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Abstract  

There is an ongoing negative trend on pollinator abundance worldwide due to different threats 

that affect their health and living conditions, such as pathogens and parasites in combination 

with different types of habitat loss among other factors. In this study I investigate if road 

verges adjacent to cycle paths could be a suitable environment for bumblebees (Bombus spp.) 

to thrive. 13 sites were sampled to find out what kind of diversity of bumblebees and 

flowering plants this type of habitat could hold by observing different aspects, e.g. shade and 

vegetation coverage together with species diversity and abundance. The results showed that 

shade coverage had an effect on the flower diversity at the sites and also that bumblebee 

species diversity as well as bumblebee abundance got affected by the diversity of flowers.  

 

Inledning  

Arter i den funktionella gruppen pollinatörer har med tiden blivit alltmer missgynnade av fler 

och fler diverse hotande faktorer. Olika miljöförändringar såsom homogenisering, 

fragmentering och habitatförluster i kombination med insekticider, patogener och parasiter 

(Goulson et al., 2008; Wratten et al., 2012; Fauser-Misslin et al., 2014; Goulson et al., 2015; 

Spiesman et al., 2017; Kirmer et al., 2018) är några av de påfrestningar som driver den 

negativa trenden. Hoten har successivt tillkommit med förändringen av landskapets 

uppbyggnad och användning (Thiel, 2009; Wratten et al., 2012; Lindqvist et al., 2018), vilket 

har gjort att deras påverkan kunnat fått en synergisk effekt när de kombinerats ihop med 

varandra och i sin tur fått en större inverkan än vad de skulle kunnat fått var för sig (Fauser-

Misslin et al., 2014; Goulson et al., 2015). Exempelvis har man i ett flertal fall sett att 

förgiftning via bekämpningsmedel tillsammans med angrepp från parasiter som Crithidia 

bombi har en betydligt större påverkan än vad de skulle ha haft ensamma (Fauser-Misslin et 

al., 2014). Synergin bidrar till komplexiteten av det biologiska systemet och därför kan det 

vara svårt att hitta en enkel lösning på hur man ska agera när man arbetar med åtgärder för att 

motverka effekten från hoten, då det inte går att isolera en faktor från de andra (Gill et al., 

2016). Åtgärder som införts och används i nuläget är bland annat olika lagstiftningar 

(Kemikalieinspektionen, 2018) respektive naturvårdsinsatser i form av restaurering av 

områden, skydd och skötsel via det svenska projektet artrika vägkanter samt kantåkrar med 

planterade blommande växter intill jordbruksmarker (Borlid et al., 2015; Uyttenbroeck et al., 

2015; Kimer et al., 2018). Utöver arbetet med att försöka mildra de effekter som uppkommit 

efter skadan redan har skett, har även förutsägelser om vad som kan komma att bli hot i 

framtiden blivit ett aktuellt forskningsfält för att kunna agera preventivt (Brown et al., 2016).  

          I Sverige och många andra delar av världen skedde det en omstrukturering av 

jordbrukslandskapet runt sekelskiftet mellan 1800- och 1900-talet, där gårdarna separerade 

från byarna för att kunna ha koncentrerade områden för odling (Söderman et al., 2015; 

Uyttenbroeck et al., 2015). Synen på och brukandet av skogen hade redan sedan mitten av 
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1800-talet ändrats då dess värde gått upp (Thiel, 2009). När brukandet av landskapet 

intensifierades och strävan efter ökad effektivitet fortsatte, drev det brukarna till att aktivt 

söka nya taktiker för att göra avkastningen större per areaenhet, samtidigt som det långsiktiga 

målet var att minska på behovet av mänsklig arbetskraft (Uyttenbroeck et al., 2015). Detta 

ledde till att, under 1900-talets mitt, gick både jord- och skogsbruket från att drivas av 

muskelkraft till maskinkraft för att öka effektiviteten (Thiel, 2009). Ett tillvägagångssätt för 

att minska arbetskraften ytterligare var att simplifiera växelbruket, som varit det arbetssätt 

som traditionellt tillämpats. Samtidigt blev användningen av konstgödsel successivt vanligare 

(Thiel, 2009; Söderman et al., 2015) och därmed minskade mängden aktivt ängsbruk och 

avkastningen från åkrarna ökade (Pywell et al., 2005).  

          Under den här tiden började även de första kemiska bekämpningsmedlen tillkomma 

både inom skogsbruket, däribland fenoxisyror till bekämpning av olika typer av sly, 

respektive jordbruket för att få en ökad produktion (Thiel, 2009). Olika pesticider, där 

insekticider inkluderas, har använts och används i viss utsträckning fortfarande inom 

jordbruket för att hålla borta oönskad växtlighet samt skadedjur och därmed resultera i en så 

“ren” och stor skörd som möjligt. När grödor behandlas med pesticider minskar 

födotillgången för olika arter av bin (Apoidea), samt andra pollinatörer såsom humlor 

(Bombus spp.), då det blir mindre variation bland växtligheten (Pywell et al., 2005; Goulson 

et al., 2015), samt att de växtarter som faktiskt finns innehåller växtskydd för att hålla borta 

annan ohyra. Exempelvis blev frön av raps (Brassica napus), som är en växt vars blommor 

lockar till sig stora mängder humlor men även andra pollinatörer (Fauser-Misslin et al, 2014; 

Feltham et al., 2014), tidigare ofta täckta av ett lager av det vanligt förekommande 

växtskyddet imidacloprid (Feltham et al., 2014). Trots att växtskyddet inte har pollinatörer 

som egentlig målgrupp har det ändå en påverkan på dem (Stanley et al., 2016). Imidacloprid 

är ett exempel på ett växtskydd som ingår i en relativt nytillkommen grupp av de många 

insekticider som använts genom åren, som går under benämningen neonikotinoider, vilka 

agerar som nervgift för bland annat humlor (Fauser-Misslin et al, 2014; Goulson et al., 2015). 

Nervgiftet påverkar deras kapacitet att födosöka, reproducera sig och upprätthålla ett 

fungerande samhälle (van der Sluijs et al., 2013; Stanley et al., 2016). Vid studier gjorda på 

kolonier av humlor påverkade av neonikotinoider observerades en minskning på 85% i 

koloniernas produktion av nya drottningar (Fauser-Misslin et al., 2014; Goulson et al., 2015) 

och en 31% minskad effektivitet i insamlingen av pollen (Feltham et al., 2014). Från och med 

2013 har ett förbud mot användning av växtskyddsmedel innehållande vissa neonikotinoider, 

däribland imidacloprid, varit aktuellt på grödor vars blommor är attraktiva för bin och humlor 

(Feltham et al., 2014), dock är användningen på väg att begränsas ytterligare. År 2018 röstade 

EU:s medlemsländer för att utöka förbudet till att neonikotinoiderna nu endast får användas i 

permanenta växthus, i hopp om att minska påverkan på vilda pollinatörer 

(Kemikalieinspektionen, 2018). Eftersom neonikotinoider är ämnen som är vattenlösliga men 

också väldigt bestående i jorden kommer de fortsätta att påverka växtligheten både på åkrarna 

och i intilliggande områden även en tid efter man slutat använda dem och därför kommer de 

fortfarande påverka bin och humlor en tid framöver (Goulson et al., 2015). 

          Trots förbudet mot neonikotinoider finns det fortfarande andra hot kvar i landskapet 

som fortsätter att ha en inverkan. Både patogener och parasiter påträffas naturligt hos olika 

arter av bin och humlor, som antingen kan vara artspecifikt förekommande eller ha flera olika 
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värdar de kan använda sig av (Goulson et al., 2015). De olika typerna av parasiter och 

patogener som är mer generalister och inte specialiserade till en specifik värdart har ofta en 

chans att angripa nya arter om de följer med vid flytt av individer till nya habitat där värdarten 

inte är naturligt förekommande, eftersom en ny miljö öppnar upp möjligheter till nya 

passande värdar (Meeus et al., 2011). De flesta studier som genomförts inom ämnet har 

fokuserat på tambiet (Apis mellifera) och dess problematik med introducering av olika 

parasiter och patogener (Wratten et al., 2012; Goulson et al., 2015). Dock har man även börjat 

studera hotet som de kommersiella biodlingarnas parasiter och patogener kan utgöra för 

inhemska humlearters populationer, då många av både parasiterna och patogenerna potentiellt 

kan sprida sig från bina till humlorna eftersom de är närbesläktade arter (Meeus et al., 2011; 

Fürst et al., 2014).  

          Den påtagligaste störningsfaktorn som främst är länkad till den minskande förekomsten 

och diversiteten hos bin, och även humlor, är habitatförluster av olika slag (Williams et al., 

2012; Dance et al., 2017). I Europa är minskningen av humlor framförallt en följd av förlusten 

av deras föredragna födoresurser på grund av landskapets förändring som gjort att 

förekomsten av de naturliga habitaten blivit begränsade (Goulson et al., 2008; Williams et al., 

2012). Olika arter av humlor behöver olika sorters habitat för sin fortlevnad, exempelvis vid 

bobygge samt födosökning (Dance et al., 2017), och ju mindre tillgång det finns av 

resurserna, desto högre sannolikhet finns det för inter- respektive intraspecifik konkurrens 

(Goulson et al., 2015). Landskapet har gått från att bestå av en mosaik av olika mindre habitat 

till att stora monokulturer numer präglar miljön, både i skogs- och jordbruk (Thiel, 2009). 

Monokulturerna inom båda produktionerna har bidragit till att landskapet fått ett homogent 

utseende och har även fragmenterat områden som historiskt sett varit varierande, som i sin tur 

gjort att habitatförlusterna har ökat. Med ett ökat avstånd mellan naturliga områden på grund 

av bland annat fragmentering minskar sannolikheten till vild pollinering, det vill säga 

pollineringen som genomförs av pollinatörer som inte är tambin (Goulson et al., 2015; Dance 

et al., 2017), vilket blir ett större problem i ett landskap med minskad konnektivitet. Då 

majoriteten av mänskligt sådda grödor, som inte är självpollinerande, idag är beroende av den 

vilda pollineringen snarare än den vi kan få från tambin blir det problematiskt om diversiteten 

av vissa pollinatörer fortsätter att minska (Goulson et al., 2015). 

          Vägar och andra antropogena transportleder är exempel på fragmenterande element 

som utgör barriärer i landskapet, vilket har en negativ påverkan på den biologiska mångfalden 

(Foreman et al., 1998), speciellt på de arter som har korta spridningsdistanser (Goulson et al., 

2015; Andersson et al., 2017). Sannolikheten att humlor riskerar att korsa en väg minskar ju 

bredare vägen är. I en studie av Bhattacharya et al. (2003) observerade de att humlor inte 

korsade vägar som var bredare än fyra meter, utan att de istället fortsatte födosöka på den 

ursprungliga sidan så länge det fanns födoresurser kvar. Det vill säga att även om det finns en 

drivande anledning, såsom påbörjan till bristande mängd blommande växter vid 

ursprungslokalen, är humlor ofta ovilliga till att byta ut sina födosöksområden mot andra, 

speciellt om det är stora fragmenterande element som separerar de två områdena  

(Muñoz et al., 2015). När detta händer blir det ett trade-off-scenario där humlorna antingen 

stannar vid sina gamla områden där de vet att det finns välbekanta växter, eller riskerar de att 

korsa vägen för att söka sig till nya områden som potentiellt kan ha mer föda (Bhattacharya et 

al., 2003). De nya områdena kan innehålla växtarter som humlorna inte är vana vid. I så fall 
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blir det en mer energikrävande födosökning från humlornas sida eftersom det tar tid för dem 

att lära sig hur de ska samla nektar och pollen från de nya växterna på ett effektivt sätt jämfört 

med om de istället stannar inom mer välkända lokaler (Bhattacharya et al., 2003).  

          Trots att infrastrukturen fragmenterar landskapet tillför den även nya potentiella 

substitut till de naturliga gräslandshabitaten, som förekommer i allt mindre utsträckning 

jämfört med tidigare, i form av vägkanter, vägrenar och diken som inte är av kommersiellt 

intresse (Muñoz et al., 2015; Kütt et al., 2016; Andersson et al., 2017). Eftersom vägkanterna 

ofta är rika på vegetation och har möjlighet att sammanlänka olika habitat som de passerar 

genom i landskapet kan de agera grön infrastruktur för arter (Hopwood, 2008; Borlid et al., 

2015). Vissa av vägkantshabitaten har redan en etablerad flora där ovanliga och hotade 

blommande växter finns, vilket är en fördel då det ger en bra grund för bevarandet av arter 

som nyttjar sådana områden (Hopwood, 2008). Det vill säga, det finns en möjlighet att 

inkorporera och restaurera vägkanter så de blir attraktiva spridningskorridorer för pollinatörer 

respektive andra arter och kan därmed till en viss utsträckning ersätta naturliga habitat som 

gått förlorade vid urbanisering (Foreman et al., 1998; Noordijk et al., 2009). Vid behov kan 

även insatserna riktas genom plantering av inhemska blommande växter för att specifikt 

gynna vissa lokalt förekommande hotade humlearter (Pywell et al., 2005; Uyttenbroeck et al., 

2015). Genom att plantera vildblommor i vägkanter ökar dock risken för kollisioner mellan 

pollinatörer och fordon på vägarna (Muñoz et al., 2015), vilket medför att valet av lokal för 

nyetablering av blomsterrika vägkanter bör göras med omsorg (Goulson et al., 2015). Trots 

den här risken kan medelhög mänsklig störning, som man kan få av trafikerade vägar och 

skötseln kring dem, ha en mer positiv inverkan på arter än om man skulle avsätta specifika 

områden för dem (Pawlikoswki & Pokorniecka, 1990). Med andra ord, kan man då anta att 

mindre och smalare vägar, såsom cykelleder, som är lägre trafikerade inte bör utgöra en lika 

stor fara för arter som kan tänkas använda intilliggande vegetation som spridningskorridor, 

samtidigt som de fortfarande får den positiva effekten av måttlig störning. Jag tyckte detta var 

en intressant fråga som jag ville studera ytterligare. Genom att undersöka de vägkanter intill 

cykelleder där det sedan tidigare redan fanns en förekomst av humlor kunde jag studera vilka 

möjligheter till fortlevnad miljön förutsåg humlorna med. Jag ville även se vilken effekt olika 

biotiska (diversitet och densitet av blommande växter) och abiotiska (skuggning) faktorer 

hade på artsammansättningen och individantalet av humlor vid lokaler där de förekom. Detta 

för att resonera kring vad som har en positiv påverkan på mångfalden av humlor och vilka 

åtgärder som kan göra vägkanterna ännu mer attraktiva för pollinatörer i framtiden. 

 

Material och metoder  

Geografisk placering och tidsperiod för genomförande 

Studien ägde rum utanför stadskärnan av Halmstad kommun, Hallands län. Totalt 

inventerades 13 lokaler under försommaren vid två skilda perioder med cirka en månads 

mellanrum. Första inventeringsperioden varade mellan 7:e och 23:e maj 2018 och 

återinventeringen pågick mellan 25:e juni och 3:e juli 2018. Inventeringen varade sammanlagt 

i tolv dagar. Insamlingen av data anpassades till när det var som störst sannolikhet att 

humlorna var aktivt födosökande (Goulson & Osborne, 2010), det vill säga att studien varit 

beroende av temperatur, väderlek och tid på dygnet. Inventeringarna har skett när 

temperaturerna överstigit 16 °C under soliga dagar, samt inom tidsintervallet 9:00 till 16:00. 
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Lokalerna var utspridda utmed vägkanterna intill de cykelleder som finns i väster respektive 

öster om stadskärnan (figur 1). Lederna passerade genom varierande miljöer i form av främst 

jordbrukslandskap, men även delvis genom skogsmark samt mindre bebyggelse. Valet av 

inventeringslokaler utgick från: (1) att områdena hade aktiva humlor närvarande och (2) att 

lokalerna inte låg för nära varandra geografiskt. Eftersom många humlor ofta födosöker flera 

hundra meter från sina bon (Kells & Goulson, 2003; Osborne et al., 2008), fanns det en risk 

att en och samma individ av humla skulle kunna infinna sig vid flera av lokalerna under 

studien. För att undvika att detta skedde uppmättes avståndet mellan inventeringsområdena 

till minst två kilometer. Den här studien har endast inkluderat lokaler vid vägkanter intill 

cykelleder där det funnits aktiva individer av humlor, det vill säga lokaler som redan är 

attraktiva födosöksområden.  

 

 
Figur 1: Lokalernas placering i Halmstad kommun, respektive lokal är markerad med en orange, numrerad punkt 

från 1 till 13 (Google maps, 2018). 

 

Inventering och artbestämning 

Under insamlingen av data spenderades cirka en timme vid varje lokal, varav 45 minuter lades 

på söka respektive samla in humlor och under de resterande 15 minuterna observerades 

omgivningen och vegetationen. Varje lokal utgjordes av två cirka hundra meter långa 

parallella transekter, en på vardera sida om cykelleden, där datan samlades in intill vägkanten. 

För att inventera humlorna användes en insektshåv för insamling och en fälthandbok 

(Söderström, 2013) med artbeskrivningar för identifieringen av individerna. Majoriteten av 

humlorna artbestämdes in situ, de som var osäkra artbestämdes tillfälligt och fotograferades 

för att senare kunna fastställa vilken art de tillhörde. En del individer kunde identifieras utan 

att behöva fångas in medan andra krävde en närmare undersökning för att kunna 

artbestämmas. I undersökningen klassades de arter som tillhör det så kallade lucorum-
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komplexet till arten ljus jordhumla (Bombus lucorum), eftersom de är svåra att särskilja med 

blotta ögat (Mossberg & Cederberg, 2012). Eftersom det kunde förekomma fler individer av 

en och samma art vid vissa lokaler var det viktigt att se till att försöka undvika att räkna 

samma individ flera gånger. Detta gjordes genom att studera dem på håll när det var möjligt 

att identifiera arttillhörighet utan att fånga in dem då det minskade risken att individerna 

blandades ihop. 

          För att få en uppfattning om växtlighetens mångfald vid varje lokal noterades och 

artbestämdes alla angiospermer som var i blom, hädanefter benämnda som blommande växter, 

vid inventeringstillfället. Dessutom inventerades vid varje lokal fem stycken slumpmässigt 

placerade 1x1 meter stora rutor utmed transekterna. Respektive ruta blev procentuellt 

uppskattad till hur stor del av den som täcktes av blommande- och icke-blommande växter 

samt övrig täckt mark. I kategorin icke-blommande växter inkluderades den levande 

växtligheten som inte var i blom vid tidpunkten för inventering och övrig mark utgjordes av 

exempelvis barmark, grus, död vegetation etc. Även skuggning av varje ruta uppskattades 

procentuellt, vid tidpunkten för inventering, för att få en representation av hur stor andel av 

respektive lokal som var skuggbelagd just då, det vill säga en tillfällig uppskattning av 

skuggning. Eftersom utbredningen och placeringen av skuggningen skiftar inom lokalen 

under dagen noterades även vad som orsakade skuggan samt i vilka väderstreck det förekom. 

Därefter kombinerades effekten av vägkanternas väderstreck och den intilliggande 

vegetationstätheten för att uppskatta i vilken grad den potentiella dagliga skuggningen 

påverkade vägkantshabitaten, istället för skuggningen vid ett enstaka tillfälle. Båda typerna av 

skuggning inkluderades i studien för att få en förståelse om hur lokalerna påverkades av 

skuggning under tiden på dagen då solen stod som högst på himlen (tillfällig skuggning) samt 

hur skuggan förmodligen förhåller sig inom lokalen under soltimmarna (daglig skuggning). 

 

Återinventering 

Vid återinventeringen hade tre av lokalerna (9, 11 och 12) nyligen blivit nerklippta av en 

maskingräsklippare. Hur långt in från vägkanten som respektive lokal blivit nerklippt 

varierade mellan en till tre meter. Vid de lokalerna inventerades habitatet längre ifrån 

vägkanten, där vegetationen fortfarande var intakt, för att kompensera för bortfallet då 

klippningen skett så pass nyligen att inga blommande växter återstod i det klippta partiet. 

 

Områdesbeskrivning och vädernoteringar 

Miljön utanför stadskärnan i Halmstads kommun är främst bestående av jordbrukslandskap 

med inslag av mindre samhällen och även skogspartier. Landskapet var inte tillräckligt 

varierande för att indelas i olika kategorier på en regional nivå, men på en lokal nivå 

noterades mängden intilliggande vegetation och i vilket väderstreck den växte, då det 

påverkade mängden soltimmar vid lokalerna. Vid inventeringarna observerades även 

lokalernas koordinater, cykelledernas riktning och bredd, samt vilken tid och temperatur det 

var vid varje tillfälle. 

 

Sammanställning och analys av insamlad data 

Ett medelvärde beräknades av datan (antalet arter och individer av humlor, antalet arter 

blommande växter samt vegetationsrutornas procentsatser) för varje lokal från 
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inventeringarna, som därefter användes i analyserna. Regressionsanalyser användes för att 

undersöka om det fanns ett samband mellan antalet arter respektive individer av humlor och 

antalet arter respektive den procentuella andelen blommande växter samt andelen tillfällig 

skuggning av lokalerna. Även en regressionsanalys mellan antalet arter blommande växter 

och andelen tillfällig skuggning genomfördes för att se om det fanns ett samband. 

 

Resultat  

Fyra av de sju regressionsanalyserna visade signifikanta samband. Sambanden som hittades 

visade att antalet blommande växtarter hade en positiv inverkan på antalet arter (y=0,68+0,2x) 

och individer (y=0,86+0,45x) av humlor. Dessutom hittades ett samband där den tillfälliga 

andelen skuggning hade en negativ effekt på antalet arter humlor (y=2,95-0,02x) och 

blommande växter (y=10,05-0,06x) (tabell 1). Regressionerna visade även att den 

procentuella andelen blommande växter vid lokalerna inte hade någon signifikant påverkan  

(p > 0,05) på varken antalet arter eller individer av humlor, samt att den procentuella andelen 

tillfällig skuggning saknade signifikant effekt (p > 0,05) på antalet individer av humlor  

(tabell 1).  

 
Tabell 1: Signifikans samt styrkan och riktning av samband av regressioner. Kombinationer utan något 

signifikant samband presenteras med värdet p > 0,05 och deras övriga värden inkluderas inte på grund av 

avsaknaden av samband, vilka markeras med “-”.  

Beroende variabel Oberoende variabel p r r2 F 

Antal arter humlor Antal arter blommande växter 0,010 0,685 0,470 9,749 

Antal arter humlor Procentuell andel blommande växter > 0,05 - - - 

Antal arter humlor Tillfällig procentuell skuggning 0,026 - 0,613 0,376 6,633 

Antal individer humlor Antal arter blommande växter 0,015 0,657 0,431 8,348 

Antal individer humlor Procentuell andel blommande växter > 0,05 - - - 

Antal individer humlor Tillfällig procentuell skuggning > 0,05 - - - 

Antal arter blommande växter Tillfällig procentuell skuggning 0,043 - 0,568 0,322 5,234 

 

Under inventeringen var temperaturen mellan 16 och 27ºC, med en medeltemperatur på 22ºC 

för båda inventeringsperioderna. Alla cykelleder och vägar hade en bredd inom ett intervall på 

2,2-4,0 meter. I och med att cykellederna gick åt olika väderstreck, samt att förekomsten av 

högre vegetation i de intilliggande miljöerna varierade i täthet, avgjorde det hur mycket och 

länge respektive lokal låg i skugga under dagen. Genom att kombinera ihop påverkan från 

väderstrecket och den intilliggande vegetationen kunde skuggningens potentiella dagliga 

påverkan uppskattas för varje vägkant och lokal. Kategorin “stor påverkan” baseras på att 

vägkanten har en intilliggande vegetation som är tätbevuxen, exempelvis i form av ett träd- 

eller buskparti, samtidigt som den vetter åt ett väderstreck som står för många viktiga 

soltimmar, till exempel mellan sydostlig och sydvästlig riktning. Den här kombinationen leder 

till att lokalen troligen kommer ligga i skugga under mer än halva dagen. “Partiell påverkan” 

utgår ifrån att vägkanten har en intilliggande vegetation som är mer glesbevuxen, exempelvis 
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med enstaka träd och buskar, i kombination med att den vetter åt ett väderstreck som står 

antingen för många eller delvis viktiga soltimmar, till exempel i östlig eller västlig riktning. 

Detta leder till att lokalen kommer vara skuggbelagd upp till halva dagen som mest, men att 

skuggningen kan variera mycket mellan lokaler. Kategorin “liten eller ingen påverkan” syftar 

främst på att skuggning inte sker i stora mängder i vägkanten antingen på grund av att den 

intilliggande miljön är öppen vilket resulterar i att det inte blir någon skuggning, eller att den 

vetter åt ett väderstreck där solen står lågt och inte ger en lika stark effekt, exempelvis 

nordöstlig, nordvästlig eller nordlig riktning (tabell 2). 

 
Tabell 2: Cykelledernas riktning samt vägkanternas väderstreck respektive karaktär och mängd skuggkastande 

vegetation vid varje inventeringslokal. Skuggans potentiella påverkan under dagen baseras på vägkantens 

väderstreck samt mängden vegetation i den intilliggande miljön. Stor påverkan markeras med “x”, partiell 

påverkan “/” och liten eller ingen påverkan “-”. 

Lokal Cykelledens 

riktning 

(väderstreck) 

Väderstreck 

vägkant A 
Intilliggande 

miljö, 

vägkant A 

Skuggans 

potentiella 

påverkan 

under 

dagen 

Väderstreck 

vägkant B 
Intilliggande 

miljö, 

vägkant B 

Skuggans 

potentiella 

påverkan 

under 

dagen 

1 Sydväst - 

Nordost 
Sydost Trädparti x Nordväst Öppet med 

enstaka träd 
/ 

2 Väst - Öst Söder Trädparti x Norr Trädparti - 

3 Väst - Öst Söder Enstaka träd / Norr Trädparti - 

4 Söder - Norr Väst Trädparti / Öst  Öppet - 

5 Sydost - 

Nordväst 
Sydväst Trädparti x Nordost Enstaka träd / 

6 Sydväst - 

Nordost 
Sydost Trädparti x Nordväst Trädparti 

med öppen 

del 

/ 

7 Sydost - 

Nordväst 
Sydväst Buskparti / Nordost Öppet med 

enstaka 

buskar 

/ 

8 Söder - Norr Väst Öppet - Öst Öppet med 

enstaka 

buskar 

/ 

9 Sydost - 

Nordväst 
Sydväst Trädparti x Nordost Öppet - 

10 Väst - Öst Söder Öppet - Norr Öppet - 

11 Sydväst - 

Nordost 
Sydost Trädparti x Nordväst Trädparti x 

12 Söder - Norr Väst Öppet - Öst Öppet med 

enstaka träd 
/ 

13 Sydväst - 

Nordost 
Sydost  Öppet med 

enstaka träd 
- Nordväst Öppet med 

enstaka träd 
/ 
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Inventeringen genomfördes under början till mitten av perioden på året då solen står som 

högst på himlen och har som flest soltimmar (SMHI, 2013). Av de 13 lokalerna kan tre 

stycken (lokal 2,9,11) potentiellt vara påverkade av skugga under en större del av dagen, tre 

stycken (lokal 1, 5, 6) vara påverkade partiellt till stor del av dagen, en (lokal 7) under partiell 

del av dagen, tre stycken (lokal 3, 4, 8) under partiellt till liten del av dagen respektive tre 

stycken (lokal 10, 12, 13) under liten eller ingen del av dagen då vägkanterna vid lokalerna 

vetter åt olika väderstreck och även har olika mängd vegetation som kan kasta skugga. 

 

Diskussion  

Diversiteten av blommande växter är den påverkande faktorn 

I den här studien visade jag att det var artmångfalden och inte den procentuella andelen av 

blommande växter som var den faktorn som påverkade förekomsten av humlor vid lokalerna. 

Det fanns ett positivt samband mellan diversiteten av blommande växter och antalet arter 

respektive individer av humlor, där antalet blommande växter var den oberoende faktorn. Det 

vill säga att ju högre diversitet det fanns bland de blommande växterna, desto större 

sannolikhet var det även att fler arter och individer av humlor fanns vid lokalen. Vissa tidigare 

studier inom ämnet styrker mitt påstående (Makino, 2013), medan andra har kommit fram till 

andra slutsatser (Hegland & Boeke, 2006). I en studie av Makino (2013) framkom det att 

humlor ofta gör återkommande besök till samma individ av blomma när de födosöker, det vill 

säga att de har rutter med föredragna växtindivider som de återvänder till oftare än andra. 

Detta stärker mina resultat i att diversiteten har en större inverkan på mängden humlor än vad 

densiteten har, då det inte behövs många individer av samma växtart för att få en rik 

förekomst av humlor (Hegland et al., 2009). Med en större diversitet av blommor finns det 

möjlighet till fler nischer som överlappar varandra i samma område, då olika arter av humlor 

föredrar att födosöka på olika arter av blommande växter.  

          En större artdiversitet bland de blommande växterna resulterar även i att 

blomningsperioderna avlöser varandra och gör att det finns tillgänglig föda under hela 

säsongen för humlorna (Goulson et al., 2008), till skillnad från stora monokulturer som ger en 

hög kvantitet men en väldigt ensidig föda under en kort tidsperiod (Dance et al., 2017). 

Innehållet och sammansättningen i olika växters pollen ser väldigt olika ut, exempelvis i 

proteinmängd, och därför kommer en högre diversitet bland blommorna ge en mer varierad 

kost för humlorna vilket är av stor vikt eftersom variationen har en positiv påverkan på deras 

välmående (Goulson et al., 2015). Deras diet kan ha en direkt påverkan på fitness, 

immunförsvar, överlevnad hos avkommor samt hur stort födointag de behöver (Roger et al., 

2017). En effekt av det här är att områden med en hög diversitet av blommor kommer ha mer 

livskraftiga och hälsosamma populationer av pollinatörer och vikten av denna balans har 

blivit mer påtaglig med tanke på att mängden hot har ökat. Vid varma sommarperioder som 

det varit i år (SMHI, 2018), när den här studien genomförts, kan denna detalj vara 

livsavgörande för en lokal population då högre temperaturer har direkt påverkan på humlornas 

överlevnad (Goulson et al., 2015). Förutom lägre överlevnad bland humleindividerna har man 

vid studier även sett att många växter börjar blomma tidigare vid varmare somrar. Den 

tidigare blomningen kan innebära att mutualistiska förhållanden mellan växter och 

pollinatörer blir osynkroniserade, som i sin tur försämrar födotillgången för pollinatörer samt 

genutbytet för de blommande växterna (Hegland et al., 2009). Genom att ha vegetation i 
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vägkanterna får man även en naturlig luftfiltrering och temperaturreglering samt en förbättrad 

evapotranspiration vilket hjälper till att bevara vatten i området, något som kan göra en stor 

skillnad vid ett varmare och torrare klimat (Säumel et al., 2014; O'Sullivan et al., 2017) eller 

när det varit en sommarperiod med mindre mängd nederbörd än vanligt. 

 

Skuggningens inverkan 

Jag fann även att den procentuella andelen av tillfällig skuggning hade en negativ påverkan på 

förekomsten av antalet arter blommande växter samt humlor, men saknade signifikant 

samband med antalet individer av humlor. Det negativa sambandet var inte lika starkt som det 

positiva sambandet som hittades mellan diversiteten av blommande växter och diversiteten 

och individantalet av humlor i det här fallet. Det här innebär att de blommande växternas 

mångfald och förekomst har en större effekt än den tillfälliga skuggningen inom lokalerna och 

att den negativa effekten från skuggningen endast kan förklara en del av variansen av 

humleförekomst mellan lokalerna. Även om sambandet inte var lika starkt har det ändå en 

indirekt effekt på humlorna. Om en lokal påverkas av mycket skuggning under den tiden på 

dagen då solen står som högst kommer växligheten påverkas eftersom mängden soltimmar 

och solens intensitet blir begränsad, vilket inte alla blommande växter föredrar eller klarar av, 

som i sin tur kommer ha en inverkan på artsammansättningen av humlor.  

          Den uppskattade tillfälliga skuggningen ger ett samband som visar hur humlorna 

förhåller sig till lokalerna vid ett specifikt tillfälle under dagen, men för att få en bättre 

förståelse om hur skuggning påverkar individer av humlor under en längre tidsperiod bör fler 

mättillfällen inkluderas i en studie eftersom solens placering på himlen varierar både i höjd 

och väderstreck under dagen (SMHI, 2013). Eftersom vägkanterna vid inventeringslokalerna 

låg i olika väderstreck skulle de oavsett om de hade samma mängd intilliggande vegetation få 

olika mängd soltimmar. Enligt de resultat jag fick ut av den tillfälliga andelen skuggning så 

kan det tolkas som att den intilliggande vegetationen till vägkanterna bör hållas någorlunda 

öppen för att minska mängden skuggning av lokalen som annars sker under de viktigaste 

soltimmarna. Med andra ord bör de väderstreck som har potential att förse en lokal med flest 

soltimmar bli prioriterade att öppnas upp. En viktig sak att ha i åtanke vid sådana insatser är 

dock att se till att det inte blir för starka skiftningar mellan de lite mer skuggade områdena och 

de som blir öppnare eftersom humlor har en tendens att undvika att skifta mellan välbelysta 

och skuggade områden vid födosökning när de kommer till en ny miljö (Arnold & Chittka, 

2012). Dock när de väl etablerat sig och blivit välbekanta med ett område försvinner ofta detta 

beteende och de rör sig mer fritt. Denna instinkt att undvika de skiftande ljusförhållandena är 

ett sätt att maximera mängden föda de kan hitta, då det annars kan försvåra identifieringen av 

blommor, samtidigt som de minimerar risken att stöta på eventuella predatorer som ligger i 

bakhåll (Arnold & Chittka, 2012). Så ett förslag är att göra en mer jämn mängd skuggning 

samtidigt som man ska sträva efter att öppna upp vegetationen för att få ner så mycket som 

som möjligt till den örtrika floran. 

 

Skötseln har en stor påverkan på habitatets kvalitet 

Med resultaten från den här studien i åtanke kan man utveckla en passande metod för hur 

vägkanterna som substituerande habitat ska skötas för att gynna fler arter, eftersom många av 

de naturliga gräslandshabitaten har fragmenterats eller försvunnit helt på grund av den hårda 



11 
 

brukningen av landskapet (Kells & Goulson, 2003; Hopwood, 2008; Noordijk et al., 2009). 

Beroende på vilka förutsättningar substituthabitaten har påverkar hur väl de fungerar som 

ersättning. Deras skötsel samt förhållande till närbelägna naturliga gräslandshabitat, det vill 

säga avstånd och utbredning, är faktorer som har stor inverkan på funktionen och 

artsammansättningen (Borlid et al., 2015; Andersson et al., 2017). Då vägkanterna kan agera 

vegetationskorridorer som ökar spridningsmöjligheterna för humlor och andra pollinatörer i 

landskapet till annars otillgängliga lokaler och tillåter samtidigt vild pollinering av 

närliggande åkrar och vilda växter (Wratten et al., 2012; Feltham et al., 2014; Goulson et al., 

2015), utgör de ett välbehövt habitat. Om vägkanter gränsar till exempelvis åkrar kan det 

passivt öka skördar för de närliggande odlingsmarkerna samtidigt som det minskar behovet av 

kommersiell pollinering via tambin (Goulson et al., 2008; Kells & Goulson, 2013). I en studie 

av Pywell et al. (2005) såg de att i områden där man minskat mängden av herbicider i 

kanterna av åkrarna gynnas pollinatörer starkt. Om kanterna används till produktion krävs det 

generellt mer herbicider i de här områdena samtidigt som de ger en sämre skörd än 

inneråkern. Det här gör att kanterna istället kan vara passande områden att avvara från 

produktionsmarken och istället omvandla till kantåkrar fyllda med blommande växter som 

gynnar många insekter och annan fauna. Kantåkrarna har även en positiv effekt för 

produktionen eftersom de fungerar som en skyddande zon mot vilda växter som annars kan 

etablera sig i produktionsåkern, samtidigt som de inte kräver besprutning med herbicider, till 

skillnad från om marken skulle användas till produktion. De ökar även mängden 

vildpollinering som sker i inneråkern då det bildar ett lämpligt habitat för många pollinatörer 

att födosöka i (Pywell et al., 2005; Henriksen et al; 2013).  

          I Sverige har man även skyddat vissa vägkanter som klassats som artrika enligt 

projektet artrika vägkanter, sedan 1990-talet och anpassat deras skötsel för att gynna både 

ovanliga växter samt pollinatörer i området (Borlid et al., 2015; Lindqvist et al., 2018). Utöver 

att vägkanterna förser humlorna med passande områden att födosöka i ger de dem också 

lämpliga miljöer att hibernera samt bygga bon i, eftersom många av humlearters bon 

nämligen är belägna i öppna och lerrika obrukade områden runt omkring åkrar, såsom i diken, 

åkerkanter och vägkanter (Pywell et al., 2005; Goulson et al., 2008; Kells & Goulson, 2013).  

          Hur många gånger ett område klipps under en säsong samt i vilken utsträckning det 

klipps och ifall det nedklippta materialet förs bort eller inte präglar vilken inverkan skötseln 

har på vägkanten (Noordijk et al., 2009). Vid en studie i Nederländerna (Noordijk et al., 2009) 

har man sett en positiv korrelation mellan mångfalden av blommande växter samt mängden 

pollinatörer som attraheras av dem och skötseln av vägkanterna. Högst artmångfald av både 

växter och pollinatörer kunde ses vid områden där vegetationen blivit nedklippt två gånger 

under året och därefter förts bort (Noordijk et al., 2009). Vid liknande studier i Europa har 

man sett att beroende på vilken tid på året vägkanterna slagits har de fått olika 

artsammansättningar som följd. Vid en sen slåtter gynnades perenna gräsarter till skillnad från 

en tidig slåtter där olika örter istället gynnades och ofta fick en förlängd eller en andra 

blomstringsperiod (Kirmer et al., 2018). Slåtter har visat sig vara ett viktigt steg i skötseln då 

effektiviteten hos vägkanterna som substituthabitat sjunker när annuella växter med tiden 

konkurreras ut av perenna växter. Det innebär att miljön bör hållas i ett tidigt 

successionsstadie för att vara kontinuerligt lämplig för humlor (Kütt et al., 2016). Vid 

vägkanter där vegetationen hålls i ett tidigt stadie av succession minimeras mängden höga 
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växter och miljön hålls mer öppen och domineras av ettåriga örter och blommor (Noordijk et 

al., 2009). I min studie kunde jag se att endast en av de tre lokalerna som var nedklippta vid 

återinventeringen hade fler besökande humlearter än vid första inventeringen, vilket kan bero 

på att den hade blivit nedklippt samma dag som återinventeringen genomfördes, medan de 

andra hade nyligen blivit klippta men det kunde inte bekräftas om hur långt tillbaka i tiden det 

skett. Dock verkade det inte som att alltför lång tid hade passerat sedan de klipptes eftersom 

endast en begränsad mängd blommande växter hade hunnit återetablera sig. Under tiden som 

de här lokalerna blivit nedklippta kan fortfarande andra närliggande habitat vara orörda, vilket 

tillåter humlorna att tillfälligt röra sig dit tills deras normala födosöksområden återhämtat sig. 

          Som jag nämnde tidigare pekar mina resultat på att det är kvaliteten av den blommande 

vegetationen, det vill säga diversiteten, som är värd att satsa på för att få fler humlor att nyttja 

vägkanterna när de födosöker. Det här innebär att de vägkanter som har en väldigt artfattig 

vegetation är i störst behov av restaurering. Detta kan ske i form av lokal utrotning av 

invasiva växtarter och återetablering av inhemska sådana samt att man därefter sköter 

områdena genom slåtter med bortförsel av den slagna vegetationen, för att de ska bli attraktiva 

födosöksområden för pollinatörer (Borlid et al., 2015; Uyttenbroeck et al., 2015). En sådan 

insats kan också indirekt gynna människor ifall det slagna materialet omhändertas, till 

exempel genom att minska föroreningar i den lokala miljön eller för att producera biobränsle 

och gödsel via rötning. Den här typen av skötsel sker redan bland annat i Norge, Holland och 

Tyskland (Vägverket, 2018) 

 

Slutsats 

Vägkanter intill cykelleder kan fungera som ett passande substituthabitat till naturliga 

gräslandshabitat, som förekommer i allt mindre utsträckning, för humlor så länge de har en 

passande skötsel. För att det här habitatet ska vara mer gynnsamt för humlor bör det omgivas 

av ett tillräckligt öppet landskap för att minska risken att det blir för mycket skugga under 

dagen, eftersom skuggningen påverkar den möjliga förekomsten och diversiteten av 

blommande växter och därmed även indirekt antalet arter respektive individer av humlor. Vid 

restaurering bör högre intilliggande vegetation i väderstreck där solen står som högst 

prioriteras att gallras för att få en så stor effekt som möjligt. Diversiteten bland de blommande 

växterna är viktigare för mångfalden och individantalet av humlor än densiteten av 

blommande växtindivider. Genom att ha en hög diversitet bland de blommande växterna, 

något som kan uppnås genom slåtter med bortförsel av det slagna materialet, gynnar man 

humlorna och kan delvis kompensera för bortfallet som kan ske på grund av eventuell 

skuggning. För att få en djupare förståelse i hur väl vägkanter kan nyttjas av humlor bör 

liknande studier genomföras även i andra typer utav landskap med andra förutsättningar. 
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