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Förord
Denna rapport redovisar resultatet av inventering av bin och andra steklar i södra delen av området
Osdal‐Bråt i Borås Stad. Inventeringen genomfördes under 2014 med hjälp av LONA‐ bidrag. Syftet
med inventeringen har varit att få en kartläggning av hela områdets samlade värde för vilda bin och
andra steklar.
Osdal‐Bråt är ett område med sedan länge kända höga naturvärden kopplade till hedmiljö. Borås
Stad verkar för att på sikt kunna bilda naturreservat på del av området. I samband med byggnation
av ny riksväg 27 genom området upptäcktes förekomst att hotade arter av bin. Trafikverket
genomförde då en liknande inventering av bin och andra steklar 2013 i de norra delarna av området,
vid Osdal, kring den nya vägen. Denna inventering kompletterar det materialet så att hela området
nu inventerats avseende dessa arter.
Området har visat sig vara en mycket betydelsefull lokal för vilda bin och andra steklar med en stor
artrikedom. Totalt har 100 arter av bin konstaterat i området. Av dessa arter är nio rödlistade och tre
ingår i Naturvårdverkets nationella projekt Åtgärdsprogram för hotade arter. Resultaten visar att
området kvalificerar sig som Västra Götalands läns hittills mest värdefulla lokal för rödlistade vildbin
och är därmed även av nationellt intresse för miljömålet ”ett rikt växt‐ och djurliv”.
Resultatet utgör ett värdefullt underlag för stadens fortsatta planering, förvaltning och skötsel.
Inventeringen har utförts av BioDivers Naturvårdskonsult. Författarna ansvarar för rapportens
innehåll och tackas för sina insatser.
Anna Ljunggren
Borås Stad
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Sammanfattning
Osdal‐Bråt i Viskans dalgång söder om Borås är ett i
trakten omtyckt naturområde med öppna
kulturmarker där många promenerar, rider, rastar
hundar och skådar fåglar. Området är känt som
fågellokal och för intressant flora.

helhetsmiljön Osdal‐Bråt som en av Västra
Götalands läns värdefullaste lokaler med rödlistade
bin. Området är därmed också av nationellt
intresse för 16:e miljömålet.
En av anledningarna till de höga miljövärdena i
området är den tidigare militära verksamheten
som gjort att öppna blomrika hedmiljöer och
ängsmarker kunnat bevaras tillsammans med bara
sandiga ytor. Efter att I15 lades ned har ridskolans
verksamhet med ridning och bete i området haft
en avgörande betydelse för att värdena kunnat
bervaras. Området vid Osdal‐Bråt är en sista rest av
det sandiga kulturmarker som tidigare brett ut sig
över stora områden norrut i Viskan dalgång kring
Borås och ända upp mot Öresjö.

År 2013 gjordes en inventering av bin och andra
steklar i ett 140 hektar stort område runt den då
planerade nya väg 27 i Viskans dalgång vid Osdal
strax söder om Borås. Inventeringen visade att
området hade en mycket artrik fauna av bin med
flera hotade och mycket ovanliga arter. Anled‐
ningen till inventeringen var att den nationellt
utdöda (RE) arten fibblesolbi Dufourea minuta
hade upptäckts 2011 inom det område där vägen
skulle byggas.

Områdets höga värden hotas dels av att värdefulla
områden exploateras och dels av pågående
igenväxning av stora delar. Utebliven skötsel av
området ger en snabb igenväxning av sly och av
förnaansamlingar av gräs vilket minskar blom‐
ningen av örter. Det finns även risk att markslitage
från exempelvis ridningen minskar i området, vilket
gör att sandiga ytor och ridstigar där hotade arter
av bin bygger bon växer igen.

Föreliggande rapport redovisar en fortsatt inven‐
tering söder om det område som inventerades
2013. Detta område ingår i en mycket värdefull
helhetsmiljö med sandiga isälvsavlagringar längs en
tre kilometer lång sträcka längs Viskan vid Osdal‐
Bråt. Totalt har 100 arter av bin dokumenterats
varav nio rödlistade arter och tre arter som ingår i
Naturvårdsverkets nationella projekt Åtgärds‐
program för hotade arter. Förutom fibblesolbiet
har de fyra hotade arterna silvergökbi Nomada
argentata CR, guldsandbi Andrena marginata VU,
storfibblebi Panurgus banksianus VU och
dvärgsandbi Andrena nanula VU påträffats.
Silvergökbiet har här sin enda kända population i
Västra Götalands län och den hittills största kända
populationen av de få som är kända i landet.
Dvärgsandbiet har vid Osdal‐Bråt en av mycket få
kända populationer i länet som också bedöms vara
landets största kända.

För att områdets unika värden ska kunna behållas
och utvecklas behöver området restaureras, skötas
på rätt sätt och skyddas. Förslag till åtgärder och
skötsel finns i föreliggande rapport samt ett
tidigare framtaget förslag till skötsleplan. I
samband med att en ledningsdragning projekteras
genom området har även en särskild inventering
med åtgärdsförslag för växter och bin gjorts söder
om Bråt under 2014.

Sammanfattningsvis, genom kända data från
inventeringarna 2013 och 2014, kvalificerar
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Inledning
På senare år har man uppmärksammat att militära
övningsfält kan hysa många av de arter som
försvunnit från landskapet i övrigt. Dessa områden
har i vissa avseenden stannat upp i historien och
undkommit granplanteringar, uppodlingar,
konstgödsling och bekämpningsmedel. Militären
har hållit öppet dessa områden, man har slagit och
bränt, och fordon har kört och nött fram bara
sandiga ytor.

Bin har under senare år uppmärksammats alltmer.
Detta beror bland annat på att förståelsen har ökat
för vildbinas stora ekologiska och ekonomiska
betydelse genom pollineringen av växter. En
individ‐ och artrik fauna av bin är en förutsättning
för friska ekosystem där det också finns en stor
mängd andra arter, som exempelvis fjärilar och
fåglar. Samtidigt har man uppmärksammat att
många arter av bin minskat kraftigt och även
försvunnit från landskapen.

Detta har gjort att övningsfälten har blivit likt öar
där många av de ovanliga arterna av bin men även
andra insekter, fåglar, växter och svampar finns
kvar. Enligt de nationella miljömålen ska vi bevara
den biologiska mångfalden i landet. Dessa
områden är då en mycket viktig pusselbit som
behöver tas till vara och skötas på bästa sätt för att
vi ska lyckas med detta.

Försvinnandet av biarter har flera anledningar. En
viktig orsak är igenväxningen av landskapet. Skogar
sluter sig i tidigare hagmarker. Landskapet delas in
i åkermark och skogsmark där mängden blommor
är liten. Särskilt de bin som är specialiserade på
vissa blommor hittar inte längre tillräckligt många
för att överleva. Ängar och betesmarker hävdas
inte längre vilket gör att gräs tar över och
jordblottorna där bina bygger bon växer igen och
skuggas. Dessutom tillförs mycket kväve genom
nedfall från luften och genom gödsling, vilket slår
ut konkurrenssvaga ängsblommor och gynnar
snabbväxande gräs. Magra blomrika marker med
sandblottor har blivit mycket sällsynt i landskapet.

Bin är en ekologisk nyckelgrupp som är nödvändiga
för väl fungerande och artrika ekosystem. Där det
finns många arter av bin finns det också många
andra arter av växter, insekter och fåglar. Om man
alltså kan bevara en rik fauna av bin inom ett
område räddar man samtidigt en mängd andra
arter som behöver samma miljöer.

Syfte och uppdrag
Syftet har varit att inventera bin och andra steklar
vid Bråts före detta militära skjutfält i Viskans
dalgång strax söder om Borås under 2014. Detta är
en fortsättning på en liknande inventering som
gjordes 2013 av det direkt anslutande området
norrut vid Osdal där nya väg 27 byggdes, och där
flera hotade arter av bin visade sig finnas (Nolbrant
& Nilsson 2013). Båda dessa inventeringar täcker
ungefär in det område som ingått i en tidigare
skötselplan för Osdal‐Bråt från 2002 (Borås Stad
2002). Resultatet från inventeringarna ska

användas som ett underlag för det nya förslag till
skötselplan för området som tagits fram under
2014 (Nolbrant 2014b).
Uppdragsgivare har varit Borås Stad. Fältarbetet
har under 2014 utförts av Peter Nolbrant,
BioDivers Naturvårdskonsult. På uppdrag av den
förra har L. Anders Nilsson, EkoBi Natur i Uppsala
AB, gjort artbestämning av insamlade bin och
Johan Abenius Natur av övriga gaddsteklar.
Projektet är finansierat genom Lokala Naturvårds‐
medel, LONA.
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Bakgrund
Osdal‐Bråt är sedan lång tid känt som ett värdefullt
naturområde med hedmiljöer. I kommunens
naturvårdsplan från 2001 har området bedömts ha
högsta naturvärde, Klass 1. Bedömningen har
grundat sig på att området är en öppen hed med
stor betydelse för fågellivet och värdefull flora.

silvergökbi Nomada argentata, av kategorin Akut
hotad (CR), ha landets största kända population i
området. Arten var inte påvisad i länet sedan 1951
och sedan 1970‐talet i Sverige endast känd från
några få lokaler i Östergötland. De tre övriga funna
hotade arterna var dvärgsandbi Andrena nanula,
storfibblebi Panurgus banksianus och guldsandbi
Andrena marginata, samtliga av kategorin Sårbar
(VU). I området hittades en av de två enskilt största
kända populationerna av guldsandbi i länet.

Inför byggandet av väg 27 söder om Borås har
miljökonsekvensbeskrivningar genomförts och
naturinventeringar i samband med detta gjorts
(Naturcentrum 1996 och 2003; Aronsson & al.
2001, Appelqvist 2008). Strax innan byggstarten
upptäcktes hösten 2011 ett exemplar av det
rödlistade fibblesolbiet Dufourea minuta, som
klassificerats som Nationellt utdöd (RE), från Osdal‐
Bråt, Borås. På grund av detta initierade
Trafikverket snabbt en inventering av bin och
andra steklar i ett 140 ha stort område runt
sträckan för anläggningen av nya väg 27 under
2013. Syftet var dels att söka efter fibblesolbiet och
andra rödlistade steklar samt dels att göra en
landskapsanalys för att bedöma hur vägbygget
skulle påverka faunan av bin och andra steklar.
Parallellt med inventeringen genomförde
Trafikverket även en inventering av vägkanter i
Borås driftområde där väg O1610 (gamla
Varbergsvägen) vid Osdal‐Bråt visade sig vara
värdefull (Nolbrant 2013).

Kunskapen om hotade bin i området kom sent,
strax innan byggstarten av vägen. Den nya väg 27
kom att dras över ett av de allra viktigaste
naturelementen i området, en stor sydvänd sandig
sluttning, med den största koncentrationen av
bibon samt flera rödlistade arter som endast
påträffats i denna del av området.
Resultatet gjorde vidare att Trafikverket tog fram
ett förslag till reviderad skötselplan (Nolbrant
2014b) för i stort sett hela det område som sedan
2002 har en skötselplan (Borås Stad 2002). Syftet
med denna var att en naturvårdsinriktad skötsel
skulle kunna upprättas på övriga marker som en
kompensation och för att förhoppningsvis kunna
rädda så många av arterna som möjligt i området.
Andra kompensatoriska åtgärder gjordes också
som att klä in vägslänter med finsand och skrapa av
näringsrik jord för att få fram sand i ett område
söder om vägen. Dessutom gjordes ett försök att
flytta boområden med skopa på schaktmaskin från
det område där vägen skulle byggas.

Inventeringen vid Osdal visade att området,
sammantaget genom kända data från 2013‐10‐01,
kvalificerade sig som Västra Götalands läns dittills
värdefullaste lokal med rödlistade bin (Nolbrant &
Nilsson 2013). Totalt konstaterades 90 arter av bin
i inventeringsområdet. Nio av dessa arter fanns på
den nationella rödlistan. Av dessa nio rödlistade
bin står fibblesolbi klassificerad som Nationellt
utdöd (RE). Fyra arter står klassificerade som
hotade, och av dem ingår tre arter i Naturvårds‐
verkets nationella projekt Åtgärdsprogram för
hotade arter (Karlsson & Larsson 2011, Karlsson &
al. 2011). Förutom beläggexemplaret av fibblesolbi
från Osdal 2008 har arten inte påvisats i Sverige
sedan 1945. Vid inventeringen 2013 kunde inte
arten återfinnas. Å andra sidan visade sig

Parallellt med inventeringen av Bråt 2014 gjordes
även en konsekvensbedömning och förslag till
kompensatoriska åtgärder för rödlistade bin och
granspira inför planerad nedgrävning av ledningar
(Fig. 75) genom området söder om Bråt av Borås
Elnät AB (Nolbrant 2014a).
De inventeringar som gjorts visar tydligt på vikten
av landskapsekologiska inventeringar och analyser
både vid miljökonsekvensbeskrivningar och
miljövårdande åtgärder.
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Metoder
(C=S2/(W1+W2+ W3+W4). Dessutom beräknades
våthetsindex (SAGA Wetness Index) från
höjddatabasen (omsamplad till upplösning 10x10
m) för att bedöma svämplanets utbredning runt
Viskan, så att blötare områden kunde uteslutas
som bomiljöer. Dessa blötare områden kan dock
vara mycket värdfulla födosöksområden med
ängsvädd och strätta.

Ytan av området som ingick i inventeringen 2014
var ungefär 75 ha och sträcker sig från
förläggningen vid Bråt (söder om den streckade
linjen i Fig. 10) och 1,5 km söderut längs Viskan till
Guttasjön. Storleken av hela det undersökta
området under 2013 och 2014 är drygt 200 ha och
sträcker sig från Sankt Sigfrids griftegård och cirka
3 km söderut längs Viskan till Guttasjön. Delar av
detta område är skogsbevuxet eller består av
vatten vilket gör att ungefär 100 ha har inventerats
översiktligt på bin under de två åren. Dessutom har
inventeringen koncentrerats till de delar av detta
område som bedömts vara intressantast på grund
av blomresurser eller sandiga ytor. Uppskattnings‐
vis har ungefär 10 ha inventerats mer noggrant.
I samband med förslaget till skötselplan (Nolbrant
2014b) har delområden (skötselområden) ritats in i
GIS med hjälp av ortofoto i färg. De allra sydligaste
delarna av det gamla skötselområdet från 2002
(utanför kartan i Fig. 10) bedömdes ha för låga
värden och vara för isolerade för att tas med i det
nya förslaget till skötselplan. Dessa delar besöktes
endast ett par gånger under inventeringen 2014.
De delområden i skötselplanen söder om Bråt som
bedömdes vara lämpliga för bin inventerades 2014
(Fig. 10). Totalt inventerades 20 delområden under
2014 som både följer skötselplaneförslagets
avgränsningar och numrering (Fig. 10). Ytan av
dessa delområden var cirka 32 ha. Delområdena
finns beskrivna i Bilaga 1. Områdena norrut vid
Osdal finns istället beskrivna i tidigare rapport
(Nolbrant & Nilsson 2013).

Inventeringen har i huvudsak inriktats på rödlistade
bin och deras habitatförutsättningar och
populationsstatus. Även övriga bin och steklar har
inventerats. Andra naturvårdsintressanta arter
inom ordningarna fjärilar och skalbaggar som
observerats har också noterats. Inventeringen av
bin utfördes med riktat eftersök på deras livs‐ och
reproduktionsavgörande substrat som föda (nektar
och pollen) och boplatsmaterial. Vid inventeringen
av bin har så långt som möjligt, artbestämning i fält
tillämpats: enbart genom ögat, med hjälp av
”observationskikare” (PENTAX Papilio 6,5 x med
kort närgräns) eller frihåvning och omedelbar
kontroll i observationsglas innan biet frisläpps på
platsen. Fördelen med en sådan skonsam
ickedödande metod är att populationer av de allra
flesta rödlistade bin inte påverkas negativt. Bin av
grupper som kräver granskning under mikroskop
för säker artbestämning utsattes för provtagning
med dödarrör som gav representativa exemplar i
tid och rum. Naturvårdsintressanta arter, viktiga
blomresurser, bomiljöer och platser för föreslagna
gynnande åtgärder har noterats och ritats in på
karta med hjälp av GPS och handdator.

Höjddatabas med 2 x 2 meters pixelstorlek
användes för att synliggöra värdefulla sydvända
sluttningar med varmt mikroklimat som kan vara
värdfulla bomiljöer för bin (Bilaga 3). För detta
användes två analyser i SAGA‐GIS, solinstrålning
(Potential Incoming Solar Radiation för den 20 juli,
S) och vindeffekt (Wind Effect) för väster (W1), norr
(W2), öster (W3) och söder (W4). Gynnsamt
mikroklimat (C) räknades fram i SAGA‐GIS genom
att kombinera solinstrålning och vindeffekt

Området har inventerats under perioden april ‐
augusti 2014. Fältarbete har skett 25 och 28 april,
3, 5, 15 och 27 maj, 2, 12, 18 och 26 juni, 1, 11, 23,
25 och 26 juli samt 5 augusti. Flera av besöken var
dock kortare delar av dagen. Fältarbetstiden har
skett vid 16 dagar med totalt cirka 70 timmar.
Motsvarande tid för inventeringen 2013 var cirka
100 timmar. Besöken har gjorts när vädret varit
klart till halvklart med som högst måttliga vindar
och temperatur över 18°C.
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För att få en relativt extensiv information även om
tämligen svårbedömbara grupper som framförallt
småvuxna vägsteklar och rovsteklar har vitskålar
och gulskålar satts ut flera platser den 20 juni
(totalt 38 skålar 1,5 dag), 20 juli (totalt 28 skålar 2
dagar) och 6 augusti (totalt 27 skålar 1 dag) (Fig. 8).
Detta motsvarar totalt 140 skåldygn. Även 2013
användes 140 skåldygn.

Artbestämning av insamlade bin har gjorts av
L. Anders Nilsson. Övriga gaddsteklar har
artbestämts av Johan Abenius (Johan Abenius
Natur). Material som insamlats förvaras i collect
Nolbrant (BioDivers Naturvårdskonsult, Skene).
Rapportering av artbestämda bin, steklar och
övriga rödlistade insekter har skett till Artportalen.

Väder
Populationsstorlekar av bin påverkas i hög grad av
födotillgång och väderlek som varit under tidigare
år. Sommaren 2012 var extremt regnig och kall.
Detta gjorde att många sommarflygande arter av
bin fick en mycket dålig reproduktion 2012, vilket
märktes i betydligt lägre individantal 2013.

som är typiskt ogynnsam för bin. Först i augusti
kom väderomslag som gav en del regnskurar.
De två åren innan inventeringen 2014 hade alltså
varit ogynnsamma på olika sätt för många arter av
bin. Detta kan leda till låga populationstätheter hos
många arter under flera år efter sådana
situationer. Det var också känslan i området
särskilt under försommar och högsommar, då det
vid flera besök sågs mycket fåtaligt med bin. Även
våren och sommaren 2014 var extremt torr ända
fram till augusti, vilket återigen kan ha lett till
nektarbrist. Därefter inleddes en period av mycket
kraftiga regn och kyla. Den varade under ett par
veckor varefter vädret åter stabiliserade sig med
fortsatt stabilt väder resten av binas flygperiod.

Våren 2013 i Västsverige var extremt torr och kall
med tjälfrusen barmark under större delen av
mars. Detta gjorde bl.a. att stora arealer av ljung,
blåbär och andra ris dog eller skadades, med en
starkt reducerad blomning som följd. Även den
fortsatta våren och sommaren var mycket torr.
Flera för områdets blombesökande fauna viktiga
örter påverkades negativt av den extrema våren,
samt också av fortsatt torka. Torkan orsakade
säkerligen allmän utbredd nektarbrist, en situation

Områdesbeskrivning
Osdal‐Bråt ligger i Viskans dalgång några kilometer
söder om Borås. Viskan rinner över sandiga
isälvsmaterial och har format svämplan som kantas
av låga erosionssluttningar. Området vid Osdal‐
Bråt har använts som slåttermark, betesmark och
åker under hundratals och kanske över 1000 år
tillbaka i tiden (Fig. 3). Hedarna vid Osdal‐Bråt är
en sista rest av ett ålderdomligt landskap som har
brett ut sig över stora områden runt Borås under
lång tid tillbaka. I detta landskap fanns sannolikt
stora mängder bin och många av de arter som idag
är mycket ovanliga eller som helt försvunnit från
trakten.

Något som är värt att notera är att området ligger i
ett av Sveriges regnrikaste områden (SMHI 2012).
Osdal‐Bråt utgör ett mycket lämpligt område för
bin och många andra djur som gynnas av
sandmarker och torrängar tack vare ett antal
markanta förutsättningar:
• En stor öppen mark på isälvsmaterial som
domineras av finsand och grovmo.
• En varierad hydromorfologi, skapad av Viskan,
med svämplan kantade av väst‐ och sydvända
sandiga erosionssluttningar, som ger en mosaik
med olika miljöer.
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• Ett till ytan stort om
mråde där dett finns utrymm
me
för en
n variation och
h mosaiker avv olika miljöer med
olika struktur, skötselregim och olika
blomrresurser.

kartaan från 1890‐‐97 (Fig. 6). S låttermarkerr fanns nu
främ
mst kvar längss Viskan.

• En dalgång som är vidgad och skkogsomgärdadd
vilket ger en ”gryteeffekt” med ettt relativt skydddat
och vaarmt lokalklim
mat.
• Ett rikkt system av markstörande infrastruktur
vägsläänter, grusväggar, markväga
ar, ridstigar,
galopp‐ och hoppbanor, paddockar etc.
• En lån
ng obruten hisstorisk kontinuitet av hävd och
röjnin
ng i området, först genom bete och slåtteer för
foder och senare genom slåtter och röjning föör
öppetthållande av det militära övvningsfältet.
• Ett påågående varierat markslitagge genom ridnning,
djurhåållning och ett omfattande friluftsliv av
allehaanda slag.
Figurr 1. Områdets lä
äge i Västergötltlands län.

Redan geenom att stud
dera kartor kan man ana a tt
området har ovanligt höga naturvärden. På
topograffiska kartan seer man att Ossdal‐Bråt liggger i
en skydd
dad sänka som
m ger ett gynnsamt
lokalklim
mat. På SGU:s jordartskarta
a (www.sgu.sse)
syns att stora isälvsavvlagringar finn
ns från Öresjöön
norr om Borås och vid
dare söderut i Viskans dalggång
ner till Guttasjön (Fig.. 2). Under lång tid har deessa
sandiga och lättodlad
de områden utgjort
ängsmarker och åkrarr för byar som
m legat i områådet.
På en karrta från 1718
8 får man en uppfattning o m
att det fu
unnits stora öppna områden kring gårddar
och byarr i Viskans dallgång (Fig. 3).. Gården Osdal
fanns red
dan innan staaden Borås grrundades, ochh
hette på 1600‐talet Oschdal. Unde
er sin
blomstrin
ngsperiod fan
nns ett 20‐tall torp på gårddens
marker. På skifteskarttan över Brått från 1818 fåår
man en bild av hur markanvändnin
ngen såg ut (Fig.
5). Störree delen av inäägan bestod av slåttermarrk
och runt gårdarna lågg mindre åkra
ar. Denna struuktur
har i Sverige sett ungeefär likadan ut från
vikingatid
den fram till mitten av 1800‐talet. Undder
1800‐taleets mitt skedde stora förä
ändringar delss
genom skiftesreformeerna och delss genom nya
brukninggsmetoder. Sllåtterängar odlades upp o ch
omvandlades till åkerrmark, vilket man kan se p å

Större delen av området beståår av Bråts skkjutfält,
ett före detta millitärt övningssfält. Då Älvsb
borgs
rege
emente förlad
des till Borås började I15 byggas
1912
2 och kaserna
anläggningenn stod klar förr
inflyyttning 1914 samtidigt som
m skjutfältet togs i
brukk.
Den mark på cirka 170 ha som
m togs i ansprråk i
samband med tillkomsten av övningsfält och
kase
ernbyggnaderr ingick tidigaare till största
a delen i
herrrgårdarna Osd
dal, Katrinebeerg, Kristiansfält, Bråt
och Huvagården. Detta innebaar att myckett av den
jordbruksrevolution som skeddde under början av
1900
0‐talet inte ge
enomfördes i området. Magra
ängssmarker, hedar och åkrar undgick konsstgödsling
och pesticider. Istället övergicck markerna åter till
att liikna slåtterän
ngar och hedaar (Fig. 7). Övvnings‐
fälte
et har inneburit att markerna hållits öp
ppna
geno
om slåtter, brränning och r öjning. Sandiga
jordblottor har hållits öppna a v tramp och fordon.
Övningsfältet anvvändes främsst av Älvsborggs
rege
emente fram till att det avvvecklades 19
997. Även
efter att regemen
ntet I15 ladess ner har
Försvarsmakten fortsatt verkssamhet på fältet.
Skarraborgs regem
mente administrerade fälttet, vilket
i huvvudsak använ
ndes av Älvsbborgsgruppen
n och
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senare Elfsborgsgrupp
pens hemvärrnsförband.
Skjutfälteet stängdes den 30 juni 20013, detta eftter
att Försvvarsmakten och Fortifikationsverket i
augusti 2012 meddelaade att försvaaret inte såg
någon an
nledning till att behålla om
mrådet. Boråss
kommun
n planerade en ny sträckniing av Riksvägg 27,
vilken skulle sträcka sig över en deel av
övningsfäältet.

slitage fortsatt i området så attt sandiga stigar och
jordblottor hållitss öppna.
Under senare år har en igenvääxning av sly skett
geno
om att skötseeln upphört i stora delar av
området.
Med
d undantag avv Osdal‐Bråt h ar idag hela området
med
d isälvsavlagringar och gam
mla kulturmarker
norrrut i Viskans dalgång helt f örsvunnit geenom
exploateringar och
c bebyggelsee. Detta faktu
um, samt
den historiska kontinuiteten a v hävd och störning
på saandmark, görr kvarvarandee Osdal‐Bråt till ett
unikkt område för hotade arterr, kulturhisto
oria och
frilufftsliv.

När milittärens verksamhet minskaat har ridklubbens
verksamheter i områd
det blivit allt viktigare för att
hålla öpp
pet sandblotttor och öppnaa ytor. Genom
m att
en livaktig ridverksam
mhet, med tillhörande
djurhålln
ning, bedrivitss på båda sidor om Viskann har

Figur 2 occh 3. T.v. ses jordarter (SGU
U). Grönt motssvarar isälvsavlagringar. Om
mrådet Osdall‐Bråt är markkerat på
kartan. T.h. ses en kartta över Borås från 1718. Saamma områdee är markerat.. Vidsträckta ä ngsmarker och
betesmarrker sträcker sig vidare på sandig mark ö ver mycket sttora områden runt Borås occh längs Viska
an.
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Figur 4. Borås år 1855.. Stora områd
den med ängsm
marker och heedar bredde ut sig på det saandiga isälvam
materialet
runt Borå
ås.

Figur 5, 6 och 7. T.v. sees skifteskarta
a 1818 för Brååt. Runt Bråt liigger inägan som domineraas av ängsmarrk (svagt
grönt) som slogs med lie för vinterfo
oder. Åkermarrken är markeerad med rosa
a. Inägan omggärdades av sttängsel så
kreaturen
n, som gick friitt på utmarke
en och betadee, inte skulle komma in och förstöra
åkrar
ar och ängsma
arker. I
f
mitten sees häradsekon
nomisk karta 1890‐97. Nu h ar stora delarr av ängsmark
kerna omvanddlats till åkerm
mark och
vallar (rossa). Endast om
mråden närmast ån är fortffarande slåtteermarker ellerr betesmarkerr (grönt). T.h. ses
ekonomissk karta från 1961. Här ses att större dellen av områdeet är öppna he
edar. Endast m indre delar är åker
(gult). Om
mrådet är betyydligt mer öpp
pet och fritt frrån träd och buskar jämförtt med idag.
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Resultat
hedarna vid Osdal‐Bråt är en sista rest av ett större
hedlandskap som bredde ut sig kring Borås, där
sannolikt stora populationer av dessa arter
förekom till ända långt in på 1900‐talet.

Bedömning av området som
helhet
Det inventerade området 2014 söder om Bråt
utgör en sammanhängande fortsättning på den
miljö vid Osdal‐Bråt som inventerades 2013. Vid
inventeringen 2014 påträffades totalt fem arter av
rödlistade steklar jämfört med nio vid Osdal‐Bråt
2013. Inga nya rödlistade arter upptäcktes under
2014. Glädjande var att silvergökbi Nomada
argentata CR hittades med ytterligare en mindre
delpopulation samt dvärgsandbi Andrena nanula
VU med ytterligare två delpopulationer, förutom
de som påträffades under 2013 längre norrut. En
av dessa delpopulationer av dvärgsandbiet finns på
den västra sidan av Viskan. Området söder om Bråt
utgör därför en mycket värdefull del i den
helhetsmiljö som sträcker sig ungefär 3 km längs
Viskan från St Sigfrids griftegård‐ Osdal och vidare
till områdena söder om Bråt som ingår i denna
inventering.

Särskilt skyddsvärda arter
Sett nationellt till enskilda hotade biarter, utgör
fibblesolbi (Nationellt utdöd RE) från 2008
(bestämd 2011) vid Osdal högsta
miljöangelägenhet. Arten eftersöktes söder om
Bråt under 2014 utan resultat. Den för arten viktiga
blomresursen höstfibbla (och flockfibbla?) förekom
troligen alltför sparsamt i inventeringsområdet
söder om Bråt. Fibblesolbiet påträffades inte heller
2013 vid den förmodade insamlingsplatsen 2008,
trots riktat eftersök. Att en enda honindivid
hittades 2008 kan eventuellt tyda på att
populationen då var (mycket) liten. Eftersom väg
27 dessutom dragits över området vid Osdal är
risken stor att populationen är utdöd. Mycket stora
bestånd av höstfibbla finns dock norr om väg 27
öster om Viskan. Här bör fortsatt sökande efter
arten göras. Det är mycket svårt att hävda att en
population av en ganska småvuxen insekt verkligen
har dött ut om man inte har en betydligt längre
årsserie av negativa data.

Sammantaget, genom kända data från
inventeringarna 2013 och 2014, kvalificerar
helhetsmiljön Osdal‐Bråt som Västra Götalands
läns värdefullaste lokal med rödlistade bin
(Stenmark 2013 plus LAN pers. obs.). Det är
därmed också av nationellt intresse för 16:e
miljömålet ("ett rikt växt‐ och djurliv"). Tio
rödlistade arter av steklar har påträffats, varav inte
mindre än nio är bin (Tabell 1). Av dessa nio
rödlistade bin står fibblesolbi klassificerad som
Nationellt utdöd (RE) (enl. Gärdenfors red. 2010).
Fyra arter står klassificerade som hotade och av
dem ingår tre arter i Naturvårdsverkets nationella
projekt Åtgärdsprogram hotade arter. Det Akut
hotade (CR) Silvergökbiet och det Sårbara (VU)
dvärgsandbiet förekommer också med de största
kända populationerna i landet (LAN pers. obs.).

Därnäst i angelägenhet kommer silvergökbi
Nomada argentata (Akut hotad CR, ÅGP‐art) som i
landet i övrigt endast har sex kända, mycket små
populationer i Östergötlands län (LAN pers. obs.
2014). Arten påträffades vid både inventeringen
2014 och 2013 i två delpopulationer. Osdal‐Bråt‐
populationen uppskattas till 120 individer och är
nationellt den ojämförligt största och mest
livskraftiga som någonsin varit känd. Silvergökbiets
existens är starkt kopplad till värdarten
guldsandbiets gynnsamma status i området.
Tre arter är hotklassificerade Sårbar (VU). Av dessa
är dvärgsandbi Andrena nanula nationellt känt från
färre än 15 lokaler (LAN pers. obs.), medan både
storfibblebi (ÅGP‐art) och guldsandbi (ÅGP‐art)

Fibblesolbi och storfibblebi Panurgus banksianus
(som dock kan vara utdöda från området) är
typiska hedarter. Detta stärker bilden av att
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från mång
ga (Karlsson & Larsson 201
11,
Karlsson & al. 2011). I l änet är efterr år 2000
såväl dvärgsandbi som storfibblebi känt från
endast tre
e lokaler medan guldsandi från
närmare 50 (Stenmark 2013 plus LA
AN orapp.
data).
Vid inventeringen 20144 söder om Bråt
hittades to
otalt sex honoor av dvärgsa
andbi i
två delpop
pulationer påå båda sidor av Viskan.
Inklusive de påträffadee bina 2013 in
nnebär
det att dett finns minst tre delpopulationer i
området som helhet. O sdal‐Bråt‐
population
nen av dvärgssandbi uppskkattas till
<150 indivvider och beddöms vara den största
kända pop
pulationen i laandet med mycket
goda livsbetingelser påå grund av rikka
förekomstter av strätta i kombinatio
on med
sandblotto
or.
Population
nen av storfibbblebi uppska
attades
vid invente
eringen 20133 till 10 individer.
Den bedöm
mdes då varaa akut hotad och i
omedelbart behov av å tgärder för större
resurs av fibblor som b lommar i inte
ervallet
juni‐juli. I och med vägddragningen av väg 27
försvann det stora besttånd av gråfib
bbla som
arten var beroende av,, vilket gör att risken
är stor att storfibblebieet är utdött frrån
området. Arten har efttersökts 2014
4i
inventeringsområdet läängre söderut där det
förekom gråfibbla, docck utan resultat. Mest
gråfibbla fanns vid en s kjutbana vässter om
Viskan.

Figur 8. Påträffade röd
dlistade arter av gaddsteklaar under
2013 och
h 2014, föruto
om silvergökbii vars förekom
mst inte
pekas ut på grund av känslighet förr insamling.
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I kontrast till föregåendde hyser omrrådet en
av de två enskilt störstaa och mest livvskraftiga
kända pop
pulationerna av guldsandb
bi i länet.
Denna är säkerligen myycket tack vare den
stora förek
komsten av ä ngsvädd. Ino
om det
inventerad
de området 2 013 och 201
14 finns
uppskattningsvis 170 0 00‐340 000
blommand
de plantor påå en yta av totalt cirka
3,4 ha. Vid
d inventeringaarna 2013‐20
014 har
totalt 142 honor och 277 hanar räkna
ats inom
området Osdal‐Bråt. Viid inventeringgen 2014
söder om Bråt räknadees 23 honor 9 hanar,
vilket motsvarar 15 % a v honorna in
nom hela

populationen Osdal‐Bråt. Vid bygget av väg 27
under 2014 har de nordligaste boområdena
förstörts eller skadats. Totala populationen
uppskattas därför till <400 individer.

byggs. Eftersom huvuddelen av individerna hittats
där väg 27 dras och inga individer påträffades vid
inventeringen 2014 söder om Bråt har
populationen troligen decimerats kraftigt. Även för
denna art kan området norr om väg 27 öster om
Viskan vara viktigt.

Dessutom har det under 2013 och 2014 hittats
flera nationellt eller i länet relativt sällsynta steklar.
Av dessa är fem rödlistade som Nära hotad (NT):
väddsandbi Andrena hattorfiana, kustbandbi
Halictus confusus, praktbyxbi Dasypoda hirtpes,
vialgökbi Nomada villosa och mindre pansarstekel
Tiphia minuta.

Bland övriga ovanliga steklar märks särskilt
bryngökbi Nomada opaca som hittades 2013 men
som inte tidigare rapporterats från Västra
Götalands län. Bryngökbiet är kleptoparasit på
brynsandbi Andrena fulvida. Brynsandbiet har inte
påvisats sedan 1800‐talet i Västergötland, men
finns uppenbarligen kvar inom Osdal‐Bråt.
Vialtapetserarbi Megachile nigriventris och
hedmurarbi Osmia uncinata är också ovanligare
arter som påträffades 2014 med för övrigt ett fåtal
rapporter från Västra Götalands län. Ytterligare en
ovanlig art är den tidigare rödlistade rovstekeln
Crossocerus palmipes, vilken är en exklusiv
sandmarksart som hittades på flera platser i
området. Även den tidigare rödlistade
finmovägstekeln Arachnospila abnormis kan
nämnas i sammanhanget. Både Crossocerus
palmipes och finmovägstekeln verkar vara
vanligare i västra Sverige än i öster. Ytterligare en
vägstekel som det finns ganska få fyndlokaler för är
nipvägstekel Priocnemis fennica, som ofta
förekommer där sandmark och våtmark finns i
samma område.

Väddsandbi hittades under 2014 på båda sidor av
Viskan. Flest honor sågs på den östra sidan. De
viktigaste delområdena under 2013‐2014 har legat
där väg 27 dras öster om Viskan och området norr
om vägen. Hela populationen inom området
uppskattas till <100 individer.
Kustbandbi hittades 2013 endast med en hona i
gråfibbla slänten väster om Viskan där väg 27
byggs. Inga individer av arten hittades 2014 och
det finns risk att arten är utdöd från området.
Ett boområde med praktbyxbi hittades 2013 i den
sydvända slänten vid Osdal väster om Viskan där
vägs 27 byggs. Boområdet grävdes upp och lades
strax söder om vägen. En hona sågs även öster om
Viskan norr om väg 27 i det område där det finns
stora mängder höstfibbla. I området söder om Bråt
sågs endast en hane 2014 men inga honor. En hona
sågs däremot även 2014 i det stora beståndet med
höstfibbla norr om väg 27, öster om Viskan. Trots
vägbygget finns alltså en liten population av
praktbyxbi kvar för vilken delområdet med
höstfibbla norr om väg 27 öster om Viskan är helt
avgörande.

Flera rödlistade arter inom andra insektsordningar
sidonoterades vid inventeringen (Tabell 1). År 2008
gjordes även en enklare inventering av
markskalbaggar i området där väg 27 skulle byggas,
varvid flera naturvårdsintressantare arter
påträffades (Bilaga 2, Appelqvist 2008). Detta
antyder att en riktad inventering mot andra
grupper än steklar skulle resultera i att långt fler
rödlistade arter kan påvisas i området.

Mindre pansarstekel bedömdes 2013 hysa länets
individstarkaste kända population i den sydvända
sluttningen vid Osdal väster om Viskan där vägs 27
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Tabell 1. Påträffade rö
ödlistade arterr av insekter i inventeringso
området Osdal‐Bråt.
RL

ÅGP

2013

2014

Population

(1♀ 2008)

0

†?

Dufourea
a minuta

fibbleso
olbi

RE

Nomada argentata

silvergö
ökbi

CR

x

5♀ 6♂

1♀ 1♂

<100

Andrena marginata

guldsan
ndbi

VU

x

119♀ 18♂

23♀ 9♂

<600

Andrena nanula

dvärgsa
andbi

VU

3♂

6♀

<150

Panurguss banksianus

storfibb
blebi

VU

1♂

0

†?

Andrena hattorfiana

väddsan
ndbi

NT

16♀ 1♂

5♀

<100

Halictus confusus

kustban
ndbi

NT

1♀

0

†?

Dasypoda
a hirtipes

praktbyyxbi

NT

5♀ 1♂

1♂

<10

Nomada villosa

vialgökb
bi

NT

1♀

0

<20

Tiphia miinuta
Bembecia
a
ichneumo
oniformis
Hemaris tityus

mindre pansarstekel

NT

19♀

0

<50

smygste
ekellik glasvinge

NT

3 ind.

2 ind.

Ej bedömd

svävflugglik dagsvärmaare

NT

2 ind.

0

Ej bedömd

sexfläckkig bastardsväärmare

NT

10 ind.

35 ind.

Ej bedömd

en bladbagge

NT

1 ind.

0

Ej bedömd

Zygaena filipendulae
Chrysolin
na
sanguino
olenta

x

Antal arter occh individ
der
Totalt haar 156 arter av steklar konstaterats i
området (Bilaga 2). Avv dessa utgörrs 100 arter a v
bin (inklu
usive humlor och honungssbi). Solitärbin
utgör 86 arter. För attt upptäcka sa
amtliga arter av
bin som finns i ett om
mråde krävs flera år av
inventeriing. Antal singeltons av bin (arter som
endast observerats med en individ
d) under de tvvå
åren är minst tio, vilket motsvararr minst 10 % a v
antalet påträffade artter. Detta ind
dikerar att fler
arter kom
mmer att påträffas vid fortsatt inventeering.
När man extrapolerarr en funktion efter resultaaten
från 20133 och 2014 tyyder detta på
å att det totalla
artantaleet bin är runt 116 arter (Fig. 9).

Y=1166 * X/(X+0,32)

Figurr 9. Kumulativvt diagram öve
ver antalet påtträffade
arterr vid de två inventeringsåreen 2013 och 2014.
Funkktionen tyder på att det tota
tala artantalett av bin i
områ
ådet ligger run
nt 116 arter.

Etthundrra arter av bin
n får anses so
om högt medd
tanke på att inventeriingen endast gjorts underr två
år, att deet rör sig om en lokal (dock med stor ytta)
och att den i första haand inriktats på
naturvårdsintressantaa arter. Dessu
utom var 20112‐
2014 väd
dermässigt oggynnsamma på olika sätt,
vilket gjo
ort att inventeeringsåren 20
013 och 20144
blev indivvidfattiga år för många arrter av bin.

väde
erförhållande
en, arealer, m etoder och
inventerare varie
erar. Även vidd en nationelll
jämfförelse bedöm
ms dock artanntal och anta
al hotade
arter ligga högt. Vid en inventtering av bin på 20
dello
okaler på Kullaberg i Skånee under 2004
4‐2009
hittaades 116 arte
er av bin (Frannzén & al. 2012) varav
nio rödlistade, tre
e hotade ochh en ÅGP‐art.
Motsvarande fördelning för O sdal‐Bråt är nio
rödlistade arter, fem hotade ( inklusive en RE) och
tre ÅGP‐arter. I re
edovisningenn av inventeriingen
från Kullaberg jäm
mförs resultaatet med sju andra
inventeringar i arrtrika områdeen i södra Sve
erige.

Det är svvårt att jämfö
öra olika inven
nteringar med
varandraa eftersom invventeringstim
mmar, antal å r,
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Artantaleet av bin liggeer i dessa
mellan 82 och 141 artter, antalet
hotade arter mellan tre och tio och
antalet ÅGP‐arter meellan en och
sex. De båda områden med flest
arter och
h där cirka 14
40 arter av bin
n
noterats består av fleera dellokaler
och inven
nteringarna är gjorda
under 5‐6 år.
Antalet observationsp
poster av bin
från Osdal‐Bråt som rapporterades
till Artpo
ortalen blev cirka 250 unde
er
2014 och
h cirka 280 årr 2013. Totaltt
observerrades cirka 14
40 individer av
rödlistad
de bin under 2013 varav
110 var guldsandbin. År 2014 sågss
46 individ
der av rödlisttade bin varav
guldsand
dbin detta år bestod av 32
2. I
färgskålaarna samlades 2013 totalt
492 indivvider av steklar varav 234
individerr av bin. Av deessa var 116
individerr arten franssmalbi
Lasioglosssum sexstrig
gatum, som är
typisk för områden med bar sand.
Endast en rödlistad arrt fångades i
färgskålaarna, nämligeen mindre
pansarstekel (NT) med 18 individe
er.
År 2014 samlades totalt 266
individerr av steklar vaarav 51
individerr av bin i färgsskålarna. Inga
a
rödlistad
de steklar fångades detta år
i färgskållarna.

Särskiilt skyddsvärda
naturelementt
Områdett Osdal‐Bråt består av flera
större deelar som har mycket olika
karaktäreer, och som därför var förr
sig är myycket viktiga för den
ekologiskka funktionen
n i landskapet
och för att de hotade arterna ska
kunna fo
ortleva i områådet.
Översiktlligt har området indelat i
13 särskilt värdefulla naturelemen
nt
A‐M (Fig. 10). Det som
m gör

Figur
F
10. Deloområden och särskilt
s
värdefulla
v
om
mråden för bin (efter
bygge
b
av väg 227).
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områdena värdefulla är förekomsten av sandiga
bara ytor, sydvända vindskyddade lägen och
värdefulla blomresurser.

förekom även den krävande rovstekeln Crossocerus
palmipes.
Sju rödlistade insektsarter har påträffats.

A. Stora slänten inklusive ovan‐ och
nedanförliggande hedar

C. Svämplan med rik förekomst av ängsvädd
(delområde 1.1, 1.2 och 1.4)

Denna del är numera bebyggd av väg 27. Den
sydvända sandiga sluttningen inklusive den plana
ovanliggande ytan (paddocken) och nedanför‐
liggande beteshagen omgärdad av galoppbanan
var det enskilt viktigaste elementet i området. Åtta
rödlistade insektsarter varav två hotade och en
nationellt utdöd har påträffats här. Fyra av de
rödlistade arterna har endast observerats i detta
delområde inom hela inventeringsområdet. De
mest intressanta observationerna var fibblesolbi
(RE) 2008 och storfibblebi (VU) 2013. Dessutom
fanns här det enda kända boområdet för
praktbyxbi (NT). Här fanns även mycket stora
populationer av flera arter som mindre
pansarstekel (NT), sommarsandbi och sälgsandbi
Andrena vaga (uppskattningsvis 8000 bon).

Fukthed med mycket stora bestånd av ängsvädd är
ytterligare ett mycket värdefulla element där
guldsandbi samlar pollen, svävfluglik dagsvärmare
Hemaris tityus (NT) och sexfläckig bastardsvärmare
Zygaena filipendulae (NT) nektarsöker samt där
den sällsynta kärrantennmalen Nemophora
minimella lever.

D. Blomrika hästhagar öster om Viskan
(delområde 10.1)
Hästhagarna öster om Viskan med bl.a. en mycket
stor mängd höstfibbla (Fig. 12), ängsskallra och
ögontröst samt åkervädd är en mycket viktig miljö
för rödlistade arter som praktbyxbi (NT) och
väddsandbi (NT). Sandiga vägar förekommer med
värdefulla boområden med guldsandbi (VU) och
mindre pansarstekeln (NT) (Fig. 11 och 12). Fem
rödlistade insektsarter varav en hotad har
påträffats. Detta är den enda kvarvarande miljön
för praktbyxbi samt det viktigaste området för
väddsandbi i området Osdal‐Bråt. Detta är även en
möjlig miljö för det eftersökta fibblesolbiet (RE),
som bör eftersökas vidare i detta område.
Eftersom det finns bestånd av gulsporre i området
är detta även en lämplig miljö för bladbaggen
Chrysolina sanguinolenta som påträffats vid A
under 2013.

Boområden har flyttats med grävare och lagts i en
vall söder om vägen (delområde 1.10). Vägslänter
mot söder ska kläs med sand som ersättning för de
miljöer som har förstörts. Delområde 7.3 som är en
rest av paddocken kan också iordningsställas så att
området fortsätter att fungera för bin.

B. Grustag, sandiga ridstigar och
mosaiklandskap med omgivande blomrika
marker (delområdena 3.1‐3.7, 3.14, 3.13a och
4.1)
Grustaget samt den sydvända vägskärningen, med
omgivande marker, med bl.a. ängsvädd och gökärt
vid Bråt, är mycket värdefulla med bl.a. vialsandbi
Andrena lathyri och vialgökbi (NT). Bon av
guldsandbin sågs även i grustaget.

E. Sandiga områden söder om kyrkogården
(delområdena 4.3 och 19)
Det ännu stora sandiga och blomrika området vid
kyrkogården är ytterligare en mycket värdefull
miljö med bl.a. en mycket stor population av
sandmarksarten franssmalbi. Uppskattningsvis
finns här över 1 000 bon. En rödlistad art, mindre
pansarstekel (NT), hittades i detta område. Särskilt
den sydvända sandiga sluttningen (delområde 4.3)
är värdefull där det förekom sälgsandbin och
vårsidenbin Colletes cunicularis. Området har hög
potential som värdefullt område för rödlistade bin.

De sandiga ridstigarna och sandiga vägarna i
området är andra värdefulla element där de
viktgaste boområdena för guldsandbin (VU) finns.
Ridningen har varit nödvändig så att ytor hållits
öppna och värdena kunnat bestå. Dessa miljöer
med boområden med guldsandbi är absolut
nödvändiga för det akut hotade silvergökbiet. Här
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området. Boområden kan finnas vid de vägar som
går mot öster.

F. Vägkanter längs väg O1610
Vägkanterna längs väg O 1610 och banvallen längs
vägen, vilka löper väster om Viskan, är värdefulla.
Särskilt sträckor med gott om åkervädd är mycket
viktiga för populationen av väddsandbi i området.
Även gudsandbi och långhornsbi förekommer i
vägkanterna.

J. Ängsmark med sandig väg
En större öppen mark med tämligen gott om
åkervädd, gökärt, käringtand och flockfibbla. En
väg som inte belagts med krossgrus går genom
området. Här finns gott om bon från olika arter av
bin och andra steklar. Väddsandbi (NT),
smygstekellika glasvinge (NT) och sexfläckig
bastardsvärmare (NT) sågs i området. Slåttergubbe
(NT) och gullviva växte med några enstaka plantor.

G. Sydvästvänd erosionssluttning samt
sydvända miljöer söder om Bråt (delomr. 3.13a
och 3.6)
En sydvästvänd erosionsbrant som ligger ovanför
ett utdikat svämplan. I sluttningen förekommer
guldsandbi. Strax söder om Bråt finns sydvända
blomrika miljöer med bland annat åkervädd.
Området har hög potential vid rätt skötsel och
restaureringsåtgärder.

K. Sandig skjutbana
En skjutbana med större öppna sandiga ytor där
det bor gott om sälgsandbi och vårsidenbi. Här
finns även rikligt med brun sandjägare.
Blomrikedomen är tämligen stor med gråfibbla,
monke och ljung. Sexfläckig bastardsvärmare (NT)
sågs i området.

H. Sydvända blomrika områden och sandiga
miljöer (delområdena 1.6, 1.7, 1.9, 1.10, 6.1 och
6.2)

L. Skjutbana med fuktiga mader

Här finns mosaiker av sydvända sluttningar,
skjutvallar, sandiga ytor och grusvägar. Området
ligger skyddat av omgivande skogsbryn. Här finns
ett viktigt område för guldsandbi (VU), dvärgsandbi
(VU) och vialsandbi. Områdets största bestånd av
slåttergubbe (NT) finns på platsen. Även granspira
(NT) förekommer. Fem arter av rödlistade insekter
har påträffats.

Här finns en skjutbana samt en väg som går ut i en
fuktig mad där det växer rikligt med strätta ner
mot Viskan. Längs vägen växer även gott om
ängsvädd. Sandiga blottor finns vid skjutvallar.
Dvärgsandbi (VU), guldsandbi (VU) och sexfläckig
bastardsvärmare (NT) sågs i området.

M. Grustag
Ett grustag som till stor del vuxit igen med tall, men
som fortfarande har vissa öppna sandiga ytor. En
hona av väddsandbi (NT) sågs i den norra änden
samt nipvägstekel hittades i området.

I. Fukthed med granspira (delområde 1.7)
I området växer ett stort bestånd med granspira
samt rikligt med ängsvädd. En blomrik vägkant
löper längs området. Guldsandbi söker föda i
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Figu
ur 11 och 12. Mikroklimatoologiskt gynnsamma lägen
20 (Bilaga 3), värdeffulla sandomrråden och blomresurser
(förre bygge av vä
äg 27, vilken ä r markerad på kartorna)

Fas 1, april‐maj. Sälg och vidden Salix. Visskan och
desss utvidgning Djupasjön rinner naturligt genom
området. Här finn
ns en myckett stor resurs av dessa
massblommande
e vedväxter i a nslutning tilll
strän
nder, ängsdik
ken och tidviss översvämmad
fukthed, samt även utspritt läängs bryn och
h på kullar
och sluttningar. Denna ymnigaa resurs av pollen och
nekttar ligger inom
m gynnsamt k ort flygavstå
ånd för
mån
nga sandboen
nde biarter i o mgivningarn
na.
Genom sin blomn
ning april ‐ m aj har den avvgörande
betyydelse för många bin (och fjärilar) som
överrvintar som fu
ullvuxna. Dettta gäller både
blom
mgeneralisterr, t.ex. humleedrottningar, och ett
antaal videväxtspe
ecialister av s olitärbin.

Fenologi för blomresu
urser och
h
insektter
Områdett uppvisar tacck vare sina utbredda areaaler
av olika miljötyper, från naturlig sttrand till olikaa
successio
onsstadier meellan bar sand och skog, e n
tydlig sässongsrelateraad (fenologiskk) sekvens med
stora besstånd av blom
mmande växtter. Dessa
successivva födoresursser är en av nycklarna till
områdets innehåll av blombesökande arter ochh
deras populationsstorlekar, vilket i sin tur avgöör
naturvärdets storlek och förekomsst av hotade
arter. Följande beskrivning byggerr på iakttagelsser
från inveenteringarna 2013 och 201
14. Åren skiljdde
sig myckeet åt då 2013
3 hade en exttremt kall ochh sen
vår medaan däremot våren 2014 va
ar mycket tidig.

Blan
nd de vårtidiga Salix‐speciaaliserade arte
erna
förekom främst sälgsandbi. Ävven artens pa
arasiter
sälgggökbi Nomad
da lathburiana och stor svävfluga
Bom
mbylius major förekom allm
mänt. Båda lä
ägger sina
ägg i sälgsandbinas bon, men svävflugan
paraasiterar även Salix‐specialiisten vårsiden
nbi. Bon
av våårsidenbin fanns utspritt p å många pla
atser i
området. Vårside
enbiets mest typiska parassit
storb
blodbi Spheco
odes albilabrris sågs flyga särskilt
talrikt i sin nya ge
eneration på sensommare
en. Även
Salixx‐specialisterna videsandbbi Andrena cla
arkella,
vårsandbi Andren
na praecox occh åssandbi Andrena
ruficcrus sågs i om
mrådet. Den m indre allmän
nna
fjärillen videanten
nnmal Adela cuprella sågss söder
om Bråt. Mängde
en bin och anndra insekter vid
videväxtblomning
gen var i sin t ur en avgöra
ande
födo
oresurs för många andra d jur, mest typ
piskt för
flertalet uthungra
ade anländannde sångare och
andrra flyttfåglar. Videväxternaas stora prod
ducerade
insektsmassor bid
drar i hög graad till område
ets höga
miljö
ökvalitet.
Slutssats: Blomma
ande Salix förrekommer tämligen
rikliggt i området, vilket är en v iktig förutsätttning för
bifau
unan i områd
det. Selektiv r öjning av sälgg och
vide har dock ske
ett under senare år (2014)). Detta
måste förhindrass i fortsättninggen och en
ändaamålsenlig sk
kötsel behöveer komma till stånd.

Figur 13 och 14. Hona av sälgsandbii vid bohål ochh
sälggökbi som är bopa
arasit på sälgssandbiet,
fotografeerade i delomrråde A den 5 maj.
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Figur 15. Hona av vårsandbi i vide footograferad d är numera vä
äg 27 går öster om Viskan d en 14 maj 20013.

och gökbin samt det mer speccialiserade
vero
onikasandbiett Andrena sem
milaevis. Straax norr
och söder om Brååt stod någraa vildaplar och
h deras
korta massblomnning i slutet av maj attraheerade en
stor mängd blom
mbesökare, inkklusive den
rosvväxtspecialiserade arten äpppelsandbi Andrena
helvola. Här sågs även den ovvanligare arteen
hum
mlelik pälsblom
mfluga Criorhhina ranunculli.

Fas 2, maj‐juni. Tidigga örter sam
mt fruktträd.
Dessa blo
ommade i maaj ‐ början av juni och
utgjordes huvudsakliggen av gökärtt, sommargyllen,
maskros och teveroniika samt vildaapel. Resurseen av
gökärt vaar tämligen sttor och fannss mest vid Brååt
och södeerut medan en del också fö
örekom utspritt
på lågväxxta sluttningaar och längs bryn.
Ärtväxtsp
pecialisterna vialsandbi occh långhornsbbi
Eucera lo
ongicornis var gökärtens tyypiska besökkare.
Dessutom
m patrullerad
de långhornsb
biets hanar de
största bestånden förr att träffa påå unga honor.. I
Bråt konsstaterades bo
obygge av viaalsandbi i en
sydvänd vägskärning i vilken även dess parasit
vialgökbiiet (NT) påvissades.

Slutssats: Under maj upplevdess mängden
blom
mresurs generellt av särskiilt teveronikaa och
rosvvedväxter vara suboptimall ur ekologiskk
synp
punkt för omrrådet som heelhet. Särskilt
rosvväxtmängden bör enkelt kuunna förbättras
geno
om planteringgar av lämpligga växter.

Resursen
n av sommarggyllen växte i störst mängdd
längs gru
usvägen norru
ut från Bråt mot Gässlösa
samt på skjutvallar sö
öder om Bråt,, samt dessuttom
utspridd också här occh där på smååblottor och
kanter i hela områdett. Gyllensandbi Andrena
nigroaen
nea, specialistt på korsblom
mmiga växter,,
sågs på flera platser i sommargylleen.

Fas 3, juni. Försoommarväxteer. Dessa utgjordes i
huvu
udsak av örteerna gråfibblaa, käringtand,,
getvväppling, femfingerört, humleblomsterr samt
halvbusken hallon. Deras blom
mning toppad
de i juni
men
n avklingandee därefter relaativt långsam
mt under
fleraa veckor vilket gav ytterliggare betydelsee som
resurs. Resursen av gråfibbla v ar stor men markant
aggrregerad till deen stora släntten (som nu är borta)
södeer om paddoccken i Osdal. Ett bestånd av
gråfiibbla fanns ävven längre sööderut vid skjjutfältet
väster om Viskann (delområde 2.2). Typiskaa
besö
ökare var olikka vägbin, meest smalbin, bandbin
och blodbin. Kusttbandbi (NT) påträffades på
gråfiibbla i släntenn vid Osdal. H är sågs även
n
storffibblebiet (VU
U) i slutet av j uni efter
blom
mningstoppenn och var till s ynes helt beeroende
av reesursdelen effterblommannde gråfibbla..
Resu
ursen av kärinngtand förekoom mest på
sand
dområdet vid kyrkogårdenn, men ganska stora

Maskros fanns mest på en stor flack betesäng
belägen både väster om Gässlösa och söder om
m S:t
Sigfrids griftegård meen också sprid
dd på annan m ark
som runtt Bråt. Mångaa generalisterr som
sobersan
ndbi Andrena
a cineraria och
h mosandbi
Andrena barbilabris samt smalbin,, humlor och
gökbin såågs i maskross.
Resursen
n av teveronikka var måttliggt stor och
fördelad på bestånd i lågvuxna änggsfragment p å
olika ställlen. Teveronika besöktes av ett flertal
olika blomgeneralistisska arter av sandbin, smallbin
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Figur 16. Hona av gylleensandbi i som
mmargyllen viid skjutvallen i delområde 1.7 den 5 maj 2 014.

talrikt nektarsökaa och dess haanar också vilt
patrullera, humleeblomster.

bestånd fanns också på och runt paddocken occh
invid den
n nedanförliggande galopp
pbanan, i
grustaget vid Bråt sam
mt på den vässtra sidan av
Viskan läängre söderutt. Växten tillh
handahöll
stapelföd
da för såväl många humlor som flera
solitärbin
n varav typiskka var ärtsand
dbi Andrena
wilkella och ärttapetsserarbi Megachile
circumcin
ncta. Smygsteekellik glasvin
nge sågs läggga
ägg på kääringtand, larrvens födoväxxt.

Resu
ursen av den för många ollika blombesö
ökare
minsst lika attrakttiva och ännuu värdefullaree
rosvväxten hallon fanns i måttlligt stora och starkt
lokaliserade bestånd på ett fleertal platser. Humlor,
sand
dbin, gökbin och citronbinn var besökaree.
Slutssats: Blommaande försomm
marväxter bid
drog
markant till områådets mängd och kvalitet av
biolo
ogisk mångfald men kan föörstärkas meed t.ex.
sommar‐ eller rottfibbla, och fller bestånd av
strattegiskt satt hallon (ska varra vildtyp av lokal
provveniens).

Getväppling fanns i sttörre bestånd
d i områdena
söder om
m Bråt längs vägkanter och
h störda miljööer
vid skjutb
banor. Detta är en viktig resurs för meer
långtunggade bin som trädgårdshumla Bombus
hortorum
m och haghum
mla Bombus sylvarum. Minndre
blåvinge Cupido minim
mus, vars larvver lever på
getväppling eftersökttes, dock utan
n resultat.

Fas 4, juni‐juli. Högsommaröörter. Dessa
blom
mmade i någoorlunda mänggd från midso
ommar
och toppade under juli. Mångga växter blom
mmade i
interrvallet men de resursmässsigt viktigastee
utgjo
ordes dels avv en rad ärtvääxter (vit‐, alsike‐, röd‐
, sko
ogs‐ och harklöver, vit sötvväppling, gulvvial,
kråkkvicker), och dels av ett anntal inbördes påtagligt
olikaa växter som prästkrage, m onke, åkervvädd,
mjöllkört, liten blååklocka och s trätta. Ärtväxterna
förekom i stor mängd vid kyrkkogården men, särskilt
vit‐ och harklöver, på paddockken vid Osdal samt vid
vägkkanter söder om Bråt. De b esöktes av stora
män
ngder bin varaav flera specialister. Gulvial
förekom i flera sttora bestånd också på lägre
r partier
invid
d Viskan och utgjorde i höög grad långho
ornsbiets
polleenväxt.

Blomresu
ursen av femfingerört var stor och förddelad
på många delområden. De största bestånden f anns
vid och runt paddockeen och längs grusvägar bååde
söder och norr om Brråt. Blommorna besöktes a v
många väägbin, citronbin och sandbin.
Humleblo
omster förekkom mest som
m ett massivtt
bestånd i den västvän
nda slänten mot västra
paddocken i Gässlösa, men fanns dessutom utsspritt
i mindre ansamlingar på de flesta delområdenaa
med fukttigare ängsmark. Genom att varje blom
mma
är såväl mycket nektaarrik som polllenrik, och i a lla
väder genom hängande presentation har sin
belöningg skyddad, speelar denna vääxt relativt stor
roll även när den upp
pträder i fåtal. Den är därföör
som regeel alltid mycket attraktiv fö
ör alla humloor,
och även
n som nektarkkälla för många andra bin
inklusive också sådana som är polllenspecialisteer på
andra växter. Ärtväxtspecialisten långhornsbi s ågs

Av övriga resurseer, fanns prässtkrage i ett rejält
besttånd på den stora slänten från sydkanten av
padd
docken i Osdaal, samt i väggkanter söderr om Bråt
där den besöktess av sidenbin.. Monke fann
ns främst
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Figur 17. Hona av vädd
dsandbi (mörkk form) i åkervvädd i delomrråde 4.2 den 1 juli 2014.

på två platser, dels i slänten vid Ossdal (som nu är
borta) occh på ett av skjutfälten väster om Viskaan
söder om
m Bråt (delom
mråde 2.2). Deenna, för bin
mycket värdefulla växxt, var välbesökt av mångaa
smalbin och citronbin
n.

särskilt liten blåklocka, gul fettknopp, blodrrot och
rejälla, täta ansam
mlingar av åkeervädd.

Fas 5, juli‐augussti. Sensomm
marväxter. Dessa
började blomma i påtaglig määngd under sllutet av
juli och toppade under första halvan av au
ugusti.
Örteerna var huvuudsakligen dee korgblommiiga
örterna höstfibbla, gullris, kannadensiskt gu
ullris,
renfana och åkertistel samt änngsvädd. Den
n mycket
storaa resursen avv höstfibbla v ar främst förrdelad
dels på paddockeen vid Osdal o ch hästhagaarna
(båd
da delar är boorta) norr om Osdalsbron väster
om Viskan och deels i hästhagaarna öster om
m Viskan
(delo
område 10.1).
) Praktbyxbi sågs på bådaa sidorna
av ån uteslutandee använda hööstfibbla. I Daanmark
har också fibblesolbiet uppgivvits i synnerheet besöka
hösttfibbla (Jørgensen 1921); d enna biart återsågs
dockk inte i föreligggande invenntering, se nässta
sektion. Flockfibb
bla förekom s parsamt, meen något
talrikare söder om
m Bråt i vägkkanter samt i
ängssmarken väster om Viskann. Gullris fann
ns särskilt
i ett stort och tätt bestånd på paddockslän
nten
(num
mera borta) samt vid vallar och skjutbaanor
södeer om Bråt, medan kanadeensiskt gullriss, renfana
och åkertistel växxte talrikt framförallt i om
mrådets
mest ruderatbetoonade delar r unt ridcentru
um och
södeer om kyrkogården inemoot tippområdeet.
Kanaadensiskt gullris växter occkså utbrett i flera
områden söder om Bråt (deloområde 1.7 och
c 2.3).
Arteen är en invasiv art från träädgårdar och behöver
bekäämpas i områådet.

Resursen
n av åkervädd
d var totalt måttligt stor m en
däremot delvis gynnssamt klumpad
d och profiterrbar
främst i de centrala delarna öster om Viskan
(delområåde 10.1) sam
mt längs vägkaanter och
banvallen
n samt vid Brråt, på torraree delar söderr om
Bråt (delområden 1.9
9 och 2.13a) och på ängen
väster om
m Viskan (dellområde 2.1). I åkervädd p å
dessa stäällen sågs väd
ddspecialisten
n väddsandbii
(NT). Mjö
ölkört fanns i ett litet antaal välavgränsaade
kloner occh var som alltid välbesökt av olika
insekter, mest humlor och honunggsbi.
Den för fauna myckett värdefulla re
esursväxten
strätta faanns i stora bestånd strax norr om Brått
samt främ
mst även söd
der om Bråt. På tre platserr
påträffad
des dvärgsandbi (VU).
Liten blåklocka föreko
om i måttliga mängder fräämst
vid Bråt och strax söd
derut. Blåklocksspecialiste
c
n
blåklockssbi Melitta ha
aemorrhoidallis sågs i detta
område.
Resursen
n av blodrot var totalt storr men på de f ör
bin mestt lämpade plaatserna för uttspridd.
Slutsats: Blommande högsommarvväxter bidrogg
markant till områdetss innehåll och
h kvalitet av
biologiskk mångfald i regionalt persspektiv men k an
ytterligarre förstärkas genom stödp
plantering avv

De fyyra gulblomm
miga växternaa var sinsemeellan
utbyytbara som re
esurs för ett a ntal biarter. Bästa
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exemplen var den stora populationen av
korgblommig‐specialisten tandsandbi Andrena
denticulata och dess parasit höstgökbi Nomada
roberjeotiana som båda sågs på dessa olika växter.
Vid kyrkogården både nektarsökte och patrullerade
höstgökbi dock mest på åkertistel. Områdets
population av höstgökbi är den med gynnsammast
bevarandestatus som LAN sett hos arten i landet.
De fem växterna besöktes av stora mängder bin,
inklusive honungsbin.

vars blommande närvaro den alltså både indirekt
via värdarten och direkt själv är helt beroende av.
Ljung fanns endast i liten mängd beroende på
vårens avdödande tjältorka och spelade en extremt
liten positiv ekologisk roll 2013. Ljung förekommer
annars rikligt vid skjutbanorna främst söder om
Bråt. Blomningen är särskilt viktig för könsdjuren
av humlor, vägbin (Halictidae) och
ljungspecialisterna ljungsidenbi Colletes succinctus
och ljungsandbi Andrena fuscipes, samt en uppsjö
andra insekter.

En sällsynt stor och värdefull resurs av ängsvädd
producerades öster om Viskan, i närmast
spektakulär mängd särskilt på fuktheden söder om
Gässlösa mellan Osdalsbron och Bråt samt i
ytterligare bestånd söder om Bråt. En population
av guldsandbiets artspecifika parasit silvergökbi
hittades i en del av området. Silvergökbiet
nektarsökte uteslutande och frekvent i ängsvädd,

Slutsats: Blommande sensommarväxter bidrog
mycket markant till områdets innehåll och kvalitet
av biologisk mångfald i nationellt perspektiv men
kan ytterligare vässas med stödplantering av
särskilt flockfibbla. Dessutom måste hävdregimen
läggas om till ekologiskt hållbar.
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Fibbllesolbi är känt genom 18000‐tals belägg från
Skån
ne och senare i Brastad och Sämstad i Lyssekils
kommun 1945. De
et finns endasst tre gamla kä
ända
lokaller i Sverige. Arten är efterssökt på de gam
mla
lokallerna och liknande biotoperr i omgivninga
arna (LAN
pers. obs.), men har efter 1945 inte kunnat påträffas i
land
det. Fibblesolbi klassificeraddes därför 2010 som
Nationellt utdöd ((RE) (Gärdenfoors red. 2010)).

Kort presentation av arter
Nationeellt utdöda och nationellt hotade
arter
Fibbleso
olbi Dufourea
a minuta RE
Artfakta: Ganska litet (5‐6 mm) helssvart bi av
gruppen vägbin. Arten skiljs från övrriga tre svenskka
solbin frä
ämst genom siin mycket glessare och ytligaare
punktur på mellankrop
ppen som därfför också är m er
glänsand
de. Ingen speciifik informatioon finns om arrtens
levnadssä
ätt i Sverige. I Mellaneuropa har den anssetts
vara en tyypisk innevånare i hedtraktter men även med
förekomsst i grässlänter på hyggen, skogskanter o ch
gläntor. I både Finland
d och Danmarkk har arten säärskilt
nämnts besöka fibblorr och då i synnnerhet höst‐ occh
flockfibblla (Elfving 196
68, Jørgensen 1921). I Tysklland
har den ansetts vara sp
pecialiserad att samla polleen på
korgblom
mmiga växter, särskilt grupppen fibblor
(Westrich
h 1990). I Melllaneuropa harr uppgivits attt
arten borr i jordvallar, gångstigar, saandiga‐leriga
slänter occh på öppna, sandiga ställeen. Svenska
insamling
gsdatum finnss endast i spannnet 16‐21 julli,
men bietss flygtid angess sannolikt me
er rättvisandee som
juli – halvva augusti. Bieets ringa storllek gör att höggsta
flygavstå
ånd mellan bon
n och blomressurser kan
förväntass vara myckett kort. Rika besstånd av
senblomm
mande fibblorr behöver alltså
s finnas i direekt
anslutnin
ng till boområd
det.

Den påträffade honan från 20008 vid Osdal‐Bråt har
kullkkastat kategorin Nationelltlt utdöd (RE) för arten.
g kommer rim
mligtvis att ge
e Akut
En ny bedömning
nventeringenn 2013 återfan
nns inte
hota
ad (CR). Vid in
arten trots riktat eftersök på d e till synes
pligaste ställe
ena och däreffter har väg 27 byggts
lämp
geno
om området. Risken är därmed stor attt arten
inte längre finns kvar i traktenn och att det återigen
nas aktuella lo
okaler för artten i landet.
sakn
Förh
hållandena i Osdal‐Bråt, m ed kombinattionen
andiga
massförekomst av höstfibbla o ch öppna sa
ställen, har dock sett ut att paassa perfekt vad gäller
kravven som angivvits om artenns föda och bo
oende
eröver i Europ
pa. Man måstte samtidigt betänka
söde
att arten hos oss ligger på sin nordgräns. För att
vara helt säker på
å att arten föörsvunnit från
n
n betydligt länngre årsserie
e av
området krävs en
nska
negaativa data, särskilt när dett gäller en gan
småvuxen insekt som denna. Den bör eftersökas
ådet öster om
m Viskan (delo
område
ytterligare i områ
10.1
1) där det finn
ns mycket stoora bestånd av
hösttfibbla.

Figur 18 och 19. T.v. ho
ona av fibblessolbi och t.h. h ane. Exempla
aren är från Mellaneuropa ( Foto: L. Ande
ers
Nilsson).
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indivvidsvaga och hotade (LAN p ers. obs. 20144).
Silveergökbiet är deessutom nogggrant eftersökkt i
Småland och Hallaand i de störstta boområdenna av
värd
darten, utan att kunnat påtrräffas.

Silvergökbi Nomada
a argentata CR
Artfakta: Knappt medeelstort (7‐9 mm
m), övervägannde
svart gökkbi med vanlig
gen röd teckning framtill påå
bakkropp
pen. Vid Osdall‐Bråt påträffaades även
individer som i det närrmaste var hellt mörka med
brunsvartta teckningar.. Behåringen är särskilt på
efterrygg
gen tät silverviit, därav artnaamnet.
Bakkropp
pen saknar alltid ljusa fläckaar, vilket medd
värdarten
n och den sena flygtiden utgör bra
känneteccken. Silvergökkbi parasiterar uteslutandee
guldsand
dbi. Honan slin
nker in i boet och lägger äggg på
pollenförrrådet i yngelkkammare när värdinnan är ute
för födoin
nsamling. I Vä
ästergötland samlar värdarrten
pollen nä
ästan uteslutande på ängsvädd och byggger bo
i sandiga marker, vilkeet begränsar antalet möjligaa
lokaler fö
ör silvergökbieet. I omedelbaar närhet till
boområd
den med guldssandbin behövvs blommandee
ängsvädd
d där silvergökkbiet kan nekttarsöka. Livsm
miljö
och flygtiid är desamma som värdartens, det vill s äga
slutet av juli till mitten av september.

Under de två inveenteringsårenn påträffadess arten i
två delpopulationner. Den norddliga är klart
indivvidrikast där det sågs 5‐100 individer avv båda
om
köneen. Vid den syydliga delpoppulationen so
uppttäcktes 2014 sågs en hanee och en honaa. Bina
uldsandbi
förekom något uttspridda och värdarten gu
förekom talrikt sååväl på som k ring själva platserna.
Dettta, och att vi kunnat direktt jämföra meed status i
Östeergötland, gör att den nu u pptäckta
popu
ulationen av silvergökbi bedöms vara den
mförligt störstta och livskraaftigaste som någonsin
ojäm
varitt känd i landeet. Den uppskkattas till 1220
indivvider. Arten är inte tidigarre känd från
Västtergötland, occh i Västra Göötalands län endast
från Ytterby vid Kungälv i Bohhuslän 1951.
Popu
ulationen behhöver skyddaas och gynnass för
tillvääxt genom enn rad effektivaa artinriktadee
åtgärder. Största hotet mot arrten i områdeet är
slåttter under blomningen av v ärdbiets pollenresurs
ängssvädd samt iggenväxning påå grund av minskande
m varje individ kan ha
markslitage på sttigar. Eftersom
avgö
örande betydelse för artenns överlevnad
d utgör
n insamling ettt hot som beehöver undan
nröjas.
även
Silveergökbiets existens är starrkt kopplad till
darten guldsandbiets gynnnsamma statu
us i
värd
området.

Silvergökkbiet är en myccket sällsynt noterad art i
Sverige. Äldre observationer finns frrån Skåne,
Kronoberrgs, Hallands, Kalmar (Öland) och Västraa
Götaland
ds län. Det är dock rimligt att tro att artenn
historisktt inte varit så sällsynt, utan förekommit
spridd tilllsammans meed sin värd. Deen antogs tidiggare
endast (m
med stor osäkeerhet) finnas kvar på Ölandd där
den enda
a observationeen gjordes 19771. Efter att a rten
inte settss i Sverige seda
an 1970‐talet återupptäckttes
den 20100 i Östergötlan
nd, ett län därr nu totalt sex
förekomsster är kända men samtligaa mycket

Figur 20. Hona av silveergökbi strax efter att hon g jort ett besökk i guldsandbiboet framför henne, fotogrraferad i
området den 5 augustii.
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Guldsandbi Andrena
a marginata VU
Artfakta: Knappt medeelstort (8‐10 mm) sandbi
som är lä
ätt att känna igen och som saknar
egentliga
a förväxlingsarrter. Honan har en
orangefä
ärgad bakkrop
pp och med en
ndast ett svartt
främre seegment. Haneen är slankare,, har också
orangerö
ött på bakkrop
ppen, fast inte
e lika tydligt,
samt en vit munsköld.
Guldsand
dbi påträffas framför allt i öppna –
halvöppn
na, sandiga occh varma ängssbiotoper.
Arten är specialiserad att samla polllen från
väddväxtter (Dipsacaceeae). Populatio
oner tycks varra
fenologissk anpassade till den mer tid
digblommandde
åkervädd
den eller den senare ängsvä
ädden. De
flesta sveenska populationer besökerr dock nästan
enbart än
ngsvädd. Livskkraftiga popullationer av
guldsand
dbi är beroend
de av lämpligt bosubstrat
och stora
a, över tiden kontinuerliga bestånd av
åkervädd
d eller ängsväd
dd. Eftersom arten är
relativt litten behöver den kort flygavvstånd mellann
boområd
de och blomressurs. Maximalt flygavståndd
har bedöm
mts till 200 meter (Linkowsski & al. 2004)),
men i pra
aktiken är trolligen flygavstå
åndet betydliggt
kortare, högst 100 metter. Guldsand
dbiet har högaa
krav på bosubstrat och
h kräver packa
ad, fin och
blottad veegetationsfri sand. Boet grävs gärna
sällskapliigt i glesa kolo
onier och vid goda
förhållanden kan boko
olonier med hu
undratals bon
utvecklass. Arten parasiteras av silve
ergökbi. Arten
har en ettårig livscykell och flygtiden
n infaller juli ‐
början avv september så
å länge vädre
et tillåter.
I Sverige är arten utbreedd i Götaland
d och Svealannd
inklusive Öland och Go
otland, men fö
örekommer i
stora dela
ar av utbredningsområdet mycket lokaltt.
Huvuddellen av förekom
msterna finns inom några
begränsa
ade områden i Värmland occh sydvästra
Jönköping
g/södra Västrra Götaland/n
norra Halland. I
Västra Gö
ötalands län finns rapporte
er från närmarre
50 lokaler (Stenmark 2013 plus LAN orapp. data)..
Det är myycket sannolikkt att guldsandbiet tidigaree
haft en mer sammanhä
ängande utbrredning och
kan i det äldre odlingsllandskapet ha
a varit relativtt
vanligt fö
örekommandee.

Figur 21. Bestånd av än
ngsvädd och åkervädd sam
mt påträffade guldsandbin under 2013 (fööre bygge av väg 27,
vilken är markerad på kartan) och 2014 (söder om
m svart streckkad linje).
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Inom invventeringsom
mrådet observverades totaltt 142
honor (Fig. 21) och to
otala antalet uppskattas till
<600 individer. Detta antyder att Osdal‐Bråt ärr den
näst störrsta kända lokkalen för guld
dsandbi i Västtra
Götaland
ds län. Vid byggandet av väg 27 har docck
det norraa boområdet skadats vilkeet gör att antaalet
individerr kan ha sjunkkit i området..

Guld
dsandbiets gyynnsamma staatus i området är
mycket tack vare den mycket stora mängd
den
ängssvädd som fin
nns inom flygghåll från ett flertal
bopllatser. Särskilt mycket änggsvädd finns på den
öppn
na fuktheden
n strax söder om nya väg 27
(delo
område 1.1). Några honorr sågs även sa
amla i
åkerrvädd. Guldsa
andbiets gynnnsamma status ger
även
n silvergökbie
et en gynnsam
m status.

Figur 22. Hona av guld
dsandbi i ängsvädd i delomrråde 1.6 den 23 juli 2014.

Figur 23. Bo av guldsan
ndbi i delområ
åde 1.7 den 255 juli 2014.
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Dvärgsandbi Andren
na nanula VU
U
Artfakta: Ett påfalland
de litet (5‐6 mm
m),
blanksvarrt sandbi med
d gråvit behåriing.
Det skiljer sig från and
dra småvuxna
sandbin främst genom
m svag mikroskkulptur
på mellan
n‐ och bakkrop
pp. Honans
antennerr är dessutom brandgula på
å
undersida
an. Hanen är betydligt spen
nsligare
än honan
n och mer vithårig i ansiktett. I
Sverige är arten specia
aliserad att samla
pollen frå
ån flockblomm
miga växter
(Apiaceaee) under högssommaren och
h
besöker endera strätta
a eller bockrott (LAN
pers. obs..). Bon anlägg
gs sällskapligt i små
kolonier på sandiga flä
äckar i sydvända
slänter med lågvuxen torrängsvegettation
som liggeer vindskyddad
de. Det är
avgörand
de att blomressursen växer in
nom
några tio
otal meter från
n boområdet.
Flygtiden
n är början julii – augusti.
Färre än 15 svenska lokaler är kända
a. De
ligger alla
a inom ett ban
nd över södra
Mellansvverige.

Vid inven
nteringarna 2013 och 2014
hittades tre delpopulaationer av artten.
Hanar sågs livligt patrrullera några av de
först utsllagna blomställningarna av
strätta viid Bråt 2013. År 2014
påträffad
des sex honor födosökand
de i
strätta läängre söderutt fördelade på två
delpopullationer. Män
ngden blomm
mande
strätta ärr närmast oöverskådligt sttor.
Populatio
onen i områd
det Osdal‐Brå
åt,
verkar so
om helhet varra det bästa
området för arten som
m hittills är känt i
Sverige (LAN pers. obs.). Den
missgynn
nas starkt av slåtter som kapar
den endaa näringsväxtten strätta un
nder
flygtiden
n. Arten var in
nte tidigare kä
änd
från Västtergötland (Sttenmark 2013). I
länet är den bara känd från tre
populatio
oner i Bohusllän och även där
är strättaa den enda an
nvända
födoväxtten (LAN perss. obs.).

Figur 24. Bestånd
d av strätta och påträffadee dvärgsandbin
undder 2013 och 2014.

Figur 25. Hane av dvärgsandb
bi på strätta (FFoto: L. Anderrs
Nilssson).
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Värm
mlands län (fra
amförallt Klarrälvsdalen och
h centrala
Värm
mland). Moderna observatiooner saknas ffrån
Halla
ands län. Det är rimligt att tro att storfib
bblebiet
tidig
gare haft en mer sammanhäängande utbredning
och varit relativt vanligt förekom
mmande i dett äldre
odlin
ngslandskapett. Endast tre a ktuella lokale
er är
känd
da i länet (Sten
nmark 2013).

Storfibblebi Panurgu
us banksianu
us VU
Artfakta: Ett medelstort (10‐12 mm)), iögonfallandde
kolsvart bi med riklig utspärrad behååring. Honan har
lång brun
ngul behåring för pollensam
mling på bakbeenen,
hanen ha
ar ett stort, ka
antigt huvud. Arten skiljer siig
från den andra svenska
a arten i släkttet (småfibblebbi)
främst geenom större kroppsstorlek och att låren
saknar uttskott. Arten är mycket starrkt specialiserrad
till ett liv med fibblor på sandig marrk. Blommornaa
används för partnersökk, parningsplaats, nektarsökk,
pollensam
mling och sovp
plats. Hanar ses ofta vilandde i
fibblor occh normalt öveernattar hanaarna i
blomkorg
garna, där de är skyddade så
s fort blomm
man
sluter sig för natten. Olika fibblor me
ed någorlundaa
stora blom
mkorgar kan besökas, menn sommarfibblla
och rotfib
bbla är favoritter. Bon grävss sällskapligt s om
koloni i va
arm sandig mark, ofta torraa hedar. Flygttiden
är juni ‐ ju
uli.

En vilande hane påträffades i senblomman
nde
a var den
gråfiibbla i delområde 7.3 (Fig.. 8). Gråfibbla
ört som storfibblebiet var heltt beroende av i
området vid Osda
al. Hanen varr ovanligt små
åvuxen,
et kan tyda på
å att hans moor haft svårt att hitta
vilke
misstänkt fibb
blebrist).
tillrääckligt med pollen 2012 (m
Fibblebrist sågs föreligga vid f lygtiden 2013. Arten
n bra indikato
or på historissk kontinuitett av
är en
na, blomrika, sandiga miljöer för bin i området.
öppn
ulationen bed
döms till <10 och på väg att dö ut.
Popu
Den utgör trolige
en sista spillraan av en gammal och
tidiggare livskraftig population. Det är stor risk att
popu
ulationen nu är utdöd på g rund av vägg 27 som
bygggts i området.

Storfibbleebi finns noterrat från Syd‐ och Mellansveerige
upp till Dalarna. Arten är känd från ungefär 80
aktuella förekomster varav nästan hälften finns i

Figur 26. Hane av storffibblebi.
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Nära hootade arterr
Väddsan
ndbi Andrena
a hattorfian
na NT
Artfakta: Detta är ett storvuxet (13‐‐16 mm)
långsträcckt och mycket vackert iögo
onenfallande
sandbi. Arten upptäckss lätt genom att de mörka
honorna med sin rosa pollenlast sittter i åkerväddeen.
De flesta honor har en typiskt teckna
ad bakkropp m ed
svart och rött med vita
a hårband, me
en det förekom
mmer
även helm
mörka honor. Väddsandbiet lever främstt på
halvöppn
na gärna sand
diga torrängarr. Arten är i traakten
helt speciialiserad på åkervädd och flyger främst
under jun
ni och juli.

Drygt 20 honor obserrverades i om
mrådet. En
koncentrration av hon
nor sågs i vägkkorridoren saamt
norr om denna öster om Viskan (d
delområde 100.1.).
En uppskkattning är attt det finns mindre än 1000
individerr inom inventteringsområdet. Eftersom det
finns täm
mligen gott om
m väddsandb
bi över ett stoort
område finns det möjjlighet att dett starkt hotadde
väddgökbiet Nomada
a armata (EN)), som har
väddsand
dbiet som värd, finns inom
m området.
Ytterligarre eftersök bör göras av denna art
komman
nde år. Störst blomresurse
er för
väddsand
dbiet finns i och norr om vägkorridoren
öster om
m Viskan (delo
område 10.1), i vägkanternna
längs vägg O 1610 sam
mt på ängen väster om Viskkan
(delområåde 2.2).

Figur 27. Hona av vädd
dsandbi.

Figur 28. Bestå
ånd av åkervä
ädd och påträf
äffade
dbin under 20
013 (före bygg
ge av väg 27, v ilken
väddsand
är markerad på ka
artan) och 2014 (söder om svart
streckad l inje).
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Praktbyxxbi Dasypod
da hirtipes NTT
Artfakta: Även detta är en storvuxenn (13‐
17 mm) mycket karism
matisk art. Honnan är
starkt iög
gonenfallandee genom sin
tvärrandiiga bakkropp och enorma
guldbruna pollenborsta
ar på bakbeneen
(byxor) so
om ofta ses hä
äpnadsväckannde
stinna avv gult pollen. Hanen är nästan
osannolikkt utspärrat gu
ulbrunt långhårig
och ses offta sittande i fibblor. Honann
gräver bo
oet i finsandig
g mark, gärna
sällskapliigt. I habitat med stora resuurser
kan 100‐ttals bon ligga kolonivis. Artten är
specialiseerad på korgblommiga växtter
(Asteraceeae) men besö
öker med förkärlek
olika fibb
blor, t.ex. flockkfibbla, rotfibbbla och
höstfibbla
a. Den flyger främst under juli och
augusti.

Ett boom
mråde hittadees i den stora
sydvändaa slänten söd
der om ridhusset.
Eftersom
m vägen skullee byggas överr
området gjordes ett försök att flyttta
boområd
det söderut. Populationen
n var
tämligen
n liten och bedöms bestå av
mindre än 20 individeer 2013. Hono
or sågs
flyga i hö
östfibblorna i område A (so
om nu
är bebygggt). En hona sågs även på den
östra sidaan av Viskan i hästhagarna med
mycket höstfibbla (deelområde 10.1)
både 20113 och 2014. En ensam haane
sågs desssutom söder om Bråt.
Delområde 10.1 utgör det kvarvarrande
område där arten forttfarande bed
döms
kunna klaara sig. Inga fler populatio
oner
av praktb
byxbi är för närvarande käända i
Sjuhärad
dsbygden.

Figuur 29. Bestånd
d av fibblor sa
amt observatiooner av praktb
byxbin
20113 (före byggee av väg 27, viilken är markeerad på kartan
n) och
20114 (söder om svart streckad
d linje).

Figur 30 och 31. T.v. ha
ane av praktbyxbi och t.h. h ona med eno
ormt fyllda ”po
ollenbyxor”.
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Vialgökb
bi Nomada villosa NT
Artfakta: Ett tämligen mörkt och sto
ort
gökbi meed en längd avv 10‐12 mm.
Bakkropp
pen är rödfärg
gand med gulvvita
fläckar. Arten förväxlass lätt med dett
liknande, men oftast något mindre,
strimgökb
biet Nomada striata.
Vialgökbiiet är boparassit hos
vialsandb
biet och föreko
ommer i
mosaikarrtade ängs‐ occh betesmarke
er
med gottt om vialer, heelst gökärt.
Vialgökbiiet, till skillnad
d mot dess värd,
brukar do
ock inte påträfffas i vialer uttan
söker gärrna nektar främst i rosväxte
er
(Rosaceae), gärna halllon.
Arten är sällsynt med få rapporter frrån
Västergötlands län (fyrra tidigare
lokaler).

En hona observerades i delområde
e 20
vid Bråt 2013. Den tämligen goda
förekomssten av vialsaandbi kring Bråt
gör att arten har bra förutsättninggar i
området. Populationeen bedöms
emellertid bestå av mindre än 20
individerr.

Fiigur 32. Bestå
ånd av gökärt samt
observationerr av vialsandb
bi och
vialgökkbi 2013 och 2014.

Figur 33. Hona av vialg
gökbi (Foto: L. Anders Nilssoon).
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avv mindre än 30 individer. E ftersom den
n endast
pååträffades i ju
ust det områdde där vägen har
byyggts är det risk att arten minskat krafttigt eller
fö
örsvunnit från
n området.

Kustban
ndbi Halictuss confusus NT
T
Artfakta: Kustbandbiet är en cirka 7 mm lång,
metallglä
änsande och mörk art med ljusa hårbandd
på bakkro
oppssegmenteens bakkanterr. Den är ofta
mycket svvårskild från den allmänna arten
ängsband
dbi Halictus tu
umulorum. Arten är främst
knuten tilll varma sand
dmiljöer men kan även
förekomm
ma i varma brryn och odlingslandskap. Deen
förekomm
mer framför allt längs kuste
en och det finnns
endast mycket få känd
da inlandsloka
aler i länet.
Arten är generalist, meen pollen samlas i hög gradd
från fibbllor och ljung och flygtiden är från maj tilll
augusti. Arten anses va
ara primitivt eusocial, det vvill
säga flera
a honor delar på skötseln av samma bo.

Figur 34. Hona av kustbandbbi (Foto: L. And
ders
Niilsson).

En hona påträffades i gråfibbla i område A där
vägen nu
u är byggd. Po
opulationen bedöms beståå

Mindre pansarsteke
el Tiphia min
nuta NT
Artfakta: Levnadssätt för denna lilla
a, 4‐6 mm
långa och
h helsvarta, pa
ansarstekel ärr inte känd i
detalj. Deen hittas främ
mst på betad sa
andig mark
med glest växttäcke. Troligen angrip
ps små
markleva
ande skalbagg
gslarver (möjligen
dyngbagg
gar) som anvä
änds som larvf
vföda.
Flygtiden
n är under junii till början av juli.

Arten hitttades främstt i område A där 13 honorr
och en hane fångadess 2013. Populationen
består troligen av många hundra individer och
område A, som numeera är vägbeb
byggt,
bedömdees innehålla den största kända
förekomssten av arten
n i länet. Indivvider
hittades också i delom
mråde 10.1 och 19. År
2014 hitttades inga ind
divider i områ
ådet söder
om Bråt. Dragningen av väg 27 kan
n ha
inneburitt en kraftig decimering avv arten i
området. Tidigare är den rapporte
erad från
fyra lokaler i Västra Götalands län.

Figur 35. Påtrräffade individ
der av mindree
pansarstekel och rovstekeln
n Crossoceruss
palmip
pes 2013 (föree bygge av väg
g 27, vilken ärr
markerrad på kartan) och 2014 (sö
öder om svartt
sttreckad linje).
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Smygsteekellik glasvinge Bembeccia
ichneum
moniformis NT
Artfakta: En fjäril som med sin mimiikry liknar en
liten solittärgeting. Den
n finns i sandig
ga miljöer meed
glest växtttäcke och desss larver leverr på rötterna a v
getväppliing och käring
gtand. Flygtide
en är från sluttet
av juni tilll mitten av juli.

Arten hitttades i delom
mråde A söde
er om ridhuseet
och i grustaget (delom
mråde 4.1) 20
013, samt i
delområd
de 2.1 år 201
14 i närheten av och på
käringtan
nd. Den är tid
digare rapporrterad från niio
lokaler i länet.

Svävflugglik dagsvärm
mare Hemarris tityus NT
Artfakta: Fjärilen påträ
äffas ofta på ängar med stoor
blomriked
dom och flygeer under maj‐jjuni. Larverna
lever på ängsvädd och åkervädd. De
e är mycket
värme‐ occh fuktälskande och honan väljer därför
gärna värrdväxter för äggläggning so
om är omgivnna
av sten elller naken jord
d på sandig mark.

Arten såggs med en ind
divid österut där vägen
byggts occh möjligen även med en individ i
delområd
de 3.4 under 2013.

Figur 36. Svävfluglik da
agsvärmare få
ångad i blivannde
vägområde den 27 maj
aj 2013.

Sexfläckkig bastardsvvärmare Zygaena
filipendu
ulae NT
Artfakta: Den förekom
mmer på blomrrika öppna änngs‐
och hagm
marker och flyger i juli. Indivviderna är oftaa
stationärra och förflyttn
ningar på över 100 meter ä r
ovanligt. Larven lever främst på käringtand och d e
vuxna nektarsöker ofta
a i åkervädd.

Denna arrt hittades påå flera platserr med drygt 4 0
individerr utbrett överr en stor del av
inventeriingsområdet under 2013 och 2014.
Figur 37. Påträffade indiviider av rödlista
ade fjärilar 20
013 (före byggge av väg 27, vilken är
m arkerad på kartan) och 20
014 (söder om
m svart strecka
ad linje).
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Figur 38. Sexfläckig bastardsvärmarre 26 juli söderr om Bråt 201
14.
trolig
gen ändå inte flyga. Under 2000‐talet fin
nns
enda
ast fyra kustnä
ära lokaler rappporterade från länet.

Bladbaggen Chrysoliina sanguino
olenta NT
Artfakta: Detta är en 6‐9 mm lång bladbagge som
m
lever på torra varma lo
okaler med sandig mark. Laarven
lever på gulsporre. Den
n fullbildade skalbaggen likksom
larven är nattaktiv och
h syns sällan på värdväxten
under dag
gtid. Vuxna in
ndivider har flyygvingar, menn kan

En in
ndivid hittade
es 2013 i omrråde A där vä
äg 27 har
bygggts. Gulsporre
e finns även p å den östra sidan av
Viskan i delområd
de 10.1, där a rten bör eftersökas.

Figur 39. Bladbaggen Chrysolina san
nguinolenta i o mråde A den
n 25 juni 2013
3.
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Ytterlig
gare några naturvårdssintressantaa arter
15
5 honor noterades i inventeringsområd
det södra
de
elar under 20
013 och 20144 där det ocksså
fö
örekommer gott om gökärrt (Fig. 32).
Po
opulationen bedöms beståå av <200 ind
divider
in
nom inventeriingsområdet..

Vialsand
dbi Andrena lathyri
Artfakta: Detta 13‐14 mm stora bi bedöms vara
minskand
de i landet och
h kan använda
as som en
indikatorrart för värdeffulla ängsmarkker (Cederberrg
& al. 20033). Vialsandbiiet är specialisserad på
ärtväxterr och ses oftasst i gökärt. Flyygtiden är undder
maj och juni. Det rödlisstade vialgökb
biet, som finnss i
området, är beroende av vialsandbiet som värd.

Figur 40. Hona av vialssandbi i gökärrt väster om B råt 27 maj 20
013.

Långhorrnsbi Eucera longicornis
Artfakta: Arten bedöm
ms vara minska
ande i landet och
kan anvä
ändas som en indikatorart för
fö värdefulla
ängsmarkker (Cederberrg & al. 2003). Långhornsbi är
ett kraftig
gt byggt bi meed en längd på cirka 15 mm
m.
Hanen kä
änns lätt igen på de långa antennerna. A rten
är specialliserad på polllensamling frå
ån ärtväxter o ch
flygtiden är främst i maj och juni, ävven om mångaa
honor sess fortsätta föd
dosamla långtt in i juli.

Hanar såågs på flera platser men endast inom
m det
norra invventeringsom
mrådet, oftast flygande i
bestånd av gökärt (FFig. 42). Enda
ast tre honorr
observerrades för övrrigt, märkligtt nog bara i d e
norra deelarna under 2013. Möjliggen har
vägbygget råkat utpllåna traktenss bokoloni.

Figur 41. Hane av långh
hornsbi i gökärt.
Figu
ur 42. Påträffa
ade individer av långhornsbinn, som
endast observerades under 2013 (förre bygge av vääg 27).
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Söderut i de områden på kommunens mark där
hästar inte betat har området delvis vuxit igen med
sly och ung tall. Vegetationen har inte slagits vilket
lett till förnaansamlingar av gräs, vilket har
inneburit att konkurrenssvaga örter samt
värmekrävande marklevande skalbaggar och en del
andra insekter troligen slagits ut. Igenväxning är
sannolikt också orsaken till att tofsvipa,
ängspiplärka och gulärla försvunnit från området.
Även delar av den mark som ägts av
Fortifikationsverket har inte slagits eller röjts under
längre tid vilket lett till förnaansamlingar och
pågående snabb igenväxning av sly, vilket är ett hot
mot exempelvis granspira, slåttergubbe och många
arter av bin (områdena I och H).

Rovstekeln Crossocerus palmipes (NT i 2005 års
rödlista)
Artfakta: Arten hittas i exklusiva sandmiljöer med ett
gynnsamt lokalklimat och är tidigare rapporterad från
fyra lokaler i länet. Flygtiden är under juli och augusti.
Boanläggning sker i finsand, ofta vid stigar eller
körvägar. Som larvföda används medelstora flugor.

Den hittades i delområdena 10.1, 7.1, 4.1 och 1.7
(Fig. 35). Populationen bedöms som livskraftig men
tyvärr har en stor del av denna berörts av
vägbygget.

Humlelik pälsblomfluga Criorhina ranunculi (NT
i 2005 års rödlista)
Artfakta: Denna mycket stora blomfluga (14‐18 mm)
liknar i hög grad en stenhumla. Flygtiden är maj‐juni
och arten besöker gärna sälg, hagtorn och lönn.
Larverna lever i murken ved i ihåliga träd. Den
förmodas utvecklas i lågt belägna, svampangripna
och fuktiga håligheter i alm, asp, ek, björk och bok.
Arten är tidigare rapporterad från sex lokaler i länet.

Den södra delen som har skötts av
Fortifikationsverket har dock till stora delar slagits.
Detta sågs 2012 och 2013 ha gjorts i början av
augusti, mitt under blomningen av ängsvädd,
strätta och ett antal andra senblommande örter.
Slåttern minskade då drastiskt födoresursen för
värdefull fauna som humlor, fjärilar och nationellt
hotade arter som silvergökbi, guldsandbi och
dvärgsandbi. Hävd som innebär helt eller stort
lokalt födobortfall utgör ett starkt hot mot
silvergökbi och alla andra bin som har få eller små
populationer. Det slagna materialet har fått ligga
kvar vilket byggt alltmer kvävande och gödslande
lager som ökat skadar ängsflora och markfauna
(Fig. 46). År 2014 gjordes ingen slåtter på
Fortifikationsverkets marker. Däremot gjordes
röjningar av i stort sett all sälg och vide längs hela
den västra sidan av Viskan på Fortifikationsverkets
mark, vilket kraftigt minskade tillgången på
blommande Salix inom detta område.

En individ hittades under maj 2013 i en
blommande apel i delområde 1.2 nära kullen med
gott om död björk.

Nuvarande skötsel och gjorda
åtgärder
Tidigare har främst militärens aktiviteter genom
röjningar, slåtter och slitage på markytor gjort att
blomrika miljöer och lämpliga sandiga bomiljöer
funnits, vilket i sin tur gjort området värdefullt för
bin och andra arter. På senare tid har främst
ridskolans aktiviteter med ridning och bete gjort
att de höga värdena kunnat behållas i området
som helhet.

Andra faunaskadande ingrepp har varit utläggning
av krossgrus på olika platser som grusvägar och
paddockar vilket varit kraftigt negativt för
bifaunan. Dessa miljöer hade annars kunnat vara
mycket värdefulla miljöer för bin eftersom
hästridning, fotgängare och bilar håller öppet
värdefulla boområden utan att några
skötselåtgärder behöver göras. Ytterligare negativa
åtgärder är asfaltering av mindre vägar och ytor i
delområde 10.1 öster om Viskan.

De norra delarna (områdena A och D, Fig. 10) har
betats av häst och flera ytor har fått en mycket rik
blomning av höstfibbla, ängsskallra, monke och
ögontröst. Trampet från hästar i beteshagar, vid
galoppbana, paddockar (där nu väg 27 är byggd)
och på ridstigar i området har dessutom skapat och
upprätthållit livsavgörande sandblottor för
bobyggande bin och andra steklar.
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Figur 43 occh 44. T.v. blom
mmande sälg i delområde 1.9 d en 25 april 201
14. T.h. blommande vide i deloområde 1.5 den
n 2 juni
2014.

Figur 45. Bon av bin eller andra steklar i delområde på sliten yta vid vägen i delområde 2.1 den 23 j uli 2014.

Figur 46. Slåtter mitt und
der blomningen i område 20. G räset som liggeer kvar kväver och gödslar. Billden är från dellområde
3.6 den 222 augusti 2013.
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Potential
Området Osdal‐Bråt har mycket höga naturvärden
men också stor potential för ännu högre efter
restaurering och anpassad skötsel som gynnar
många blommande ängsväxter. Då gynnas också
bin, fjärilar, skalbaggar m.fl. insekter och i sin tur
sånglärka, törnskata och andra fåglar som behöver
öppna insektsrika marker.

•

Rekommendationer
Inventering, skötselplan och skydd:
• Ytterligare eftersök av fibblesolbi behöver
göras.
• Speciellt anpassade bevarandeåtgärder
behöver göras för fibblesolbi (RE), silvergökbi
(CR), dvärgsandbi (VU) och praktbyxbi (NT).
• Delar av området är i akut behov av skötsel. En
ny skötselplan bör tas fram för området som
helhet och miljöanpassad skötsel bör snarast
påbörjas.
• De kvarvarande miljöerna både norr och söder
om nya väg 27 bör förvaltas och skötas på ett
miljöanpassat sätt samt skyddas genom
reservat.
• Uppföljning bör göras av status för silvergökbi
(CR), dvärgsandbi (VU) och praktbyxbi (NT).
• Det är viktigt att anläggningar likt den
planerade ledningsdragningen (Fig. 75) genom
området miljöanpassas på bästa sätt, så att
statusen för rödlistade arter inte försämras
utan istället förbättras.

•

•

•

•

Restaurering och skötsel av områden:
• Röjning av sly och unga träd behöver göras i två
etapper. Träd och sly bör ryckas upp dels för att
värdefulla sandblottor uppstår och dels för att
framtida problem med uppslag minskar. Vid
första röjningen lämnas alla träd och buskar av
växtarter som producerar blommor som är
faunabärande: vide, sälg, rönn, vildapel,
hagtorn, brakved, hägg, fågelbär, lönn, olvon,
lind m.m. Även halvbuskarna hallon och
björnbär är mycket värdefulla och sparas.
Dessutom lämnas alla gamla träd, hålträd och
all död ved. Röjda växter blir ung björk, al, asp,
tall och gran. Undantag bör ske för att behålla
ridåer som ger lä vid boområden eller viktiga

•

•
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födosöksområden samt gillade ”parningsträd”.
Vid andra röjningen, tidigast påföljande höst,
görs finjusteringar bland individer av träd eller
buskar för optimal positiv effekt. Tänk på att
asp aldrig får avverkas utan måste ringbarkas,
högkapas på 1‐1,5 meter eller ryckas upp för att
inte ohanterlig mängd uppslag ska uppstå.
Vårbränning senast första veckan i april är en
lämplig restaureringsmetod i områden med
gräsförna och mossa. Kompakt täcke behöver
dock rivas upp innan med pinnharvning, annars
kan det kvävande bottenskiktet kvarstå och
missgynna örter.
Slåtter tidigast 15 september i områden med
ängsvädd, flockfibbla eller strätta (på övriga
marker tidigast 15 augusti) samt borttagande av
det slagna materialet behövs. Efterbete efter
slåttern är lämpligt och mycket positivt. Slåtter
och efterbete kan vissa år växlas med
vårbränning senast i första veckan av april.
I blomrika områden med höstfibbla eller
ängsvädd kan försommarbete senast fram till 1
juli vara lämpligt. Därefter tas djuren bort så att
blomningen kan utvecklas. Bete kan återupptas
efter den 15 september.
Får kan inte användas eftersom de selektivt
betar de örter man vill värna men ratar
gammalt gräs som man vill få bort.
Hästhagarna kan utökas norrut mot
kyrkogården öster om Viskan, dels genom att
öppna upp i de trädbevuxna delarna vid ån
(delområde 12.1) och dels genom att utnyttja
ytan som idag används som upplag för jord
(norr om delområde 12.1). Detta gynnar
ridverksamheten, vilket i sin tur förbättrar
förutsättningarna att behålla miljövärdena
söder om väg 27.
Fortsatt slitage på sandiga ridstigar är mycket
viktigt i områdena söder om väg 27. Här bör
ytterligare sandiga ridstigar anläggas som hålls
öppna genom tramp.
Miljöanpassad skötsel behöver ske av vägkanter
längs väg O 1610 och banvallen. Slåtter bör inte
göras i blomrika avsnitt före den 15 augusti och
där det finns ängsvädd inte före 15 september.
Det slagna gräset behöver samlas ihop. Röjning
av sly behöver göras regelbundet.

• Anläggning och skötsel vid S:t Sigfrids griftegård
(delområde 4.3 och 19) är lämpligt att anpassa
så att man kan skapa en begravningsplats med
mångfald av liv i form av naturliga, vackra och
nyttiga ängsväxter, sandmark och bin.
• De invasiva, kvalitetssänkande arterna vresros
(delområde 1.7, Fig. 74), kanadensiskt gullris

och lupin behöver bekämpas. Vresros har ett
djupt rotsystem och lämplig metod är att kapa
växten vid markytan och därefter applicera
Roundup‐gel på snittytorna. Enstaka stående
kanadensiskt gullris och lupin kan grävas bort.
Tätare stående bestånd måste av främst
ekonomiska skäl bekämpas likt vresros ovan.
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Bilagga 1. Beskrivvning av delo
områd
den 20114

Figur 47. In
nventerade deelområden und
der
2014.
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Delområåde 1.3
Rödlistad
de arter: Guldsandbi 1♀ VU
U, sexfläckig b astardsvärma
are 2 ind. NT
Beskrivniing: Större deelen utgörs av ett flackt sväm
mplan vid Viskan. Svämplanet är dock reelativt nyligen utdikat
och i omrrådet står glesst utspritt täm
mligen unga bjjörkar. I detta område häck
kade tidigare g ulärla. Blomn
ningen på
maden ärr sparsam men några värde
efulla beståndd av ängsvädd, humleblomsster och strättta finns. Längrre mot
öster höjeer sig marken
n och det blir torrare. Här lööper en stig däär det växer riikligare med ä ngsskallra, skkogsklöver
och gökärt. Området avgränsas i östter av en grussväg med blom
mrikare vägkanter. I nordosst ligger förlägggningen
vid Bråt. Här finns vind
dskyddade syd
dvända kanterr med lite åke
ervädd samt tvvå aplar.
Potentiall: Området haar mycket hög potential till miljöförbättraande åtgärder. Genom att l ägga igen dikken på
maden saamt fälla björkkarna kan mad
den på svämpplanet återställas. Blomrikedomen kan öka kraftigt genom sen
slåtter eftter den 15 sep
ptember i delar med ängsvvädd eller strätta och däreftter uppsamlinng av gräs. I övvriga delar
kan slåtteer ske efter deen 15 augusti.. Det nordöstrra hörnet söde
er om förläggningen lämpaar sig mycket bra för
grävning av ett värdefu
ullt boområde
e.

Figur 48 occh 49. T.v. blom
mning av ängsvä
ädd och strättaa den 23 juli i deen västra fuktig
gare delen av om
mrådet, sett mo
ot väster.
T.h. torrarre parti i den össtra norra delen
n sett mot västeer den 7 juli därr det är lämpligt att gräva sanddiga boområde
en.

Figur 50. Blomning av sko
ogsklöver, ängssskallra och smöörblommor längs stigen den 12 juni.
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Delområåde 1.4
Rödlistad
de arter: Guldsandbi 1♀ VU
U, dvärgsandb
bi 1♀ VU
Övriga in
ntressantare arter: Blåklockksbi 1♀ 1♂, lyssingbi 1♀
Beskrivniing: Ett flackt öppet svämplan vid Viskann som likt föreegående områåde är påverkaat genom dikn
ningar.
Området söder om den dikade bäckken är blomrikkast med störrre bestånd av ängsvädd sam
mt rikligt med
d strätta
på den vaall som uppståått vid grävnin
ng av diket länngst i söder. Blomrikare delar finns även i vägkanter och längs
stigar i om
mrådet där deet blommar en
n del liten blåklocka, getväp
ppling, flockfibbla och åkerrvädd.
Potentiall: Sen slåtter efter 15 septeember och ihoopsamling av gräs kan öka blomrikedomeen kraftigt. Skkötseln
kan undeer vissa år ersäättas med utebliven höstslååtter och istället vårbränninng före den 155 april.

Figur 51. Gott om strätta
a och ängsvädd söder om det g enomkorsandee diket den 23 juli, sett mot södder.

Figur 52 occh 53. T.v. ses den norra spetssen av områdett sett mot söderr med blomman
nde getväpplingg och skogsklövver den 12
juni. T.h. ses sandig stig den 11 juli sett mot väster.
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Områdee 1.5
Rödlistad
de arter: Sexflläckig bastardsvärmare 3 innd. NT
Övriga in
ntressantare arter: Hedmurrarbi 1♀
Beskrivniing: Ett flackt delvis öppet område. I norrra delen finnss trädrader med björk samtt en stor sälg.
Gräsmarkkerna är relatiivt blomfattiga men några m indre bestånd av åkerväddd och gökärt samt vitklöveer och
skogsklövver finns längss vägkanten. I södra delen s ker igenväxning av lövträdd. Här står äveen några sälgaar. I den
östra kan
nten finns ett bestånd av so
ommargyllen.
Potentiall: Genom att öppna upp om
mrådet och sppara sälg kan det ingå i en yta som kan fuungera för sån
nglärka.
Genom slåtter efter 15
5 augusti med ihopsamling av gräs kan blomrikedomen öka kraftigtt.
Området berörs av den
n planerade leedningsdragniingen (Fig. 75). Särskild inventering och å tgärdsförslagg i
samband med ledningsdragningen finns i egen raapport (Nolbraant 2014a).

Figur 54. Området sett mot norr den 23 juli.

Figur 55 occh 56. T.v. ses området mot sö
öder den 18 junni (vänstra sidan
n av vägen). T.h
h. ses blomrik v ägkant med vittklöver och
skogsklöveer den 12 juni.
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Delområåde 1.6
Rödlistad
de arter: Guldsandbi 8♀, 2♂ (bo) VU, dväärgsandbi 1♀ VU, praktbyxbi 1♂ NT, sexxfläckig
bastardsvvärmare 1 ind
d. NT, slåttergu
ubbe NT
Övriga in
ntressantare arter: Vialsand
dbi 2♀, videanntennmal, mysskbock, svinrot
Beskrivniing: Området löper längs den västra sidaan av grusväge
en. Längst i no
orr finns en fuuktäng, som påverkats
av dikning, där det växxer rikligt med
d ängsvädd. Sööder om denn
na ligger en skjutvall med saandiga ytor no
orr och
söder om
m vallen som är lämpliga bomiljöer för binn. Här blomm
mar bestånd avv ljung (söder om vallen) occh
gråfibbla (norr om vallen). Vidare sö
öder om vallenn fortätter fukktigare ängsm
mark med gottt om ängsvädd
d samt
strätta. Ytterligare söd
derut smalnar området av o ch är trängt av igenväxand
de sly och trädd från väster.
Vägkanteerna är blomriika med blommor som ängssvädd, gökärt, flockfibbla, getväppling, teeveronika, prästkrage
mm.
Potentiall: Genom att slå området efter den 15 seeptember och
h samla ihop slaget material kan blomrike
edomen
öka. Geno
om krattning av sandiga yto
or vid skjutvallen kan förutsättningarna för grävande bin och andra
a steklar
förbättras. Genom ryckning av unga
a träd söder om skjutvallen och längs väg
gen kan solexpponering öka vilket ger
både ökad blomning och såväl bättrre som större boområden.

Figur 57. Norra delen av området sett mot söder den 11 juli.
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Figur 58. Den sydvända sidan av skjutva
allen den 25 aprril.

Figur 59. Blomrika vägkanter med bl.a. strätta sett moot norr den 11 ju
uli.

Figur 60 occh 61. T.v. riklig
g ängsvädd i miitten av områdeet sett mot östeer den 23 juli. T.h. blomrik väggkant den 26 juni.
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Delområåde 1.7
Rödlistad
de arter: Guldsandbi 5♀, 1♂ (bo) VU, graanspira NT, slå
åttergubbe NT
T
Övriga in
ntressantare arter: Vialsand
dbi 3♀, rovsteekeln Crossoceerus palmipes,, finmovägsteekel, brun sand
djägare,
svinrot

Beskrivniing: Området ligger omgärd
dat av grusväggar. Den västrra halvan är lå
åglänt och fukktig och påverkad av
dikningarr. Här växer en
n stor del av granspiran sam
mt större besttånd av ängsvädd. Mot östeer höjer sig om
mrådet
och centrralt och i norr finns sandiga
a igenvuxna om
mråden med hög potential som boområdden. Två sand
diga
skjutvallaar med värdeffulla bomiljöerr finns i områddet. Söder om
m den östra skjutvallen finnss gott om granspira
och slåtteergubbe. En väg går från vä
äster till den centralt belägn
na skjutvallen. Även på väggen finns en de
el bon
från stekllar. På denna centrala skjuttvall finns ett bestånd av so
ommargyllen. Här finns äveen teveronika,
jordklöveer, smultron och käringtand
d. Blomrikedomen i område
et finns främst längs vägkannter där det växer
gökärt, blodrot, smultrron, teveronikka, prästkragee, getväppling,, skogsklöver, åkervädd, änngsvädd och lite
svinrot. Särskilt värdeffulla miljöer finns längs denn norra sidan i anslutning tilll den sydvändda sluttningen
n
(delområde 6:1).
Området är under krafftig igenväxnin
ng av sly, särskilt i de östra delarna. De centrala delarnna är blomfattiga med
mycket gräsförna. Här sker även ige
enväxning av d e invasiva artterna kanaden
nsiskt gullris o ch lupin. Sandiga ytor
har vuxit igen med mo
ossa.
Potentiall: Genom röjn
ning, där blommande träd o ch buskar spaaras, stoppas pågående igeenväxning. Vre
esros
förekomm
mer som behö
över tas bort, bäst och billiggast genom pååläggning av Roundup‐gel p å de vid marrkytan
avsågadee snittytorna. Även kanaden
nsiskt gullris o ch lupin behö
över bekämpa
as. Genom natturvårdsbränn
ning före
den 15 ap
pril kan kvävande gräsförna
a försvinna villket gynnar frö
ögroning och blomning av ö rter. Område
en med
mossa är lämpliga att harva med pin
nnharv så att bar sandiga ytor uppstår. I flera gynnsam
mma lägen kan
grävning göras så att sandiga boområden uppstårr. Optimalt urr miljösynpunk
kt är att ta boort bergkross från
grusvägarna, åtminstone i norr, öste
er och söder, där mycket väärdefulla boom
mråden kan skapas.
Västra deelen av områd
det berörs av den planeradee ledningsdraggningen. Särskild inventerinng av granspirra (Fig.
75) och bin samt åtgärrdsförslag i sam
mband med leedningsdragningen finns i egen rapport ( Nolbrant 201
14a).

Figur 62. Området sett mot nordost den
n 25 april.
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Figur 63 occh 64. T.v. en ceentral sandig del den 5 maj däär mossan bör skrapas av för boområden. T.hh. sandiga sydvä
ända
miljöer vid
d den centrala skjutvallen den 12 juni.

Figur 65 occh 66. T.v. väg med bara ytor ut till skjutvalleen sett mot östeer den 23 juli. T.h. bara jordytoor vid den södra
a
skjutvallen
n den 11 juli.

Figur 67 occh 68. T.v. sand
dig blomrik yta med ängsväddd norr om den norra skjutvallen
n den 23 juli. T.hh. sandig sydvä
änd
skärning vid den norra skj
kjutvallen den 2 juni.

51

Figur 69. Blomrik vägkant med ängsväddd och getväpplling längs den västra vägen sett mot söder deen 23 juli.

Figur 70 occh 71. T.v. sand
dig vägkant längs den norra väägen sett mot väster den 23 ju
uli. Vägen är täcckt med
miljöförstöörande krossgru
us som delvis också sprätt ut ö ver värdefulla sandiga vägkanter. T.h. rest a v sandig vägka
ant
(som tursa
amt undgått beergkross) med bon av guldsanddbin i det nordö
östra hörnet settt mot söder deen 25 juli.

Figur 72 occh 73. T.v. igenväxning av kan
nadensiskt gullrris och sly sett mot sydväst den
n 25 juli. T.h. bloomrik vägkant med
getväpplin
ng och igenväxn
ning av lupiner längs östra väggen sett mot no
orr den 2 juni.
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Figur 74. Kraftig igenväxn
ning av sly i de östra delarna d en 1 juli. På deen centrala skjuutvallen i förgruunden ses beståånd av
invasiv vreesros som snara
ast behöver tas bort. I bakgrunnden ses bestån
nd av blommande kirskål.

Figur 75. Förekomsst av de
rödlisstade arterna granspira och
h
slåtte
ergubbe (Nolbbrant 2014a).
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Delområåde 1.9
Rödlistad
de arter: Vädd
dsandbi 1♀ NT
T, sexfläckig b astardsvärmaare 1 ind. NT, slåttergubbe N T
Beskrivniing: Den norraa delen består av en sandigg torr yta till sttor del bevuxe
en av mossa o ch ljung. Härr växer
även gottt om getväpplling samt en del monke. Vidd skjutvallen finns sandiga ytor och skärnningar. Kanadensiskt
gullris och lupiner bred
der ut sig i om
mrådet. På en höjd i område
et växer ett be
estånd med åkkervädd. Söde
erut finns
igenväxan
nde sydvändaa områden me
ed hög potenttial till förbättringar.
Igenväxning sker med lupiner, kanad
densiskt gullriis, tall och sly samt mossa som vuxit öveer sand.
Potentiall: Genom harvvning av sandiga ytor kan snnabbt bra boo
områden skap
pas. Rikare bloomning kan skkapas
genom slåtter efter 15
5 augusti och ihopsamling a v gräs alternaativt utebliven
n slåtter och v årbränning fö
ör den 15
april.

Figur 76. Sandiga ytor vid
d skjutvallen samt rik blomningg av getväpplin
ng den 26 juni. I förgrunden sees igenväxning med
lupiner.

Figur 77 occh 78. T.v. besttånd av åkerväd
dd på höjden i o mrådet sett mot väster den 26 juni. T.h. sanddigt område övvervuxet av
mossa den
n 25 april sett mot norr. Genom
m att skrapa boort mossa kan man skapa ett värdefullt områåde för bobyggn
nad
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Delområåde 1.10
Rödlistad
de arter: Guldsandbi 1♀ VU
U, dvärgsandbbi 2♀ VU, sexfläckig bastardsvärmare 2 innd. NT
Övriga in
ntressantare arter: Brudborrste
Beskrivniing: En öppen
n gräsyta. Mott skogen samtt i vägkant växxer en hel del ängsvädd. Häär växer även värdefulla
växter som flockfibbla och strätta.
Potentiall: Genom slåttter efter den 15 septemberr och ihopsam
mling av gräs kommer blomrrikedomen ökka. Vissa
år kan slååtter ersättas med vårbränn
ning före den 15 april.
Delområd
det berörs av den planerade ledningsdraagningen (Fig. 75). Särskild inventering occh åtgärdsförslag i
samband med ledningsdragningen finns i egen raapport (Nolbraant 2014a).

Figur 79. Området sett mot norr den 25 juli. Strätta sess i förgrunden.

Delområåde 1b.1
Rödlistad
de arter: Sexflläckig bastardsvärmare 4 innd. NT
Övriga in
ntressantare arter: Vialsand
dbi 1♀
Beskrivniing: Ett skjutfäält som hålls öppet genom slåtter. Centrralt växer myccket ljung. Härr finns även be
estånd
med gökäärt och åkerväädd. I söder finns en jordhöög där det växxer ett bestånd
d av hallon
Potentiall: Genom slåttter efter 1 auggusti och ihoppsamling av grräs. Vissa år ka
an slåtter ersäättas med vårrbränning
före den 15 april.

Figur 80 occh 81. T.v. områ
ådet sett mot norr den 11 juli. T.h. bestånd av hallon i södra
a delen av områådet den 1 juli.
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Delområåde 2.1
Rödlistad
de arter: Vädd
dsandbi 2♀ NT
T, sexfläckig b astardsvärma
are 4 ind. NT, smygstekellikk glasvinge 2 ind. NT,
slåttergubbe NT
Övriga in
ntressantare arter: Finmoväägstekel, gullvviva, jungfrulin
n, grönvit natttviol
Beskrivniing: En öppen
n äng på torr mark med finkkornigt material. Området slås men gräseet lämnas troligen
kvar. Här blommar en hel del gökärtt, teveronika, ängskovall, skkogsklöver, åkkervädd, kärinngtand, blodro
ot, röllika,
vitklöver och flockfibbla. Genom om
mrådet går en väg utan krosssgrus där det som följd finns gott om slitna ytor
och bon av olika steklaar. Längs vägen växer även en del höstfib
bbla. Våren 20014 röjdes all s älg och vide i
området..
Potentiall: Genom slåttter före den 15 augusti ochh ihopsamling av gräs alternnativt kan blom
mrikedomen öka. Vissa
år kan slååtter ersättas med vårbränn
ning före den 15 april. Genom att sälg åtter får växa uppp i skogsbryn
n kan
förutsättn
ningarna för bin åter öka.

Figur 82. Området sett mot norr den 26 juni.

Figur 83. Slitna ytor vid vä
ägen med bon av bin och andrra steklar samtt höstfibblor den
n 23 juli.
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Delområåde 2.2
Rödlistad
de arter: Sexfläckig bastard
dsvärmare 6 innd. NT
Övriga in
ntressantare arter: Brun san
ndjägare, storr svävfluga, jungfrulin
Beskrivniing: En skjutbana som i den
n östra plana y tan har storaa bara sandiga
a ytor som bebbos av bl a vårsidenbin.
Här växerr rikligt med ljjung och gråfibbla. Brun sanndjägare förekommer riklig
gt. Norr om deenna yta finnss
sydvändaa sluttningar som nyligen rö
öjts. Även vid skjutvallen i öster finns vårrsidenbin. I vääster finns en ostvänd
sluttning med sandblottor där ungefär 500 bon av sälgsandbin
n finns. I sluttn
ningen växer g ott om ljung och i övre
delarna monke. En kraaftig igenväxniing av lupinerr har dock skettt. Nedanför sluttningen vääxer gott om gråfibbla,
gullris, åkkervädd, prästtkrage och mo
onke.
Området växer igen med lupiner och bara sandiga ytor växer iggen med mossa och ljung.
Potentiall: Genom bekäämpning av lu
upiner (se undder rubrik Rekkommendationer) kan blom
mning av andra
a örter
samt öpp
pna sandiga yttor öka. Slåtte
er kan ske efteer den 15 augu
usti samt ihop
psamling av deet slagna materialet.
Sandiga ytor behöver hållas öppna, lämpligen gennom harvningg med pinnharrv.

Figur 84. Sandiga ytor occh blomning av ljung den 23 julli.

Figur 85 occh 86. T.v. ses att körning av maskiner skapaat eller hållit öpp
pet sandiga blo
ottor. T.h. ses enn sydostvänd slluttning
med bara sandiga ytor med gott om bob
byggande sälgssandbi i den vässtra delen av om
mrådet den 25 april.
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Figur 87. Blomrik torr valll med gott om monke, gråfibbbla, prästkrage och åkervädd sett mot söder d en 12 juni.

Delområåde 2.3
Rödlistad
de arter: Guldsandbi 1♀, dvvärgsandbi 2♀ , sexfläckig bastardsvärmaare 2 ind. NT
Övriga in
ntressantare arter: Jungfrulin, svinrot
Beskrivniing: Området består av flerra delar. I östeer finns en igeenväxande skjutbana med s andiga områd
den vid
skjutvallaar. En väg går ut i området som omges avv rik blomningg av ängsvädd och strätta saamt en del gö
ökärt,
blodrot och teveronikaa. Något mot väster finns en blötare starrrmad med kärrsilja. Ytterliggare mot västter löper
en trädbeevuxen ås i no
ord‐sydlig riktn
ning. Västerutt finns ytterliggare öppna ytoor, vägar och vägkanter meed
ängsvädd
d, åkervädd, skkogsklöver, gö
ökärt, käringtaand, blodrot, smultron, tevveronika, svinrrot och jungfrrulin.
Igenväxning sker i delaar av området genom främsst lupiner och kanadensisktt gullris. Även sandiga ytor riskerar
att växa igen.
Potentiall: Genom bekäämpning av lu
upiner och kannadensiskt gu
ullris (se underr rubriken Rekkommendatio
oner) kan
blomningg av andra örter samt öppna sandiga ytor öka. För övrigt behöver seen slåtter efteer den 15 septtember
ske i omrråden med änggsvädd och stträtta samt ihoopsamling av det slagna maaterialet.
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Figur 88. Rik blomning avv ängsvädd och strätta i den össtra delen av området sett mo
ot norr den 23 ju
juli.

Figur 89 occh 90. T.v. fuktiig starrmad me
ed kärrsilja i denn östra delen avv området sett mot nordväst d en 23 juli. T.h. öppna
ytor i den västra delen med gott om kärringtand sett moot sydost den 1 juli.

Figur 91 occh 92. T.v. blom
mrikare vägkantter med skogklööver, åkervädd och ängsvädd i den västra dellen sett mot sydväst den
1 juli. T.h. vägen med kro
ossgrus genom området sett m ot norr 25 juli. Igenväxning avv kanadensiskt gullris ses i bakkgrunden.
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Delområåde 3.10
Rödlistad
de arter: Vädd
dsandbi 1♀ NT
T
Beskrivniing: Blomrika vägkanter län
ngs grusväg occh i söder även längs en sträcka av landssvägen. Här vä
äxer
talrikt meed åkervädd, ängsskallra, gö
ökärt, skogskllöver, käringtaand och teverronika. I norr f inns en liten glänta
med varm
mt mikroklimaat där det växe
er gökärt och åkervädd.
Potentiall: Genom sen slåtter efter den 15 augustti och ihopsam
mling av gräs kan blomrikeddomen öka.

Figur 93. Rikblommande vägkant med ängsskallra och åkervädd den 1 juli sett mot norr.

j
Figur 94 occh 95. T.v. rikbllommande vägkkant med skogssklöver och åkeervädd vid landssvägen sett moot söder den 26 juni.
T.h.
norra deleen av området med mikroklima
atiskt gynnsamt läge den 1 julli sett mot norr.
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Delområåde 3.11
Rödlistad
de arter: Guldsandbi 1♀ VU
U, sexfläckig b astardsvärma
are 2 ind. NT
Beskrivniing: En kulle med sydvänd slänt där det l öper en stig. Stora delar avv kullen är igeenvuxen av un
nga träd. I
den öppn
na sluttningen
n växer gullris,, ängsvädd och liten blåkloccka samt halloon i den övre d elen. Nedanför kullen
växer åkeervädd längs vägen.
Potentiall: Genom att avverka ung björk kan en sttörre sydvänd
d värdefull slutttning exponeeras. All sälg behöver
dock sparras. Genom slåtter efter 1 september occh uppsamlingg av slaget gräs kommer bloomningen att öka. Vissa
år kan grääset stå kvar och vårbränniing före den 1 5 april tillämp
pas.

Figur 96. Kullen sedd från
n söder den 13 december 20133.

Figur 97. Blomrik sydvänd
d sluttning med
d gullris och liteen blåklocka sam
mt stig den 23 juli.
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Delområåde 3.13
Rödlistad
de arter: Guldsandbi 3♀ 3♂
♂ VU, sexfläckkig bastardsvärmare 5 ind. NT
Övriga in
ntressantare arter: Vialsand
dbi 1♀, brun s andjägare
Beskrivniing: En flack öppen yta med
d sandig markk, sandig väg och sandiga yttor som omgees av skogsbryyn.
Söderut i området finn
ns även värdeffull ängsvegettation med go
ott om ängsvädd och gökärtt.
Potentiall: Genom att slå efter den 15 septemberr och samla ihop det slagna materialet kaan blomningen öka.
Avverknin
ng av skog på lämplig ställe
en kan exponeera en sydvänd vall som nu ligger helt i skkugga.

Figur 98. Sandig glänta med ridstig den sett mot sydvääst den 25 april.

Figur 99 occh 100. Blomrikka ytor med gottt om ängsväddd i den södra deelen sett mot no
orr den 23 juli.
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Delområåde 3.13a
Rödlistad
de arter: Guldsandbi 1♂ VU
U, sexfläckig b astardsvärma
are 2 ind. NT
Övriga in
ntressantare arter: Blåklockksbi 3♂
Beskrivniing: En liten ängslikande yta som ligger s om i en liten gryta och som
m har en sydväänd sluttning.. Här
blommarr rikligt med åkervädd och gökärt samt litten blåklocka.
Potentiall: Genom att slå efter 15 au
ugusti och sam
mla ihop det slagna materia
alet kan blomnningen öka.

Figur 101. Rik blomning av åkervädd settt mot väster deen 23 juli.

Delområåde 4.2
Rödlistad
de arter: Vädd
dsandbi 1♀NT
T
Övriga in
ntressantare arter: Nipvägstekel, stor sväävfluga, brun sandjägare
Beskrivniing: En större grustäkt i en sydvänd slutttning. Större delen är bevuxxen med tät u ng tallskog men flera
större öp
ppna ytor och vägar finns. I området körss motorcross. Den norra delen består av ett blandat material
med stortt inslag av gro
ova steniga fra
aktioner. Den södra delen består av mer sandigt mateerial. Blomrike
edomen
är sparsam men i det sydvästra hörn
net finns mer blommor. I nordvästra hörrnet finns ett ä ngsavsnitt med
åkervädd
d där väddsand
dbi sågs.
Potentiall: Genom att öppna upp om
mrådet, särskilt i sydvända sluttningar skapas snabbt s törre ytor me
ed
produktivva miljöer bin.
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Figur 102. Öppen yta i vä
ästra delen sett mot söder den 1 juli.

Figur 103. Den nordvästrra delen sett mo
ot norr den 1 juli.

Figur 104. Den sydvända sluttningen mitt i området seddd mot norr deen 13 decemberr 2013.
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Delområåde 4.3
Beskrivniing: En skjutvaall med sandigga öppna ytorr. Här blommaar exempelvis sommargylleen, smultron och
blodrot.
Potentiall: Genom att hålla öppet sa
andiga ytor kan boområden
n upprätthållas och skapas.

Figur 105. Skjutvallen sed
dd mot norr den
n 15 maj.

Delområåde 5.4
Rödlistad
de arter: Guldsandbi 1♀ VU
U, sexfläckig bastardsvärmaare 1 ind. NT
Beskrivniing: Vägkanteer med ängsvä
ädd och andraa blommande örter.
Potentiall: Genom att rycka bort den
n unga tallen i öster kan stö
örre öppna yto
or skapas som
m binder samm
man
värdefullaa miljöer.

Figur 106. Vägkanterna sett mot norr de
en 1 juli.
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Delområåde 6.1
Rödlistad
de arter: Guldsandbi 1♀ VU
U, väddsandbi 1♀ NT, slåtteergubbe NT
Övriga in
ntressantare arter: Vialsand
dbi 1♂, videanntennmal, slåttterfibbla
Beskrivniing: Sydvänd sluttning på morän med enn del block. Häär blommar änngsvädd, gökäärt, slåttergub
bbe,
slåtterfibbla, ljung, blo
odrot, teveron
nika, smultronn mm. Sluttnin
ngen är i stark igenväxning m ed sly. Här växer
även en del värdefulla vedväster som
m vide och brrakved.
Potentiall: Genom att röja bort sly av björk och assp ökar snabb
bt värdet. Slutttningen behövver även brän
nnas för
att få borrt förna. Fortssatt skötsel meed slåtter efteer den 15 septtember och ihhopsamling avv det slagna materialet,
alternativvt vårbränningg vissa år, gör att blomninggen ökar.
Västra deelarna av delområdet berörrs av den plannerade ledninggsdragningen (Fig. 75). Särsskild inventeriing och
åtgärdsfö
örslag i sambaand med ledningsdragningeen finns i egen
n rapport (Nolbrant 2014a)..

Figur 107. Sluttningen sett från sydost den 2 juni.

Figur 108 och 109. T.v. vä
ägkant med rik blomning av änngsvädd och lju
ung sett mot vä
äster den 23 julii. T.h. sandiga skärningar
och vägka
anter som undko
ommit krossgru
us sett mot östeer den 18 juni.
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Delområåde 6.2
Rödlistad
de arter: Guldsandbi 1♀ 1♂ VU, slåtterguubbe NT
Beskrivniing: En sydvän
nd sluttning på morän medd en del block.. Området är kraftigt igenvuuxet av sly. Lju
ung
domineraar i sluttningen. Överst finn
ns sandiga miljjöer med gottt om bon av säälgsandbin (ciirka 700 bon)..
Potentiall: Genom att rycka bort sly av björk och a sp ökar snab
bbt värdet i deen stora sydväända sluttninggen.
Genom årlig slåtter eftter den 1 septtember alternativt vårbränn
ning med några års mellanrrum hålls omrrådet
öppet.

Figur 110. Den igenvuxna
a sluttningen se
edd mot norr deen 1 juli.

Figur 111. Den västra kan
nten av område
et sett mot södeer den 11 juli.
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Delområåde: Grustagg och ledninggsgata cirka 600 meter söder om inv
venteringsom
mrådet
Beskrivniing: Ett grustaag med sandiggt material sam
mt med syd‐ och västvända
a sluttningar. De senare är
igenvuxna med främstt tall medan grrustagets bottten fortfarand
de är öppet. Strax norr omggrustaget finn
ns en
ledningsggata med en sydvänd öppen
n sluttning meed sandigt maaterial. Skogsvvägar går genoom området. På den
plana ytaan i grustaget sågs bon av vårsidenbi ochh troligen sälgssandbi.
Potentiall: Genom att rycka bort ungg tall och sly ö kar snabbt väärdet i de syd‐‐ och västvändda sluttningarrna.
Genom harvning på bo
otten i grusgro
open kan merr öppna ytor fö
ör bobygge sk
kapas.

Figur 112. Grusgropen med syd‐ och vässtvända sluttninngar sett mot öster den 25 aprril.

Figur 113. Ledningsgata med öppen syd
dvästvänd sluttnning sett mot össter den 25 aprril.
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Bilaga 2. Påträffade arter av bin och andra steklar samt
övriga intressantare insektsarter
Bin inom området för föreslagen skötselplan
COLLETIDAE 9 arter
Colletes cunicularius
Colletes daviesanus
Colletes similis
Colletes succinctus
Hylaeus brevicornis
Hylaeus communis
Hylaeus confusus
Hylaeus hyalinatus
Hylaeus rinki
ANDRENIDAE 27 arter
Andrena barbilabris
Andrena cineraria
Andrena clarkella
Andrena denticulata
Andrena falsifica
Andrena fucata
Andrena fulvida
Andrena fuscipes
Andrena haemorrhoa
Andrena hattorfiana
Andrena helvola
Andrena lapponica
Andrena lathyri
Andrena marginata

KORTTUNGEBIN
vårsidenbi
väggsidenbi
korgsidenbi
ljungsidenbi
småcitronbi
gårdscitronbi
ängscitronbi
kölcitronbi
backcitronbi
GRÄVBIN
mosandbi
sobersandbi
videsandbi
tandsandbi
smultronsandbi
hallonsandbi
brynsandbi
ljungsandbi
trädgårdssandbi
väddsandbi
äppelsandbi
blåbärssandbi
vialsandbi
guldsandbi

Andrena minutula
Andrena nanula
Andrena nigroaenea
Andrena nigriceps
Andrena praecox
Andrena ruficrus
Andrena semilaevis
Andrena subopaca
Andrena tarsata
Andrena tibialis
Andrena vaga
Andrena wilkella
Panurgus banksianus
HALICTIDAE 21 arter
Dufourea minuta
Halictus confusus
Halictus rubicundus
Halictus tumulorum
Lasioglossum albipes
Lasioglossum calceatum
Lasioglossum fratellum
Lasioglossum fulvicorne
Lasioglossum leucopus
Lasioglossum leucozonium
Lasioglossum punctatissimum
Lasioglossum rufitarse
Lasioglossum semilucens
Lasioglossum sexstrigatum
Lasioglossum villosulum
Sphecodes albilabris
Sphecodes crassus
Sphecodes ephippius
Sphecodes geoffrellus
Sphecodes monilicornis
Sphecodes pellucidus

småsandbi
dvärgsandbi
gyllensandbi
sommarsandbi
vårsandbi
åssandbi
veronikasandbi
lundsandbi
blodrotssandbi
lönnsandbi
sälgsandbi
ärtsandbi
storfibblebi
VÄGBIN
fibblesolbi
kustbandbi
skogsbandbi
ängsbandbi
ängssmalbi
mysksmalbi
svartsmalbi
brunsmalbi
bronssmalbi
fibblesmalbi
punktsmalbi
skogssmalbi
blanksmalbi
franssmalbi
hedsmalbi
storblodbi
släntblodbi
mellanblodbi
småblodbi
ängsblodbi
sandblodbi

Kategori

Delområden
A, 4.1, 4.3, 12.1
A, 1.10, 7.3, 11.1
A, 19
A
19
11.1
A, 4.1, 10.1
4.1, 19
A
1.10, 12.1
A, 12.1
A, 1.1, 4.1, 10.1
3.3
11.3, 12.2

2014
1.6, 1.7, 2.2, 4.2, 4.3
2.2
1.6, 4.2
2.2

4.2, 6.1
1.5, 1.7, 3.10, 6.1
4.2
1.7, 2.1, 2.2, 3.6, 3.11
2.2
1b.1, 1.7, 6.1, 3.11

Predikterad genom obs. av Nomada opaca, 4.1

A
A, 1.1, 1.2, 1.10, 12.1, 12.2, 3.14
3.8, 9.1, 10.1, F
1.2
12.1
3.3, 3.4, 3.6, 3.12, 3.14

NT

A, 1.1, 1.2, 3.2, 3.3, 3.6, 3.8, 4.1, 9.1, 10.1, F

VU, ÅGP

1.10, 4.1
1.2
7.2
A (stort antal), 4.1
A, 1.1, 1.10, 10.1
4.1
12.1

VU

A, 1.10, 3.3, 1.2, 7.2, 3.14, 11.1, 12.1

10.1, 7.2
19
A, 1.10, 1.1, 4.1, 4.3, 10.1
3.6, 7.3, 14.2, 19
7.3

VU, ÅGP
RE
NT

A (trolig fyndlokal)
A
12.1
A, 3.6, 3.14, 4.1, 11.1, 12.1
1.2, 3.1
A, 4.1
3.6, 12.2
A, 1.10, 3.6, 4.1, 7.2, 10.1, 19
A, 1.10
A, 4.1
3.6, 11.3, 12.1
A, 3.3, 4.1, 7.2, 10.1, 19
A, 1.10, 3.3, 4.1, 7.2, 10.1, 12.1, 19
A, 1.2, 7.2, 10.1
A, 1.10, 4.1, 19
A, 4.1, 19
4.1, 12.1, 19
A, 4.1, 7.1, 7.2, 10.1, 19
4.1
A, 4.1, 12.1, 19
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6.1, 2.2
1.5, 1.9, 2.1, 3.10, 6.1
1.9, 2.1, 3.10, 4.2, 6.1
3.11
1.5, 1.7, 3.11, 3.13a
1.6, 1.7, 3.13, 6.1
1.3, 1.6, 1.7, 1.10, 2.3, 3.11,
3.13a, 3.13, 5.4, 6.1, 6.2
1.7
1.4, 1.6, 2.3, 6.1
1,7, 2.2, 6.1
2.2
1.5, 1.9, 2.2, 6.1
1.7, 3.10
1b.1, 1.5, 1.6, 2.1, 3.13, 3.13a
1.7
2.2
1.3, 1.7, 1.9, 2.2

1.6, 1.7, 4.3, 6.2
1.5, 1.6, 1.7, 2.2, 2.3, 6.1, 6.2
1.6, 1.7, 2.3, 6.1
3.10, 6.1
1b.1, 1.5
1.5, 1.7, 3.11, 3.13, 6.1
1.6, 1.7, 1.9, 2.1, 2.2, 2.3, 4.3, 6.1

1.9, 2.2, 4.2
1b.1, 2.2
2.2, 3.11
1.6, 1.7, 1.9, 2.1, 2.2
1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 2.2, 3.13, 4.2
1.7, 2.1, 2.24.3
2.2
1.3, 2.2
1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 2.1, 2.2, 4.2
1.6, 1.7, 1.9, 2.2, 4.2, 4.3, 6.1, 6.2

MELLITIDAE 3 arter
Dasypoda hirtipes
Macropis europaea
Melitta haemorrhoidalis
MEGACHILIDAE 8 arter
Coelioxys conica
Megachile alpicola
Megachile circumcincta
Megachile nigriventris
Megachile versicolor
Megachile willughbiella
Osmia uncinata
Trachusa byssina
APIDAE 32 arter
Apis mellifera
Bombus bohemicus
Bombus cryptarum
Bombus hortorum
Bombus hypnorum
Bombus lapidarius
Bombus jonellus
Bombus lucorum
Bombus pascuorum
Bombus pratorum
Bombus rupestris
Bombus soroeensis
Bombus sylvarum
Bombus sylvestris
Bombus terrestris
Epeolus variegatus
Eucera longicornis
Nomada alboguttata
Nomada argentata
Nomada roberjeotiana
Nomada rufipes
Nomada flavoguttata
Nomada fulvicornis
Nomada goodeniana
Nomada lathburiana
Nomada leucophthalma
Nomada obscura
Nomada opaca
Nomada panzeri
Nomada ruficornis
Nomada striata
Nomada villosa
Totalt 100 arter

SOMMARBIN
praktbyxbi
lysingbi
blåklocksbi
BUKSAMLARBIN
konkägelbi
smultrontapetserarbi
ärttapetserarbi
vialtapetserarbi
ängstapetserarbi
stocktapetserarbi
hedmurarbi
hartsbi
LÅNGTUNGEBIN
honungsbi
jordsnylthumla
skogsjordhumla
trädgårdshumla
hushumla
stenhumla
ljunghumla
ljus jordhumla
åkerhumla
ängshumla
stensnylthumla
blåklockshumla
haghumla
ängssnylthumla
mörk jordhumla
ängsfiltbi
långhornsbi
mogökbi
silvergökbi
höstgökbi
ljunggökbi
smågökbi
gullgökbi
gyllengökbi
sälggökbi
videgökbi
åsgökbi
bryngökbi
skogsgökbi
trädgårdsgökbi
strimgökbi
vialgökbi

NT

A, 7.3, 10.1
9.1

1.6
1.4
1.4, 3.13

A
A, 19

2.1
1.7
1.6
1.6, 2.1

11.1, 11.3
1.5
1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2. 3, 3.13
A, 1.2, 3.14, 7.1, 7.2, 10.1, 19
1.2
7, 4.1
3.12
1.3, 11.1, 12.2
A, 11.1, 12.2, 19
4.1, 10.1, 19
A, 3.14, 7.2
11.1
A, 1.2, 4.1, 7.1, 10.1, 12.2,
A, 7.1, 11.1, 12.1, 12.2, 19
A, 4.1, 7.1, 10.1, 12.2, 19
A, 29
4, 3.3, 3.6, 9.1, 19, 31a, 11.1
A
CR, ÅGP

1.5
1.9, 2.3, 6.1
1.5, 1.9
1.7, 1.9, 2.1
1.7
1.5, 6.1
1.9
1.5, 4.3
1.3, 1.6, 1.7, 2.1, 4.3, 6.1
1.b1, 1.5
x
1.3, 1.5, 3.13a
x
4.3
1.5

Lokalangivelse kräver behörighet på Artportalen.

Lokalangivelse kräver behörighet på Artportalen.

A, 1.10, 3.14, 10.1, 19
A, 7.3, 6
3.6, 12.2
A
A
A, 4.1, 4.3
4.1, 19
4.1
4.1
4.1, 11.1

2.2
1.7
1.6

1.6, 2.2, 3.13, 4.2, 6.1, 6.2
6.2

2.1, 6.1
A, 1.2, 4.1
3.4
88

NT
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Övriga steklar inom området för föreslagen skötselplan
Kategori
POMPILIDAE 14 arter
Anoplius nigerrimus
Anoplius viaticus
Auplopus carbonarius
Arachnospila abnormis
Arachnospila anceps
Arachnospila spissa
Arachnospila trivialis
Caliadurgus fasciatellus
Evagetes crassicornis
Priocnemis exaltata
Priocnemis fennica
Priocnemis parvula
Priocnemis perturbator
Priocnemis schioedtei
CRABRIONIDAE 28 arter
Alysson ratzeburgi
Cerceris arenaria
Cerceris rybyensis
Cerceris quadrifasciata
Crabro cribrarius
Crabro peltarius
Crabro scutellatus
Crossocerus palmipes
Crossocerus wesmaeli
Diodontus medius
Dolichurus corniculus
Dryudella pinguis
Ectemnius lapidarius
Entomognathus brevis
Harpactus lunatus
Lindenius albilabris
Mellinus arvensis
Mimesa equestris
Mimesa lutaria
Mimumesa dahlbomi
Nysson distinguendus
Nysson spinosus
Nysson trimaculatus
Oxybelus uniglumis
Passaloecus singularis
Pemphredon inornata
Philanthus triangulum
Tachysphex pompiliformis
SPHECIDAE 2 arter
Ammophila pubescens
Ammophila sabulosa
CHRYSIDIDAE 4 arter
Chrysis illigeri
Hedychridium ardens
Hedychrum niemelaei
Hedychrum nobile
VESPIDAE 3arter
Ancistrocerus oviventris
Dolichovespula saxonica
Dolichovespula norwegica
MYRMOSIDAE 1 art
Myrmosa atra
TIPHIIDAE 2 arter
Tiphia femorata
Tiphia minuta
DRYINIDAE 1 art
Anteon jurineanum
BETHYLIDAE 1 art
Goniozus distigmus
Totalt 56 arter

VÄGSTEKLAR
skogsvägstekel
vargvägstekel
svart murarvägstekel
finmovägstekel
ögonvägstekel
krokvägstekel
krabbvägstekel
skimmervägstekel
sandgökstekel
höstvägstekel
nipvägstekel
ljungvägstekel
Större stigstekel
kragvägstekel
ROVSTEKLAR

NT 2005

Delomr. inventering 2013

Delomr. inventering 2014

A, 4.1, 19.1

1.7
1.7, 1.9, 2.2, 3.13, 6.1

10.1, 19
A, 3.6, 4.1
4.1
A, 4.1
19
A
4.1, 7.1

s
A, 4.1, 19

3.6
A, 4.1, 7.2
A, 4.1, 7.1, 19
4.1
A

NT 2005

4.1, 10.1, 19
4.1, 7.1, 10.1
4.1, 7.1, 10.1, 19
4.1
19
4.1
A
A, 10.1
A, 4.1, 7.1, 10.1, 19
10.1
4.1, 7.1, 10.1
19
4.1
A, 4.1, 19
1.3, 4.1, 19
A, 4.1, 7.1, 19
4.1, 7.1, 19

bivarg

1.7, 2.1

1.7, 2.2
1.9
1.7
4.2
2.2
6.1
3.13

2.2
1.6, 1.7, 1.9, 2.2, 4.2

1.6, 4.2
1.6
1.7
1.6, 1.9, 2.2, 4.2
2.2
1.7
1.7, 1.9, 2.2

1.6
1.6, 1.7, 2.2, 4.2

1.9
1.7
1.7, 1.9, 4.2
1.7, 2.2, 4.2
3.13

3.6
19
A, 19

2.2, 4.2

A, 4.1

1.9
1.7, 1.9, 2.2

4.1
4.1
A, 19
A, 4.1

1.6, 1.7, 1.9, 2.2, 4.2
1.6, 1.7, 1.9, 2.1, 2.2, 4.2

GRÄVSTEKLAR

GULDSTEKLAR

GETINGAR
rödbent murargeting
takgeting
nordgeting
FUSKMYROR
svart myrstekel
MYRSTEKLAR
rödbent pansarstekel
mindre pansarstekel
STRITSÄCKSTEKLAR

NT

4.1

6.1
1.7, 2.1, 4.2
1.6

10.1

1.3, 1.9

A, 10.1, 4.1
A, 7.1, 10.1, 11.1, 19

2.2, 4.2

10.1
DVÄRGGADDSTEKLAR
A, 19.1
45 arter
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1.7, 1.9
37 arter

Övriga intressantare insekter inom området för föreslagen skötselplan
Kategori
Zygaena filipendulae
Hemaris tityus
Bembecia ichneumoniformis
Nemophora minimella
Adela cuprella
Criorhina ranunculi
Bombylius major
Chrysolina sanguinolenta
Aromia moschata
Platycerus caraboides
Cicindela hybrida
Broscus cephalotes
Harpalus latus
Calathus erratus
Bembidion lampros
Amara bifrons
Metabletus foveoatus
Cytius ericeus
Byrrhus pilula
Notoxus monoceros
Oxypoda brachyptera
Staphylinus caesarus
Trachyphloeus bifoveolatus
Helophorus nubilus

Sexfläckig
bastardsvärmare
Svävfluglik dagsvärmare
Smygstekellik glasvinge
Kärrantennmal
Videantennmal
Humlelik pälsblomfluga
Stor svävfluga
En bladbagge
Myskbock
Lundblåoxe
Brun sandjägare
Kramplöpare
Ängsfrölöpare
Ängsmarkslöpare
Mässingslöpare
Ljusbrun kornlöpare
Bronsstumplöpare
En kulbagge
En kulbagge
En kvickbagge
En kortvinge
En kortvinge
En vivel
En halsrandbagge

NT
NT
NT

Delområden
inventering 2013
1.1, 1.2, 1.5, 7.2, 10.1
3.4
A, 7.3, 4.1
1.2

Delområden
Inventering 2014
1b.1 1.3, 1.5, 1.9, 1.10, 2.1, 2.2,
2.3, 3.11, 3.13a, 3.13, 5.4
2.1
1.6, 6.1

NT 2005
NT

1.2
A
A

2.2, 4.2
1.6

3.6
A, 4.1
A, (Appelqvist 2008)
A, (Appelqvist 2008)
A, (Appelqvist 2008)
A, (Appelqvist 2008)
A, (Appelqvist 2008)
A, (Appelqvist 2008)
A, (Appelqvist 2008)
A, (Appelqvist 2008)
A, (Appelqvist 2008)
A, (Appelqvist 2008)
1.1 (Appelqvist 2008)
A, (Appelqvist 2008)
A, (Appelqvist 2008)
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1.7, 2.2, 3.13, 4.2

Bilagga 3. GIS‐ana
alys avv höjdd
data
(Innan byggande av väg 27.)
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