror fungerar transektmetoden utmärkt ur dessa aspekter. 

Totalt hittades 426 individer och 40 arter av jordlöpare vilket motsvarar ca 11 % av den 

svenska faunan. I medeltal fångade varje fälla 4 individer och 0,4 arter. Att man hittar 

många individer per vägkant, och en relativt stor andel av de svenska arterna indikerar att 

vägkanter kan vara en viktig miljö för jordlöpare. 

Jordlöparsamhällena i vägarnas sidoområden är sammansatt främst av arter som trivs i 

öppna, exponerade miljöer med sparsam vegetation på sand- eller grusmark. Inslag finns 

också av arter som förekommer i många olika miljöer, så kallade eurytopa arter, och 

ligger vägkanten intill skog förekommer skogsarter i vägkanten. 

Jordlöparna visade inga statistiskt säkerställda mönster i gradienten från kust till inland 

eller söder till norr. 

Jordlöparsamhällets jämnhet, dvs. hur jämnt individerna i samhället fördelar sig mellan 

arterna, var högst i Bohuslän och betydligt lägre i Älvsborg medan jämnheten i 

jordlöparsamhällena i Halland och Skaraborg ligger mitt emellan dessa. I Älvsborg kan 

den låga jämnheten i jordlöparsamhället förklaras av en stark dominans av 

sommarsollöpare, Pterostichus lepidus, och lövskogslöpare, Abax parallelepidus. 

Vi har god kännedom om jordlöpararternas ekologi och utbredning. Detta gör att 

resultaten från studier som denna ger mycket information om vilka typer av arter som 

utnyttjar vägarnas sidoområden och till stor del på vilket sätt. Jordlöparna är därför en 

lämplig grupp att använda för studier i vägarnas sidoområden. 

Myror har visat sig vara en utmärkt organismgrupp att arbeta med i vägarnas 

sidoområden, de har hög täthet, en stor del av den svenska faunan representerad, och de 

ger mycket ekologisk information. Myrorna är också viktiga att studera eftersom en del 

av arterna kan påverka sin miljö kraftigt. 

I denna studie hittades 5642 individer och 37 olika arter i fallfällematerialet medan 454 

bon och 25 arter hittades i transektstudien. Tillsammans i båda studierna hittades 39 

arter vilket nästan motsvarar 50 % av de i Sverige funna myrarterna. Detta visar att 

vägkanter är en viktig miljö för myror, med stor diversitet. 

Antalet arter av myror minskar från kusten till inlandet. Även myrsamhällets jämnhet, 

dvs. hur jämt individerna fördelar sig mellan arterna, minskar från kusten till inlandet. 

Myr-samhället är alltså artrikare i kustlandet och ingen art dominerar samhället. Succesivt 
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förändras detta mot inlandet där myrsamhället är artfattigare och några få arter 

dominerar. Några statistiskt säkerställda skillnader mellan regionerna kunde inte påvisas. 

Flera olika resultat i denna inventering tyder på att vägarnas sidoområden i ett 

landskapsekologiskt perspektiv kan fungera på flera sätt. Vägkanten kan fungera som 

spridningsmiljö mellan miljöer i det omgivande landskapet. Vägarnas sidoområden kan 

också understödja miljöer som ligger i närheten av vägsträckan. Vidare kan vägkanten i 

sig själv utgöra en viktig miljö som i ett bevarandeekologiskt perspektiv har en viktig roll 

att spela i landskapet för bevarad biologisk mångfald. För att främja artrikedom av myror 

och jordlöpare kan vägkanter skötas på olika sätt, frekvent störning gynnar tidiga 

kolonisatörer, klippning med maskin skapar miljöer som liknar jordbrukslandskapet och 

gynnar senare kolonisatörer, medan ett tätt och högt vegetationsskikt liknar skogsmiljöer 

och igenvuxna marker. Olika arter trivs i olika typer av miljöer, och kräver olika skötsel. 

Skötseln av vägarnas sidoområden bör också anpassas till den övergripande 

målsättningen med, och funktionen av, vägkanten i ett landskapsperspektiv. Beroende på 

målet med skötseln, om det är vägkantens miljö i sig som är viktig, eller om den fungerar 

som ett samband mellan, eller förstärkning av, de omgivande miljöerna rekommenderas 

olika typer av skötsel.  
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Bilaga 1. 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. 

 

 

 



 

 

Bilaga 2. Översikt lokaler 

  



 

 

 

  



 

 

Bilaga 3. Sammanställning jordlöpare. 
 

 

 



 

 

  



 

 

Bilaga 4. Sammanställning myror fallfällor. 

 



 

 

  



 

 

Bilaga 5. Sammanställning myror transekter. 
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