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Abstract 

More conservation programs directed towards insects are needed in order to prevent the 

continue decline in which many insect species in the world are heading to. New ways to use 

the remaining microhabitats are needed to mitigate the fragmentation and degradation that 

urbanization and modern agriculture have contributed to in the southern Swedish landscapes. 

This study focusses on how microhabitats like road-verges can help the conservation projects 

of pollinating insects. To increase the knowledge about three groups of pollinators (Apidae, 

Rhopalocera and Syrphidae) and their distribution between two different microhabitats, a 

malaise trap was set up in road verges and in sample locations further away from the road-

verges. The result from this study shows that road-verges are a microhabitat that could work 

as mitigation to the decline of some pollinating species, if right actions are taken. This study 

shows that Syrphidae was most acceptant to the hostile environment close to the roads. If 

these actions are going to help the most treated species is still unknown.  
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Inledning 

Allt fler undersökningar verkar styrka teorin om pågående minskning av tama och vilda 

pollinerande insekter i Europa och Nordamerika (Bommarco et al., 2011, Potts et al. 2010 och 

Vray et al., 2019). Intresset för denna hotbild ökade nämnvärt i media efter att Hallman et al. 

(2017) publicerat resultat som visade på en ~80% nedgång i biomassa hos flygande insekter i 

skyddade miljöer de senaste ~30 åren. Många pollinatörer tillhör gruppen flygande insekter 

och en kraftig nedgång av pollinatörer skulle kunna innebära förödande konsekvenser för 

flertalet av världens blommande växter, vilka är beroende av djur när det kommer till 

fortplantning och fröbildning (Ollerton et al., 2011). En artrik flora ger en större mångfald av 

pollinerande insekter och vice versa (Fontaine et al., 2006) och ett bortfall eller omfördelning 

utav samverkande organismer riskerar starta framtida kaskadeffekter i näringspyramiden 

(Brook et al., 2008 & Dunn et al., 2009). I en studie från Sydafrika visar Pauw (2007) hur 

försvinnandet av endast en specifik art bi, nämligen Rediviva peringueyi kan ha lett till 

misslyckad frögroning av sex specialiserade växter. En nedgång av pollinatörer påverkar inte 

enbart biodiversiteten, utan även stora delar av världens jordbruk är beroende av pollinerande 

insekter. Enligt Klein et al. (2006) behöver 35% av världens odlade grödor pollinatörer. 

Försök att räkna ut pollinatörernas ekonomiska värde har även genomförts och Gallai et al. 

(2018) uppskattade pollinerarnas årliga värde till 153 miljarder euro, vilket år 2005 

motsvarade 9,5% av hela världens jordbruksproduktion. Produktion av frukt, grönsaker och 

stimulerande grödor var särskilt känsliga för bortfall av pollinatörer och skulle därav kunna få 

svårt att tillgodose efterfrågan i framtiden. I en annan undersökning värderades långtungebin 

(Apidae), fjärilar (Lepidoptera) och blomflugors (Syrphidae) ekosystemtjänster i rapsfält på 

Irland till årliga 3,9 miljoner euro (Stanley et al., 2013). 

Mycket tyder på att förändringar i jordbruket till följd av intensifiering är en primär orsak till 

minskad mångfald hos pollinerande insekter de senaste decennierna (Hendrickx et al., 2007, 

Jauker et al., 2009 och Kurze et al. 2018). Fragmentering, degradering och fortsatt minskning 

av semi-naturliga miljöer i jordbrukslandskap och urbana miljöer leder till ogynnsamma 

förhållande för många växter och djur (Rathcke & Jules 1993 och Tilman & Lehman, 2001). 

Användandet utav tambin medför risken att sprida patogener mellan tama och vilda 

bipopulationer (Furst et al., 2014). Höjda kvävehalter i marken ger ökad mortalitet hos 

fjärilslarver (Kurze et al. 2018) och fortsatt minskning av semi-naturliga gräsängar i Europa 

tyder på en fortsatt ökad hotbild för flera kärlväxter (Krauss et al., 2010). Att miljöerna i och 

mellan olika habitat blir allt mer homogena innebär stora hot för insekter (Hendrickx et al., 
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2018). Enligt Öckinger & Smith (2007) tycks fjärilar och humlor minska signifikant i 

artrikedom och förekomst ju mer avståndet ökade från ängsmarskmiljöer. 

Flertalet studier pekar på vikten av att bevara och förbättra semi-naturliga habitat för att 

minska hotbilden för pollinerande insekter (Samnegård et al., 2011, Vray et al., 2019 och 

Öckinger & Smith 2007). Mängden blommor tycks viktigare än ytans areal (Gunnarsson & 

Federsel., 2014) och att öka variationen i floran genom exempelvis stödsådd skulle innebära 

mindre homogena habitat, vilket skulle gynna pollinerande insekter en längre tid på året 

(Westphal et al., 2003 och Wood et al., 2015b). Trots detta så visar Wood et al. (2015a) att 

om variationen i fröblandningen är otillräcklig så bidrar inte stödsådden till ökad förekomst av 

pollinatörer. Även temporal variation i markfloran behövs och växter som blommar tidigt på 

året som till exempel videväxter (Salix spp). och blåbär (Vaccinum myrtillus) har visat sig 

viktiga för pollinerande insekter under tidig vår (Moquet et al., 2015).  

Hanley & Wilkins (2014) visar på att vägrenen är en gynnsam miljö för pollinerande insekter 

och visar dubbelt så hög närvaro av humlor i vägrenar i hedmarksmiljö som i områden 

angränsande till åkermark. Det är dock oklart hur beroende pollinatörerna i vägrenen är av 

angränsande miljö, men Hoopwood (2008) visar att förekomsten av pollinatörer i vägrenen 

kan öka genom att öka förekomsten av barmark och med inplantering av en varierad inhemsk 

flora.  

Europakommissionen startade 2018 ett initiativ där olika strategier om hur villkoren för 

pollinatörer ska förbättras diskuteras (European Commision 2019). I Sverige har 

Naturvårdsverket på uppdrag från regeringen nyligen lämnat in sin slutredovisning med 

förslag på hur nedgången av vilda pollinatörer ska kunna minskas (Naturvårdsverket, 2019). I 

denna rapport så föreslås det bland annat att ”Anpassa och införa ersättning för att skapa 

småbiotoper i slättbygd” skulle kunna vara en viktig åtgärd för att gynna pollinerande 

insekter (Naturvårdsverket, 2019). Vägren skulle kunna vara en sådan småbiotop och även 

Trafikverket föreslår detta på sin hemsida (Trafikverket, 2017).  

 

Syfte och Frågeställning 

I takt med en fortsatt ökad urbanisering och ett intensivare jordbruk så behövs fler åtgärder för 

pollinerande insekter. Det behöver genomföras fler studier i ett landskapsperspektiv för att 

öka och sprida förståelsen över hur de kvarvarande småbiotoperna ska användas på bäst sätt, 
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det vill säga ett sätt som stärker biodiversiteten. Vägrenar/vägkanter finns det gott om och 

skulle kunna tänkas kompensera för en del av de försvunna ängsmarker som visat sig vara 

nyckelbiotop åt flertalet pollinatörer (Öckinger & Smith 2007). Åtgärder i vägkanten så som 

temporalt reglerad slåtter tillsammans med stödsådd av väl valda fröblandningar har potential 

att minska homogeniteten i ett landskapsperspektiv. Vägkanten skulle även kunna fungera 

som vandringskorridorer och öka konnektiviteten mellan blomrika miljöer och minska risken 

för den isolering insektspopulationer kan hotas av på grund av ett allt mer fragmenterat 

landskap. 

Syftet med denna studie är att öka förståelsen av tre grupper pollinerande insekters förekomst 

intill vägar i södra Sverige, långtungebin (Apidae), dagfjärilar (Rhopalocera) och blomflugor 

(Syrphidae). Jag vill besvara följande frågeställningar: 1) Skiljer sig förekomsten Apidae, 

Rhopalocera och Syrpidae åt i vägrenen? 2) Skiljer sig förekomsten Apidae, Rhopalocera och 

Syrpidae åt mellan vägren och angränsande mer öppna småbiotoper? 3) Är vägrenar en 

lämplig småbiotop att göra åtgärder i för pollinerande insekter? 

 

Material och metoder 

Geografisk placering, tidsperiod och vädernoteringar 

Som studieplatser valdes fem lokaler i fragmenterad glesbygdsmiljö ut, alla lokalerna tillhör 

Karlshams kommun i Blekinge län (Fig.1). Mosaiklandskapen vid de olika lokalerna 



5 
 

varierade mellan jordbrukslandskap och mer semi-urbana miljöer med en varierad förekomst 

av små skogsbiotoper. 

   

Figur 1. Alla fem lokalers geografiska placering. Varje lokal innefattar två provplatstyper; vägren och mer öppna 

småbiotoper. (Kartdata ©2019 Google Sverige) 

I varje lokal valdes två provplatser ut där den ena provplatsen placerades i vägren intill väg 

med hastighetsbegränsning på 70km/h och kommer i studien benämnas som provplatstyp 

vägren. Den andra provplatsen placerades i angränsande, mer öppna småbiotoper längre ifrån 

vägen och kommer i studien benämnas som provplatstyp öppen miljö. (Bilaga1). På varje 

provplats undersöktes och registrerades förekomst av pollinerande insekter, blommande 

markflora och videväxter (Salicaceae) (Bilaga2).  

Alla tio provplatser inventerades vid två tillfällen, en gång i april/maj (2019-04-26 – 2019-05-

14) och en gång i juni (2019-06-18 – 2019-06-27). Vid varje provtillfälle användes data från 

SMHI (2019) för att notera medeltemperatur och nederbörd. Val av dagar för utplacering av 

fällan baserades på att det inte skulle regna eller vara kraftiga vindar. Vid endast ett tillfälle 

fick inventeringen avbrytas på grund av regn (2019-05-03), vilket kompletterades dagen 

därpå. Ytterligare en provplats (2019–06–27) påverkades av regn de sista 15 minuterna, vilket 

aldrig kompletterades då det inte rörde sig om någon större tidsförlust.  

Inventeringar och artbestämning  

Inventeringen av pollinatörer utfördes på två olika sätt vid varje provplats. Den första 

inventeringsmetoden utfördes med malaisefälla av standardutformning med hög effektivitet 
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saluförd av Station Linné, Öland (Station Linné 2019). Fällan sattes upp en gång under varje 

insamlingstillfälle och infångningstiden för varje tillfälle varade mellan klockan 08:00 – 16:00 

med en total tidsperiod på 160 timmar för alla tio provplatser. Vid provplatserna där 

markfloran var högväxande så trampades växtligheten ner en halvmeter på båda sidor om 

fällans nät för att öka fångstytan. Även döda grenar och torkat gräs placerades vid fångstnätets 

nedre ände för att dölja eventuella glipor samt för att garantera att fångstnätet var ordentligt 

spänt. Malaisefälla valdes före andra fångstmetoder av flera olika anledningar, bland annat 

sägs malaisefällor fånga en större variation av gruppen Apodaea (McCravy et al., 2016), vilka 

bin och humlor tillhör. Vid användandet av flertalet andra fällor tillkommer även en risk att 

locka till sig pollinatörer som normalt sett inte skulle uppsökt platsen, vilket skulle kunna ge 

missledande resultat. Malaisefällan är däremot konstruerade så att insekterna inte ska 

upptäcka fällan, vilket kan tänkas vara mer effektivt vid inventering av ett mindre område. 

Placeringen av fällan är viktig (Sheikh et al., 2016) och därför placerades fällan i vägrenen så 

att nätet täcker vägrenens bredd. Om fällan exempelvis placerats med nätet parallellt gentemot 

vägen så ökar risken att fånga de insekter som endast passerar, men som nödvändigtvis inte 

nyttjar vägrenen. Infångade insekter undersöktes i mikroskop med upp till 63 gångers 

förstoring och insekter tillhörande grupperna Apidae, Rhopalocera och Syrphidae sorterades 

ut samt artbestämdes med hjälp av Bartsch (2009a & b), Eliasson et al. (2005) och Söderström 

(2017). Även två individer av okänd art (Apoidea) fångades in och togs med i beräkningarna 

som en Apidae art. 

Den andra inventeringsmetoden utfördes genom ~5 minuters skådning på varje provplats vid 

det andra provtillfället. För att minska risken att samma individ skulle inventeras dubbelt 

valdes en kort skådningsti. Vid de fem provplatserna i vägren inventerades ett ytområde som 

omfattade vägkantens bredd på två meter samt på tio meter åt vardera håll ifrån fällan. Vid de 

fem angränsande öppna miljöerna inventerades istället ett ytområde som omfattade en radie 

på tio meter ifrån fällan. Valet av en större provyta i de öppna miljöerna gjordes för att visa på 

hur snäva och trånga vägrenar är. Ingen artbestämning utfördes vid skådningstillfällena, 

istället registrerades och delades fynden in i grupperna Apidae, Rhopalocera och Syrphidae, 

detta då vissa grupper har förväxlingsarter som är svåra att artbestämma på plats utan att 

tillföra för stora störningar i området. Markfloran undersöktes och artbestämdes på varje 

provplats vid båda investeringstillfällena, medan förekomsten av Salicaceae endast 

undersöktes vid första inventeringstillfället. Ytområdena för dessa inventeringar var samma 

som vid skådningen. Vid andra inventeringstillfället så uppskattades även mängden arter i 
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markfloran och de olika arterna delades in i fyra grupper efter kriterierna: Dominant = N ≥ 

100 individer, Flera = N ≥ 50 individer, Mellan = N ≥ 10 individer, och Lite = N ≤ 10 

individer.                                                        

Procentuell fördelning  

Den procentuella fördelningen av Apidae, Rhopalocera och Syrphidae, i all insamlade data 

räknades ut, samt den procentuella fördelningen av de tre gruppernas förekomst i 

provplatstyperna. 

Analyser 

Medelvärdet för all data (antal växtarter, antal dominanta växter, antal och artrikedom av 

pollinatörer, samt antal och artrikedom av grupperna Apidae, Rhopalocera och Syrphidae) 

räknades ut för de två olika provplatstyperna. 

All data räknades om med tiologaritm (Log10) för att minska variationen i mätvärdena. Sedan 

undersöktes all data (Log10) med ett t-test för att undersöka eventuella skillnader mellan 

provplatstyperna. Ytterligare ett t-test utfördes och all data (Log10) användes för att 

undersöka eventuella skillnader mellan provplatser med förekomst av Salicaceae och 

provplatser utan någon förekomst. 

Ett Pearson korrelation test utfördes på all data (Log10) för att undersöka eventuella samband. 

Ytterligare två Pearson korrelation test utfördes på all data (Log10) för att undersöka 

eventuella samband inom de två olika provplatstyperna. Alla beräkningar gjordes i IMB SPSS 

Statistic version 24. 

 

Resultat 

Totalt inventerades 162 individer och av dessa var 60 Apidae, 38 Rhopalocera och 64 

Syrphidae. De tre inventerade grupperna av pollinatörer hade i all data en procentuell 

fördelningen som visade att 37% tillhörde Apidae, 23% tillhörde Rhopalocera och 40% 

tillhörde Syrphidae.  

Den procentuella fördelningen av antalet individer av pollinatörer varierade mellan vägren 

och öppen miljö, vilket även var fallet för de tre undersökta grupperna Apidae, Rhopalocera 
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och Syrphidae (Fig.3). 

 

Figur 3. a) Pollinatörers procentuella fördelningen mellan de två provtyperna. b) Fördelning av Apidae. c) Fördelning av 

Rhopalocera. d) Fördelning av Syrphidae. 

 

I medeltal inventerades 32,4 individer av pollinerande insekter per lokal, 11,4 individer i 

vägren och 21 individer i öppna miljöer. Resultatet för all data visade på ett högre medelvärde 

i öppen miljö med undantag för antalet individer av Syrphidae som hade ett något högre värde 

i vägren (Fig.4). 

 

Figur 4. Medeltal och standardavvikelser för all inventerad data i båda provplatstyperna.  

 

Signifikanta skillnader mellan de två provplatstyperna 
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Antalet arter i gruppen Rhopalocera skiljde sig signifikant åt mellan provplatstyperna (t-test, 

t=-2,53, df=8, p=0,036).  

Även antalet växtarter visade signifikant skillnad mellan provplatstyperna (t-test, t=0,336, 

df=8, p=0,042) medan övriga data inte visade någon signifikant skillnad (p >0,05). 

Resultatet när all data jämfördes mellan provplatser med förekomst av Salicaceae och de 

platserna utan förekomst visade inte på någon signifikant skillnad (p >0,05). 

 

Signifikanta samband  

När all data från båda provplatstyperna jämfördes med Pearson Correlation så gav resultatet 

fem signifikanta värden vilka kan ses i tabellen här under (Tabell 1). Resterande data visade 

inga signifikanta samband (p >0,05). 

Beroende variabel Oberoende variabel p r2 

Pollinerande arter Pollinerande individer 0,003 0,68 

Apidae individer Syrphidae individer 0,013 0,75 

Apidae individer Apidae arter 0,012 0,75 

Rhopalocera individer Rhopalocera arter 0,018 0,72 

Syrphidae individer Syrphidae arter 0,029 0,69 

Tabell 1. Signifikanta korrelationer när data från båda provplatstyp jämfördes.  

När endast data från vägrenar jämfördes med Pearson Correlation så gav resultatet tre 

signifikanta värden vilka kan ses i tabellen här under (Tabell 2). Resterande data visade inga 

signifikanta samband (p >0,05). 

Beroende variabel Oberoende variabel p r2 

Pollinerande arter Apidae individer 0,026 0,92 

Pollinerande individer Syrphidae individer 0,027 0,92 

Apidae arter Syrphidae arter 0,028 0,92 

Tabell 2. Signifikanta korrelationer när endast data från vägren jämfördes.  

 

När endast data från öppna miljöer jämfördes med Pearson Correlation så gav resultatet tre 

signifikanta värden vilka kan ses i tabellen här under (Tabell 3). Resterande data visade inga 

signifikanta samband (p >0,05). 
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Beroende variabel Oberoende variabel p r2 

Rhopalocera individer Växtarter 0,022 0,93 

Rhopalocera individer Dominanta växtarter 0,028 0,92 

Syrphidae arter Syrphidae individer 0,026 0,92 

Syrphidae arter Pollinerande arter 0,045 0,89 

Tabell 3. Signifikanta korrelationer när endast data från öppna miljöer jämfördes.  

 

Diskussion 

Denna studie stärker påståenden om att vägrenen är en småbiotop där pollinerande insekter 

förekommer och att förekomsten samt artrikedomen av pollinatörer troligtvis skulle kunna 

öka genom olika åtgärdsprogram i både vägrenen och dess närliggande miljö. Detta stödjer 

även tidigare nämnda studier av Hanley & Wilkins (2014) och Hoopwood (2008), men 

studien tar även upp negativa aspekter som den störning trafiken på vägarna medför (Dargas 

et al., 2016). Med tanke på Baxter-Gilbert et al. (2015) studie så är frågan är hur mycket 

trafiken egentligen påverkar nedgången av pollinatörer? Relaterat till detta belyser denna 

studien eventuella risker som kan tillkomma om vägrenen ensam ska agera som skyddsbiotop 

för pollinerande insekter. 

I denna studien hittades ingen signifikant skillnad i antal pollinerande individer och antalet 

arter av långtungebin samt blomflugor i de två olika provplatstyperna. Däremot var det en 

signifikant skillnad mellan antalet växtarter i provplatstyperna. Flertalet studier har visat ett 

signifikant samband mellan förekomsten av pollinatörer och antalet växtarter (Biesmeijer et 

al., 2006 and Potts et al., 2003), denna studie visar dock att även om förekomsten av antalet 

växtarter var högre i de öppna miljöerna (Fig.4), så förekom pollinatörer i lika stor grad i båda 

provplatstyperna.  

Malaisefällan fångar in de individer som rör sig i området, därav registreras inte enbart 

födosökande utan även andra beteenden som exempelvis humlors boplatssökande (Svensson 

et al., 2000). Att vägrenen används till annat än enbart födosökande av pollinatörer kan tänkas 

vara ett bra utgångsläge om vägrenar ska agera som skyddsbiotop för pollinerande insekter. 

Resultaten kan även tyda på att båda provplatstyperna var lika degraderade när det kommer 

till hög heterogenitet i markfloran. Standardavvikelserna för antalet växtarter i vägrenar 

(Fig.4) visar att det fanns lokaler där vägrenen nästan hade lika högt antal växtarter som 
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medeltalet för de öppna miljöerna. Studien visar även ett positivt samband mellan antalet 

växtarter och det antalet växtarter som var dominant förekommande, vilket kan tyda på att det 

inte förekom någon exploateringskonkurrens i markfloran på de undersökta provytorna. Det 

finns med andra ord en möjlighet att genomföra åtgärder som exempelvis stödsådd, med en 

väl utvald fröblandning (Wood et al., 2015a) i dessa småbiotoper utan att antalet växtarter 

minskar. 

Utöver skillnaden i antalet växtarter mellan provplatstyp så visade även antalet arter av 

dagfjärilar på signifikant skillnad mellan provplatstyp, med en högre närvaro i de öppnare 

miljöerna. Korrelationstest visar att antalet dagfjärilar hade positivt samband med florans 

artrikedom och antalet dominanta växter i de mer öppna miljöerna, vilket inte var fallet när 

korrelationstestet omfattade båda provplatstyperna eller endast vägrenar.  

Inventerade dagfjärilar hade en fördelning i förekomst mellan provplatstyp som visade högre 

närvaro i öppna miljöer 77% jämfört med vägrenar 23% (Fig.3) och de lokalerna med störst 

förekomst av dagfjärilar i vägren översteg inte hälften av medelvärdet i de mer öppna 

miljöerna (Fig.4). Studien tycks tyda på att dagfjärilar av någon anledning helst undviker 

vägrenar. Ett resultat som styrker studien av (Öckinger & Smith 2007) där öppna 

ängsmarksmiljöer visat sig vara nyckelbiotop för flera fjärilsarter. I Sverige har dessa biotoper 

minskat med två tredjedelar sedan 1800-talet (Naturvårdsverket, 2019) och om tillståndet för 

arter bundna till dessa biotoper ska stärkas kommer det att behöva återskapas fler öppna 

miljöer. Kovács-Hostyánszki et al., (2011 och 2016) studie visar att ängsmarksmiljö är minst 

lika viktig för pollinatörer som åsidosatt jordbruksmark i fragmenterade landskap. 

Småbiotoper har en viss positiv effekt på förekomsten pollinatörer, men det är dock osäkert 

om dessa småbiotoper kan vända den nedgående trend som pågår i de pollinerande 

insektsgrupperna (Kovács-Hostyánszki et al., 2016). Studier av Kovács-Hostyánszki (2011) 

och Öckinger & Smith (2007) tycks visa på att ängsmark var det viktigaste habitatet för flera 

pollinatörer i fragmenterade landskap, däribland humlor och fjärilar. Det kommer behöva 

avlägsnas näring ur marken på platser valda för åtgärdsprogram som inriktas för pollinerande 

insektsgrupper. Om marken innehåller för mycket näring ansamlas det i växterna och medför 

ökad mortalitet hos fjärilslarver (Kurze et al. 2018) samt att det göder snabbväxande gräsarter 

som konkurrerar ut och kväver andra kärlväxter (Harpole et al., 2016). Om en tät 

gräsdominans bildas på marken kommer troligtvis andelen barmark minska, vilket är något 

som tycks gynna förekomsten av flera pollinerande arter (Hoopwood (2008), bland annat 

humlesläktet (Svensson et al., 2000). Metoder som ansetts kunna vara användningsbara för att 



12 
 

minska näringen i marken är att låta betesdjur beta av ytan (Garrido et al., 2019), 

svedjebränning av marken (Van Nuland, et al., 2013) eller genom slåtter, vilket innebär att 

slagen växtlighet förs bort från platsen. Dessa tre metoder kan visa sig komplicerade att utföra 

på ett säkert och kostnadseffektivt sätt i vägrenar. Efter resultatet av denna studie, som visar 

att dagfjärilar hellre väljer de mer öppna miljöer före vägren så borde åtgärder för dagfjärilar 

fokuseras till mer ostörda småbiotoper längre bort från vägar.  

Om videväxters förekomst påverkar antal och artrikedom av pollinatörer gick inte att påvisa i 

denna studie. Provplatserna med förekomst av videväxter visade ingen signifikant ökning av 

pollinatörer. Kort blomningstid på fyra veckor (Ostaff et al., 2015) kan gett missledande 

resultat i första delen av inventeringen vilket närmade sig den tidpunkt i mitten av maj då 

tidiga videväxtarter sägs vara överblommade (Ostaff et al., 2015). Trots resultatet i denna 

studie så kan det anses viktigt att väga in temporal variation i de åtgärdsprogram som vill öka 

mängden blommor i vägrenar. Släktet humlor (Bombus) tillhörande taxonomiska gruppen 

långtungebin stod för majoriteten av de långtungebin som denna studien inventerade 

(Bilaga2). I Cavigliasso et al., (2001) och Moquet et al., 2015) studier syns det tydligt hur 

viktiga familjerna ljungväxter (Ericaceae) och videväxter är efter att humledrottningen vaknat 

ur sin vinterdvala. Moquet et al. (2015) visar hur olika arter humlor i belgiska 

hedmarksmiljöer utnyttjar V. myrtillus och videarten (Salix x multinervis) proportionellt olika 

och under den period som båda arterna blommade, dominerades V. myrtillus av förekomsten 

mörk jordhumla (Bombus terrestris) 81%, medan S. x multinervis dominerades av 

förekomsten åkerhumla (Bombus pascuorum) 37% och ängshumla (Bombus pratorum) 38%. 

Denna fördelning kan tyda på ett konkurrensbeteende inom humlesläktet och för att stärka 

våra humlearter inför framtida hotbilder så behövs en jämn fördelning av dessa två tidigt 

blommande växtfamiljerna i landskapsmatrixens kvarvarande småbiotoper. 

Om åtgärdsprogrammen i vägrenar ska rikta sig till gruppen långtungebin så behövs habitat 

med förekomst av ovanstående växtfamiljer, om inte i vägrenen så åtminstone i en jämn 

fördelning i landskapsmatrixen. Moquet et al. (2017) presenterar resultat som visar att 

behovet av ljungväxter ökar för humlor i samband med ökad förekomst av gran, vilket kan 

tänkas betyda att där det växer gran, finns det ljungväxter som V. myrtillus. Granskogar med 

inslag av ljungväxter skulle därav kunna stärka åtgärdsprogram intill vägrenar. Vägrenar 

skulle även kunna tänkas agera som vandringsleder i fragmenterade landskap, mellan habitat 

med inslag av vide- samt ljungväxter och ängsmiljöer med större variation kärlväxter. 

Cavigliasso et al. (2001) visar hur Bombus atratus behöver stora areal av V. myrtillus under 
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bobyggnadsfasen, för att därefter övergå till att samla näring från varierande vilda kärlväxter. 

I en studie där nedgången av humlor i Nordamerika studerades visar Jacobsen et al. (2018) 

hur en enda art Bombus impatent har använt sig av hela 61 olika växtarter för sitt 

födoinsamlande. Därav krävs en riklig och varierad flora, med tidigt blommande växtlighet 

och en stor mängd blommor under sommarmånaderna, om åtgärder för långtungebin ska 

genomföras. Det behövs även blommande kärlväxter långt in på hösten då humlesamhällenas 

nya drottningar behöver näring när de förbereder sig inför vinterdvalan. (Timberlake et al., 

2019) Om åtgärder med slåtter ska få någon verkan krävs det därav noggrann planering samt 

uppföljning med sen slåtter. 

Denna studie visar ingen signifikant skillnad mellan provplatstyp, i förekomst eller 

artrikedom av långtungebin vilket styrker vägrenar som skyddsbiotop för denna grupp 

insekter. Även om ingen signifikant skillnad hittades så visade fördelning av alla inventerade 

långtungebin en högre förekomst i öppna miljöer 72% jämfört med vägrenars 28% (Fig.3). 

Ingen av de vägrenar som inventerades hade lika hög förekomst av långtungebin som 

medelvärdet för de öppna miljöerna, däremot varierade inte artrikedomen av långtungebin 

nämnvärt mellan provplatstyp (Fig.4). Detta resultat kan tänkas visa på att artrikedomen av 

långtungebin är låg i de undersökta lokalerna och att vägrenar används vid behov men kanske 

helst undviks. Vilket kan tyda på att den nedgången av långtungebin som Goulson et al., 

(2008) studie visar, även förekommer i de lokaler i södra Sverige som undersöktes i denna 

studie. Om det är så att långtungebin helst undviker vägrenen så är det är dock oklart om det 

är på grund av bristen på blommande kärlväxter (Timberlake et al., 2019), störning från trafik 

(Dargas et al., 2016) eller båda faktorerna tillsammans. 

Blomflugor visade ingen signifikant skillnad mellan provplatstyp och hade nästan jämnt 

fördelad närvaro mellan habitaten (Fig.3). Detta skulle kunna tyda på att blomflugorna är 

mindre känsliga för den landskapsförändring som pågår i Europa vilket kan tänkas styrkas av 

Biesmeijer et al., 2006 studie där antalet blomflugor hade ökat på flera lokaler i Holland. 

Rader et al., (2009) studie undersökte hur effektiva pollinatörer i gruppen blomflugor är 

jämfört med de mer kända och använda pollinatörerna som honungsbiet (Apis mellifera) och 

mörk jordhumla (Bombus terrestris) i jordbruksmiljö på Nya Zeeland. Resultatet visade att en 

art av Syrphidae, Stormslamfluga (Eristalis tenax), en art som också förekommer i södra 

Sverige, var lika effektiv som A. mellifera och B. terrestris på att besöka blommor. Däremot 

var A. mellifera mer effektiv pollinatör då den var mer förekommande. Detta resultat styrks av 

Jauker et al., (2011) studie som visar att E. tenax är lika effektiv pollinatör i 
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jordbrukslandskap som ett litet samhälle av honungsbin. Gervais et al., (2018) studie visar hur 

blomflugor är viktiga pollinatörer i våra landskap råder det ingen tvekan om och Orford et als. 

(2015) studie belyser hur lite vetskap det finns om den taxonomiska ordningen tvåvingar 

(Diptera) när det kommer till pollinering. Studien visar även att tvåvingar som inte tillhör 

familjen blomflugor stod för 84% av pollentransporten i jordbrukslandskap. Haenke et al., 

(2009) studie belyser blomflugornas behov av en riklig flora, därav kan anläggning av 

blomrika miljöer med varierad flora i jordbrukslandskapet tänkas stärka pollinatörer av 

gruppen blomflugor. Denna åtgärd för blomflugor kan kopplas till åtgärderna med 

inplantering av välvalda fröblandningar i vägrenar som nämnts tidigare i denna studie. Det 

tycks därav finnas stora potential för att genomföra åtgärder för just långtungebin och 

blomflugor i vägrenar, men även i angränsande småbiotoper. 

Eftersom det talas om en nedgång av pollinatörer och då främst en nedgång av arter så är det 

viktigt att belysa det som Kleijn et als., (2015) studie kommer fram till, det vill säga att det 

inte är arterna (A. mellifera och B. terrestris), som är viktiga för jordbruket genom sina 

ekosystemtjänster som håller på att försvinna. De arter som är hotade bidrar inte så mycket till 

ekosystemtjänsterna i jordbruket. Därav stämmer inte argument som säger att hotade 

pollinatörer ska räddas för att genom deras ekosystemtjänster stärka jordbruk. Genomförandet 

av åtgärder i jordbruks- och semi-urbana miljöer genom stödsådd av väl valda fröblandningar 

kan dock möjligtvis stärka redan dominanta pollinerande insektsarter, men kan visa sig 

otillräckliga för de mest hotade arterna av bin (Apoidea). Kan det vara så att andra åtgärder 

behövs för dessa mer hotade arter, så som ökad andel barmark i vägrenar och andra 

småbiotoper som i Hoopwoods (2008) studie där förekomsten av vilda bi ökade när andelen 

barmark blev större. 

Om åtgärder för pollinatörer ska genomföras i vägrenar behöver även de störningar trafiken 

medför diskuteras och om vägrenen, relaterat till störningarna, verkligen är en lämplig plats 

att genomföra åtgärder för insekter. En av Dargas et al., (2016) visar att pollentransporten från 

kärlväxten Centratherum punctatum, minskade med ökad luftturbulens från trafiken på vägen. 

Vägrenar intill mindre vägar med låg trafik kan därför tänkas bäst lämpade för åtgärder. 

Baxter-Gilbert et al., (2015) visar att vägar medför ökat hot samt ökar dödligheten för flera 

grupper insekter. Genom att studera och räkna döda insekter på en två kilometer lång sträcka 

kom författarna fram till att de tre mest förekommande var fjärilar (Lepidoptera), steklar 

(Hymenoptera) och tvåvingar (Dipteran). Ett resultat som vid närmare eftertanke kanske inte 

är så märkvärdigt då flertalet av dessa pollinatörer tillhör de grupper som eventuella åtgärder 
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ska genomföras på. Vägrenen kanske inte är den mest lämpade platsen för åtgärdsprogram då 

trafiken i vägen medför hot, men i ett starkt urbaniserat och fragmenterat landskap kanske 

dessa småbiotoper är enda platsen kvar där hotade insektsarter har en chans till att kunna få 

existera i samspel med människan.  

 

Slutsats 

Vägrenar kan tänkas ha en viss potential att stärka pollinerande insekter i fragmenterad 

landskapsmiljö om rätt åtgärder används. Dagfjärilar verkar vara känsligast och humlor mer 

mottagliga för de störningar och hot trafiken medför till vägrenen. Enligt resultatet i denna 

studie tyder ingenting på att vägrenen skulle vara missgynnsam för blomflugor. Därav ska 

kanske åtgärder i vägren främst fokuseras till gruppen Syrphidae och möjligt Apidae i 

anslutning till större öppnare biotoper där det kan tänkas vara mer effektivt att genomföra 

åtgärder för fjärilar. Finns det planer på att gynna pollinatörer för deras ekosystemtjänster i 

jordbruket så kan stödsådd med väl vald fröblandning stärka flera pollinerande insektsarter. 

Är planerna däremot att stärka hotade pollinerande insektsarter så är eventuellt inte ökad 

variation i floran tillräcklig, växtligheten kan nämligen behövas skrapas bort innan åtgärder 

som stödsådd och slåtter införs. Om användning av slåtter blir aktuell i åtgärdsprogrammen så 

är det viktigt att den införs sent på hösten, helst september då många insektsarter är beroende 

av nektar från sent blommande växter, som exempelvis humlesläktet där årets nya drottningar 

behöver äta upp sig inför vinterdvalan. Dock så kanske det inte skall läggas allt för stor vikt 

på vägrenen som åtgärdsbiotop eftersom det tillkommer störningar och andra faror från 

trafiken, därav rekommenderas vägar med låg trafik, om nu vägrenen endast består av två 

meter, relaterat till denna studies resultat. Dessa åtgärder är de som denna studie föreslår om 

vägrenen inte bara ska stärka ekosystemtjänster, utan även stärka den biologiskmångfalden.    
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Bilaga 1 

Lokal 1, provplatser i Brinkamåla, 1A(röd) vägren och 1B(blå) utgrävd äng. 

 

Figur 2. Lokal 1 i Brinkamåla som innefattar provplats 1A vägren och 1B utgrävd äng (Bilder© Google, Kartdata©2019 

Google Sverige). 

Lokal 2, provplatser i Vekerum, 2A(röd) vägren och 2B(blå) gammal tennisbana. 

 

Figur 3 i Vekerum som innefattar provplats 2A vägren och 2B gammal tennisbana (Bilder© Google, Kartdata©2019 Google 

Sverige). 
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Lokal 3. provplatser i Gungvala, 3A(röd) vägren och 3B(blå) bommen. 

 

Figur 4 i Gungvala som innefattar provplats 3A vägren och 3B bommen (Bilder© Google, Kartdata©2019 Google Sverige). 

Lokal 4, provplatser i Tostarp, 4A(röd) vägren och 4B(blå) grustaget. 

 

Figur 5 i Tostarp som innefattar provplats 4A vägren och 4B grustaget (Bilder© Google, Kartdata©2019 Google Sverige). 
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Lokal 5, provplatser i Granefors, 5A(röd) vägren och 5B(blå) vändplats. 

 

Figur 6 i Granefors som innefattar provplats 5A vägren och 5B vändplats (Bilder© Google, Kartdata©2019 Google 

Sverige). 
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Bilaga 2 

 

Plats 1A. Vägren i Brinkamåla  

Longitud: 56° 12`3,841”N, Latitud: 14° 40`58,636”E                                              

Sammanställning: 2019–04–26, 2019–06–18 & 2019-06-25 

Studieobjekt Närvaro Ja/Nej Antal individer Antal arter 

Växtarter i blom Ja Uppgift saknas 8 

Salicaceae Ja Uppgift saknas Uppgift saknas 

Pollinatörer Ja 18 Minst 7 

Apidae Ja 8 Minst 2 

Rhopalocera Ja 5 Minst 1 

Syrphidae Ja 5 Minst 4 

 

Plats 1B. Utgrävd äng i Brinkamåla 

Longitud: 56° 12`4,595”N, Latitud: 14° 40`57,442”E                                          

Sammanställning: 1B. 2019–04–30, 2019–06–19 & 2019-06-25 

Studieobjekt Närvaro Ja/Nej Antal individer Antal arter 

Växtarter i blom Ja Uppgift saknas 17 

Salicaceae Nej 0 0 

Pollinatörer Ja 19 Minst 3 

Apidae Ja 6 Minst 1 

Rhopalocera Ja 13 Minst 2 

Syrphidae Nej 0 0 

 

Plats 2A. Vägren i Vekerum 

Longitud: 56° 10` 20,447”N, Latitud:14° 46` 5,994”E                                              

Sammanställning: 2A. 2019–05–01, 2019–06–20 & 2019-06-25 

Studieobjekt Närvaro Ja/Nej Antal individer Antal arter 

Växtarter i blom Ja Uppgift saknas 17 

Salicaceae Nej 0 x 

Pollinatörer Ja 26 Minst 3 

Apidae Ja 4 Minst 2 

Rhopalocera Nej 0 0 

Syrphidae Ja 22 Minst 2 
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Plats 2B. Gammal tennisbana i Vekerum 

Longitud: 56° 10` 23,529”N, Latitud: 14° 46` 8,547”E                                             

Sammanställning: 2B. 2019–05–03, 2019–05–04, 2019–06–21 & 2019-06-25 

Studieobjekt Närvaro Ja/Nej Antal individer Antal arter 

Växtarter i blom Ja Uppgift saknas 19 

Salicaceae Nej 0 0 

Pollinatörer Ja 27 Minst 5 

Apidae Ja 2 Minst 1 

Rhopalocera Ja 7 Minst 1 

Syrphidae Nej 18 Minst 3 

 

Plats 3A. Vägren i Gungvala 

Longitud: 56° 13` 29, 717”N, Latitud: 14° 46´ 49,739”E                                         

Sammanställning: 3A. 2019–05–05, 2019–06–22 & 2019-06-25 

Studieobjekt Närvaro Ja/Nej Antal individer Antal arter 

Växtarter i blom Ja Uppgift saknas 9 

Salicaceae Nej 0 0 

Pollinatörer Ja 1 1 

Apidae Ja 1 1 

Rhopalocera Nej 0 0 

Syrphidae Ja 0 0 

 

Plats 3B. Bommen i Gungvala 

Longitud: 56° 13`29,324”N, Latitud: 14° 46`50,54”E                                                

Sammanställning: 3B. 2019–05–10, 2019–06–23 & 2019-06-25 

Studieobjekt Närvaro Ja/Nej Antal individer Antal arter 

Växtarter i blom Ja Uppgift saknas 6 

Salicaceae Ja Uppgift saknas Uppgift saknas 

Pollinatörer Ja 10 Minst 4 

Apidae Ja 7 Minst 2 

Rhopalocera Ja 2 Minst1 

Syrphidae Ja 1 1 

 

Plats 4A. Vägren i Tostarp 

Longitud: 56° 13` 31,359”N, Latitud: 14° 49` 12,298”E                                            

Sammanställning: 4A. 2019–05–11, 2019–06–24 & 2019-06-26 

Studieobjekt Närvaro Ja/Nej Antal individer Antal arter 

Växtarter i blom Ja Uppgift saknas 12 

Salicaceae Ja 1 1 

Pollinatörer Ja 4 Minst 2 

Apidae Ja 1 1 

Rhopalocera Nej 0 0 

Syrphidae Ja 3 Minst 1 
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Plats 4B Grustag i Tostarp 

Longitud: 56° 13´26,742”N Latitud: 14° 49` 19, 544”E                                              

Sammanställning: 4B. 2019–05–12, 2019–06–25 & 2019-06-26 

Studieobjekt Närvaro Ja/Nej Antal individer Antal arter 

Växtarter i blom Ja Uppgift saknas 10 

Salicaceae Nej 0 0 

Pollinatörer Ja 14 Minst 6 

Apidae Ja 8 Minst 2 

Rhopalocera Ja 1 1 

Syrphidae Ja 5 Minst 3 

 

Plats 5A Vägren i Granefors 

Longitud: 56° 12`50,422”N. Latitud: 14° 51`39,141”E                                                

Sammanställning: 5A. 2019–05–14, 2019–06–26 & 2019-06-26 

Studieobjekt Närvaro Ja/Nej Antal individer Antal arter 

Växtarter i blom Ja Uppgift saknas 9 

Salicaceae Nej 0 0 

Pollinatörer Ja 8 Minst 3 

Apidae Ja 3 Minst 1 

Rhopalocera Ja 1 Minst 1 

Syrphidae Ja 4 Minst 1 

 

Plats 5B. Vändplats i Granefors 

Longitud: 56° 12`49, 052”N, Latitud: 14° 51`39 773”E                                                   

Sammanställning: 5B. 2019–05–13, 2019–06–27 & 2019-06-26 

Studieobjekt Närvaro Ja/Nej Antal individer Antal arter 

Växtarter i blom Ja Uppgift saknas 24 

Salicaceae Ja 1 1 

Pollinatörer Ja 35 Minst 5 

Apidae Ja 20 Minst 2 

Rhopalocera Ja 9 Minst 1 

Syrphidae Ja 6 Minst 2 
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Plats 1A. Vägren i Brinkamåla 

 

Koordinater för platsen.    

Longitud: 56° 12`3,841”N  

Latitud:  14° 40`58,636”E 

 

 

Plats 1A ligger utanför Mörrum som är ett litet samhälle i Karlshamns kommun.          

Området består mestadels av åkermark och blandskog.                                                                          

Vägen har hastighetsbegränsning på 70 km/h och trafiken är låg.                                                                       

Det direkta området som fällan placerades på angränsar till ängsmark med fåtalet buskar och 

träd som avgränsning. Marken består av fuktig jord med tät gräsdominans. På andra sidan 

vägen ligger en åkerholme med en del inslag av bokträd och bortom åkerholmen en åker som 

är i bruk. 

Sammanställning: 1A. 2019–04–26, 2019–06–18 & 2019-06-25 

Studieobjekt Närvaro Ja/Nej Antal individer Antal arter 

Växtarter i blom Ja Uppgift saknas 8 

Salicaceae Ja Uppgift saknas Uppgift saknas 

Pollinatörer Ja 18 Minst 7 

Apidae Ja 8 Minst 2 

Rhopalocera Ja 5 Minst 1 

Syrphidae Ja 5 Minst 4 

 

Inventering av den blommande floran 2019–04–26 & 2019–06–18 

Området intill malaisefällans position inventerades. Ett ytområde som omfattar vägrenens 

bredd på 2m och 10m åt vardera håll ifrån fällan. Endast blommande växter inventerades med 

undantag för familjen Poaceae.  

Insamling av pollinatörer med malaisefälla 2019–04–26 & 2019–06–18 

Insekterna infångades mellan klockan 08:00 – 16:00 svensk tid.                                       

malaisefällan sattes i tvärgående riktning i den 2m breda vägrenen.  

Skådning efter pollinatörer 2019-06-25 

Ett ytområde som omfattar vägrenens bredd på 2m och 10m åt vardera håll ifrån fällan sågs 

över endast en gång. Endast insekter ifrån grupperna Apidea, Rhopalocera och Syrphidae 

rapporterades. Skådningen skedde dagtid med en skådningstid på ca 5 minuter. 

Inventering 2019–04–26 

Medeltemperatur 

(Dygn) 

Nederbörd 

(Dygn) 

15°C 0,0mm 

Väderdata från https://www.smhi.se  
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Floran Svenskt namn 

Taraxacum sp. Maskros 

Anemone nemorosa       Vitsippa    

Summa: 2 arter 

Övrigt: 40talet skott + fåtalet träd tillhörande familjen Salicaceae. 

  

Pollinatörer Antal Svenskt namn 

Syrphidae 1 Blomflugor 

Melanostoma scalare 1 Lång gräsblomfluga 

Summa: 1  

 

Inventering 2019–06–18  

Medeltemperatur 

(Dygn) 

Nederbörd 

(Dygn) 

17,4°C 0,0mm 

Väderdata från https://www.smhi.se 

(D)ominant = x ≥ 100 individer, (F)lera = x ≥ 50 individer, 

(M)ellan = x ≥ 10 individer, (L)ite = x ≤ 10 individer.                                                       

Floran Antal Svenskt namn 

(D)Dominanta  2  

Trifolium hybridum (D) Alsikeklöver 

Trifolium pratense (D) Rödklöver 

(F)Flera 0  

(M)Mellan 1  

Stellaria graminea (M) Grässtjärnblomma 

(L)Lite 3  

Vicia cracca (L) Kråkvicker 

Ranunculus acris (L) Smörblomma 

Knautia arvensis (L) Åkervädd 

Artantal för (D), (F), (M) & (L) 6  

 

Pollinatörer Antal Svenskt namn 

Apidae 2 Långtungebin 

Bombus pacsuorum 1 Åkerhumla 

Bombus pratorum 1 Ängshumla 

Syrphidae 3 Blomflugor 

Volucella inanis 1 Bålgetingblomfluga 

Episyrphus balteatus 1 Flyttblomfluga 

Parasyrphus punctulatus 1 Fläckig buskblomfluga 

Summa: 5  
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Skådning 2019-06-25 

Medeltemperatur 

(Dygn) 

Nederbörd 

(Dygn) 

19,1°C 0,0mm 

Väderdata från https://www.smhi.se 

Insectsgrupp Antal individer Svenskt namn 

Apidae 6 Långtungebin 

Rhopalocera 5 Dagfjärilar 

Syrphidae 1 Blomflugor 

Summa: 12  

 

 

Plats 1B. Utgrävd äng i Brinkamåla 

 

Lokaliserings koordinater. 

Longitud: 56° 12`4,595”N     

Latitud:  14° 40`57,442”E 

 

 

 

Plats 1B ligger i direkt anslutning till plats 1A. Det direkta området som fällan placerades i är 

en sänka i en äng där sand har hämtats. Ingen aktiv hämtning har pågått på platsen under en 

längre tid och området har växt igen. Marken är hårt packad med sandig jord och makadam. 

Endast en av sänkans sidosluttningar har barmark och vid foten på den sluttningen finns en 

liten vattensamling. Ängen angränsar förutom vägen med ungt litet granplantage och en 

blandskog med inslag av bokträd. 

Sammanställning: 1B. 2019–04–30, 2019–06–19 & 2019-06-25 

Studieobjekt Närvaro Ja/Nej Antal individer Antal arter 

Växtarter i blom Ja Uppgift saknas 17 

Salicaceae Nej 0 0 

Pollinatörer Ja 19 Minst 3 

Apidae Ja 6 Minst 1 

Rhopalocera Ja 13 Minst 2 

Syrphidae Nej 0 0 

 

Inventering av den blommande floran 2019–04–30 & 2019–06–19 

Området intill malaisefällans position inventerades. Ett ytområde som omfattar en radie på 

10m ifrån fällan. Endast blommande växter inventerades med undantag för familjen Poaceae.  
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Insamling av pollinatörer med malaisefälla 2019–04–30 & 2019–06–19 

Insekterna infångades in mellan klockan 08:00 – 16:00 svensk tid.                        

Skådning efter pollinatörer 2019-06-25 

Ett ytområde som omfattar en radie på 10m ifrån fällan sågs över endast en gång. Endast 

insekter ifrån grupperna Apodea, Rhopalocera och Syrphidae rapporterades. Skådningen 

skedde dagtid med en skådningstid på ca 5 minuter. 

Inventering 2019–04–30  

Medeltemperatur 

(Dygn) 

Nederbörd 

(Dygn) 

8,9°C 0,0mm 

Väderdata från https://www.smhi.se  

Floran Svenskt namn 

Taraxacum sp.  Maskros 

Barbarea intermedia Mellangyllen 

Chelidonium majus Skelört 

Summa: 3 arter 

  

Pollinatörer 

Inga fynd  

 

Inventering 2019–06–19 

Medeltemperatur 

(Dygn) 

Nederbörd 

(Dygn) 

19,7°C 1,0mm 

Väderdata från https://www.smhi.se  

(D)ominant = x ≥ 100 individer, (F)lera = x ≥ 50 individer, 

(M)ellan = x ≥ 10 individer, (L)ite = x ≤ 10 individer.                                                       

Floran Antal Svenskt namn 

(D)Dominanta  3  

Rumex acetosella (D) Bergsyra 

Trifolium arvense (D) Harklöver 

Trifolium pratense (D) Rödklöver 

(F)Flera 1  

Ranunculus acris (F) Smörblomma 
(M)Mellan 5  

Trifolium hybridum (M) Alsikeklöver 

Lathyrus pratensis (M) Gulvial 

Lotus corniculatus (M) Kärringtand 

Pilosella sp. (M) Stångfibbla 

Hypericum perforatum (M) Äkta Johannesört 

(L)Lite 5  

Tripleurospermum inodorum (L) Baldersbrå 

Prunella vulgaris (L) Brunört 
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Vicia hirsuta (L) Duvvicker 

Potentilla argentea (L) Femfingerört 

Achillea millefolium (L) Röllika 

Artantal för (D), (F), (M) & (L) 14  

  

Pollinatörer Antal Svenskt namn 

Apidae 1 Långtungebin 

Bombus pascuorum 1 Åkerhumla 

Rhopalocera 2 Dagfjärilar 

Ochlodes sylvanus 1 Ängssmygare 

Polyommatus icarus 1 Punktörneblåvinge 

Summa: 3  

 

Skådning 2019-06-25 

Medeltemperatur 

(Dygn) 

Nederbörd 

(Dygn) 

19,1°C 0,0mm 

Väderdata från https://www.smhi.se 

Insektsgrupp Antal individer Svenskt namn 

Apidae 5 Långtungebin 

Rhopalocera 11 Dagfjärilar 

Syrphidae 0 Blomflugor 

Summa: 16  

 

 

 

 

Plats 2A. Vägren i Vekerum 

 

Lokaliserings koordinater. 

Longitud: 56° 10` 20,447”N     

Latitud:  14° 46` 5,994”E 

 

 

Plats 2A ligger utanför Mörrum som är ett litet samhälle i Karlshamns kommun. Området 

innefattar mycket åker- och ängsmark. Vägen har hastighetsbegränsning på 70 km/h och hårt 

trafikerad av lastbilar som fraktar timmer till pappersbruket i närheten. Det direkta området 

som fällan placerades på angränsar till en åker med fåtalet buskar och träd som avgränsning. I 

närområdet finns även en nedgången lada. Marken är hårt packad med sandig jord och 

makadam. På andra sidan vägen ligger ett brukshus med en igenväxt tennisbana där även 

provplats 2B ligger.  
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Sammanställning: 2A. 2019–05–01, 2019–06–20 & 2019-06-25 

Studieobjekt Närvaro Ja/Nej Antal individer Antal arter 

Växtarter i blom Ja Uppgift saknas 17 

Salicaceae Nej 0 0 

Pollinatörer Ja 26 Minst 3 

Apidae Ja 4 Minst 2 

Rhopalocera Nej 0 0 

Syrphidae Ja 22 Minst 2 

 

Inventering av den blommande floran 2019–05–01 & 2019–06–20 

Området intill malaisefällans position inventerades. Ett ytområde som omfattar vägrenens 

bredd på 2m och 10m åt vardera håll ifrån fällan. Endast blommande växter inventerades med 

undantag för familjen Poaceae.  

Insamling av pollinatörer med malaisefälla 2019–05–01 & 2019–06–20 

Insekterna infångades mellan klockan 08:00 – 16:00 svensk tid.                                        

Malaisefällan sattes i tvärgående riktning i den 2m breda vägkanten.  

Skådning efter pollinatörer 2019-06-25 

Ett ytområde som omfattar vägrenens bredd på 2m och 10m åt vardera håll ifrån fällan sågs 

över endast en gång. Endast insekter ifrån grupperna Apidea, Rhopalocera och Syrphidae 

rapporterades. Skådningen skedde dagtid med en skådningstid på ca 5 minuter. 

Inventering 2019–05–01  

Medeltemperatur 

(Dygn) 

Nederbörd 

(Dygn) 

9,3°C 0,0mm 

Väderdata från https://www.smhi.se  

Floran Svenskt namn 

Tripleurospermum inodorum Baldersbrå 

Capsella bursta-pastoris Lomme 

Taraxacum sp. Maskros 

Brassica napus Raps 

Prunus spinosa Slån 

Vinca minor Vintergröna 

Summa: 6 arter 

  

Pollinatörer Antal Svenskt namn 

Apidae 1 Långtungebin 

Okänt bi 1  

Summa: 1  
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Inventering 2019–06–20 

Medeltemperatur 

(Dygn) 

Nederbörd 

(Dygn) 

20,5°C 0,0mm 

Väderdata från https://www.smhi.se 

(D)ominant = x ≥ 100 individer, (F)lera = x ≥ 50 individer, 

(M)ellan = x ≥ 10 individer, (L)ite = x ≤ 10 individer.                                                       

Floran Antal Svenskt namn 

(D)Dominanta 2  

Trifolium arvense (D) Harklöver 

Trifolium pratense (D) Rödklöver 

(F)Flera 3  

Rumex acetosella (F) Bergsyra 

Pilosella sp. (F) Stångfibbla 

Plantago lanceolata (F) Svartkämpar 

(M)Mellan 4  

Trifolium hybridum (M) Alsikeklöver 

Rumex longifolium (M) Gårdsskräppa 

Trifolium pratense (M) Rödklöver 

Achillea millefolium (M) Röllika 

(L)Lite 2  

Matricaria matricarioides (L) Gatkamomill 

Vicia tetrasperma (L) Sparvvicker 

Artantal för (D), (F), (M) & (L) 11  

 

Pollinatörer Antal Svenskt namn 

Apidae 1 Långtungebin 

Bombus terrestris 1 Mörk jordhumla 

Syrphidae 4 Blomflugor 

Parasyrphus punctulatus 3 Fläckig buskblomfluga 

Spherophoria scripta 1 Taggsländfluga 

Summa: 5  

 

Skådning 2019-06-25 

Medeltemperatur 

(Dygn) 

Nederbörd 

(Dygn) 

19,1°C 0,0mm 

Väderdata från https://www.smhi.se 

Insektsgrupp Antal individer Svenskt namn 

Apidae 2 Långtungebin 

Rhopalocera 0 Dagfjärilar 

Syrphidae 18 Blomflugor 

Summa: 20  
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Plats 2B. Gammal tennisbana i Vekerum 

 

Lokaliserings koordinater. 

Longitud: 56° 10` 23,529”N   

Latitud:  14° 46` 8,547”E 

 

 

Plats 2B ligger på andra sidan vägen från plats 2A. Fällan placerades på en överväxt 

tennisbana. Marken består av rött grus och angränsar till en åker och en fårhage som båda är i 

drift. Områdena avgränsas med fåtalet buskar och träd och ingår i tomten till ett brukshus där 

ytorna närmast husen regelbundet klipps. Marken är hårt packad med sandig jord och 

växtligheten gles med tydlig barmark. 

Sammanställning: 2B. 2019–05–03, 2019–05–04, 2019–06–21 & 2019-06-25 

Studieobjekt Närvaro Ja/Nej Antal individer Antal arter 

Växtarter i blom Ja Uppgift saknas 19 

Salicaceae Nej 0 0 

Pollinatörer Ja 27 Minst 5 

Apidae Ja 2 Minst 1 

Rhopalocera Ja 7 Minst 1 

Syrphidae Nej 18 Minst 3 

 

Inventering av den blommande floran 2019–05–03 & 2019–06–21 

Området intill malaisefällans position inventerades. Ett ytområde som omfattar en radie på 

10m ifrån fällan. Endast blommande växter inventerade med undantag för familjen Poaceae.  

Insamling av pollinatörer med malaisefälla 2019–05–03, 2019–05–04 & 2019–06–21 

Insekterna infångades mellan klockan 08:00 – 14:00 svensk tid den 2019–05–03, mellan 

klockan 10:00 – 12:00 svensk tid den 2019–05–04 och mellan klockan 08:00 – 16:00 svensk 

tid den 2019–05–03. På grund av regn så fick första insamlingen delas upp på 2 dagar.           

Skådning efter pollinatörer 2019-06-25. 

Ett ytområde som omfattar en radie på 10m ifrån fällan sågs över endast en gång. Endast 

insekter ifrån grupperna Apidea, Rhopalocera och Syrphidae rapporterades. Skådningen 

skedde dagtid med en skådningstid på ca 5 minuter. 

Inventering 2019–05–03 & 2019–05–04 

Medeltemperatur 

(Dygn) 

Nederbörd 

(Dygn) 

5,0°C & 4,4°C 1,7mm & 0,7mm 

Väderdata från https://www.smhi.se 
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Floran Svenskt namn 

Tripleurospermum inodorum Baldersbrå 

Vicia hirsuta Duvvicker 

Glechoma hederacea Jordreva 

Capsella bursa.pastoris Lomme 

Alliaria petiolata Löktrav 

Taraxacum sp. Maskros 

Brassica napus Raps 

Lamium purpureum Rödplister 

Berteroa incana Sandvita 

Prunus spinosa Slån 

Viola arvensis Åkerviol 

Summa: 11 arter 

  

Pollinatörer Antal Svenskt namn 

Apidae 1 Långtungebin 

Okänt bi 1  

Summa: 1  

 

Inventering 2019–06–21 

Medeltemperatur 

(Dygn) 

Nederbörd 

(Dygn) 

17°C 0,0mm 

Väderdata från https://www.smhi.se  

(D)ominant = x ≥ 100 individer, (F)lera = x ≥ 50 individer, 

(M)ellan = x ≥ 10 individer, (L)ite = x ≤ 10 individer.                                                       

Floran Antal Svenskt namn 

(D)Dominanta 3  

Stellaria graminea (D) Grässtjärnblomma 

Trifolium arvense (D) Harklöver 

Anthriscus sylvestris (D) Hundkäx 

(F)Flera 3  

Ranunculus acris (F) Baldersbrå 
Myosotis scorpioides (F) Förgätmigej 
Berteroa incana (F) Sandvita 
(M)Mellan 2  

Vicia hirsuta (M) Duvvicker 

Rumex longifolius (M) Gårdsskräppa 

(L)Lite 4  

Vicia cracca (L) Kråkvicker 

Taraxacum sp. (L) Maskros 

Ranunculus acris (L) Smörblomma 

Papaver sp. (L) Vallmo 

Artantal för (D), (F), (M) & (L) 12  
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Pollinatörer Antal. Svenskt namn. 

Apidae 1 Långtungebin 

Okänt bi 1  

Syrphidae 6 Blomflugor 

Epistrophella euchroma 1 Majblomfluga 

Syrphus vitripennis 4 Mindre solblomfluga 

Epistrophe grossulariae 1 Större brynblomfluga 

Summa: 7  

 

Skådning 2019-06-25 

Medeltemperatur 

(Dygn) 

Nederbörd 

(Dygn) 

19,1°C 0,0mm 

Väderdata från https://www.smhi.se 

Insektsgrupp Antal individer Svenskt namn. 

Apidae 0 Långtungebin 

Rhopalocera 7 Dagfjärilar 

Syrphidae 12 Blomflugor 

Summa: 19  

 

 

 

 

 

 

Plats 3A. Vägren i Gungvala 

 

Lokaliserings koordinater. 

Longitud: 56° 13` 29, 717”N  

Latitud:  14° 46´ 49,739”E 

 

 

Plats 3A ligger utanför Mörrum som är ett litet samhälle i Karlshamns kommun. Området 

innefattar mycket skogsmark med både granskog och blandskog.                                                                            

Vägen har hastighetsbegränsning på 70 km/h och trafiken är låg.                                                                       

Fällan placerades i en skuggig vägren som angränsar till en tät blandskog. Marken består av 

fuktig jord med tät gräsdominans. På andra sidan vägen ligger en igenbommad infart som 

leder upp till en tv-mast. Vid denna infarten finns provplats 3B. 
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Sammanställning: 3A. 2019–05–05, 2019–06–22 & 2019-06-25 

Studieobjekt Närvaro Ja/Nej Antal individer Antal arter 

Växtarter i blom Ja Uppgift saknas 9 

Salicaceae Nej 0 0 

Pollinatörer Ja 1 1 

Apidae Ja 1 1 

Rhopalocera Nej 0 0 

Syrphidae Ja 0 0 

 

Inventering av den blommande floran 2019–05–05 & 2019–06–22 

Området intill malaisefällans position inventerades. Ett ytområde som omfattar vägrenens 

bredd på 2m och 10m åt vardera håll ifrån fällan. Endast blommande växter inventerade med 

undantag för familjen Poaceae.  

Insamling av pollinatörer med malaisefälla 2019–05–05 & 2019–06–22 

Insekterna infångade med malaisefälla mellan klockan 08:00 – 16:00 svensk tid.                       

Malaisefällan sattes i tvärgående riktning i den 2m breda vägkanten.  

Skådning efter pollinatörer 2019-06-25 

Ett ytområde som omfattar vägrenens bredd på 2m och 10m åt vardera håll ifrån fällan sågs 

över endast en gång. Endast insekter ifrån grupperna Apidea, Rhopalocera och Syrphidae 

rapporterades. Skådningen skedde dagtid med en skådningstid på ca 5 minuter. 

Inventering 2019–05–05 

Medeltemperatur 

(Dygn) 

Nederbörd 

(Dygn) 

6,0°C 0,0mm 

Väderdata från https://www.smhi.se  

Floran Svenskt namn 

Taraxacum sp. Maskros 

Cardamine flexuosa Skogsbräsma 

Viola riviniana Skogsviol 

Fragaria sp. Smultron 

Anemone nemorosa Vitsippa 

Summa: 5 arter 

  

Pollinatörer 

Inga fynd  

 

Inventering 2019–06–22 

Medeltemperatur 

(Dygn) 

Nederbörd 

(Dygn) 

16,4°C 0,0mm 

Väderdata från https://www.smhi.se  
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(D)ominant = x ≥ 100 individer, (F)lera = x ≥ 50 individer, 

(M)ellan = x ≥ 10 individer, (L)ite = x ≤ 10 individer.                                                       

Floran Antal Svenskt namn 

(D)Dominanta 0  

(F)Flera 0  

(M)Mellan 3  

Potentilla erecta (M) Blodrot 

Ranunculus acris (M) Smörblomma 

Plantago lanceolata (M) Svartkämpar 

(L)Lite 1  

Geranium robertianum (L) Stinknäva 

Artantal för (D), (F), (M) & (L) 4  

 

Pollinatörer 

Inga fynd  

 

Skådning 2019-06-25 

Medeltemperatur 

(Dygn) 

Nederbörd 

(Dygn) 

19,1°C 0,0mm 

Väderdata från https://www.smhi.se 

Insektsgrupp Antal individer Svenskt namn 

Apidae 1 Långtungebin 

Rhopalo:cera 0 Dagfjärilar 

Syrphidae 0 Blomflugor 

Summa: 1  
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Plats 3B. Bommen i Gungvala 

 

Lokaliserings koordinater. 

Longitud: 56° 13`29,324”N    

Latitud:  14° 46`50,54”E 

 

 

Plats 3B ligger på andra sidan vägen från plats 3A. Det direkta området som fällan placerades 

på ligger på en höjd i närheten till en igenbommad infart. Området angränsar till mark med 

mycket sly och på andra sidan infarten är det granplantage. Marken är hårt packad med sandig 

jord. 

Sammanställning: 3B. 2019–05–10, 2019–06–23 & 2019-06-25 

Studieobjekt Närvaro Ja/Nej Antal individer Antal arter 

Växtarter i blom Ja Uppgift saknas 6 

Salicaceae Ja Uppgift saknas Uppgift saknas 

Pollinatörer Ja 10 Minst 4 

Apidae Ja 7 Minst 3 

Rhopalocera Ja 2 Minst1 

Syrphidae Ja 1 1 

 

Inventering av den blommande floran 2019–05–10 & 2019–06–23 

Området intill malaisefällans position inventerades. Ett ytområde som omfattar en radie på 

10m ifrån fällan. Endast blommande växter inverterade med undantag för familjen Poaceae.  

Insamling av pollinatörer med malaisefälla 2019–05–10 & 2019–06–23 

Insekterna infångade med malaisefälla mellan klockan 08:00 – 16:00 svensk tid.                        

Skådning efter pollinatörer 2019-06-25 

Ett ytområde som omfattar en radie på 10m ifrån fällan sågs över endast en gång. Endast 

insekter ifrån grupperna Apidea, Rhopalocera och Syrphidae rapporterades. Skådningen 

skedde dagtid med en skådningstid på ca 5 minuter. 

Inventering 2019–05–10 

Medeltemperatur 

(Dygn) 

Nederbörd 

(Dygn) 

8,7°C 0,5mm 

Väderdata från https://www.smhi.se   

Floran Svenskt namn 

Taraxacum sp. Maskros 

Summa: 1 art 

Övrigt: 1–2 buskar tillhörande familjen Salicaceae. 
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Pollinatörer Antal Svenskt namn 

Apidae 2 Långtungebin 

Bombus pascuorum 1 Åkerhumla 

Bombus sylvestris 1 Ängssnylthumla 

Summa: 2  

 

Inventering 2019–06–23 

Medeltemperatur 

(Dygn) 

Nederbörd 

(Dygn 

16,1°C 0,0mm 

Väderdata från https://www.smhi.se  

(D)ominant = x ≥ 100 individer, (F)lera = x ≥ 50 individer, 

(M)ellan = x ≥ 10 individer, (L)ite = x ≤ 10 individer.                                                       

Floran Antal Svenskt namn 

(D)Dominanta  1  

Trifolium hybridum (D) Alsikeklöver 

(F)Flera 2  

Rumex conglomeratus (F) Dikesskräppa 
Trifolium repense (F) Rödklöver 
(M)Mellan 1  

Lotus corniculatus (M) Kärringtand 

(L)Lite 1  

Pilosella sp. (L) Stångfibbla 

Artantal för (D), (F), (M) & (L) 5  

  

Pollinatörer Antal Svenskt namn 

Apidae 2 Långtungebin 

Bombus pascuorum 1 Åkerhumla 

Bombus pratorum 1 Ängshumla 

Syrphidae 1 Blomflugor 

Melangyna compositarium 1 Matt flickblomfluga 

Summa: 3  

 

Skådning 2019-06-25 

Medeltemperatur 

(Dygn) 

Nederbörd 

(Dygn) 

19,1°C 0,0mm 

Väderdata från https://www.smhi.se 

 

Insektsgrupp Antal individer Svenskt namn 

Apidae 3 Långtungebin 

Rhopalocera 2 Dagfjärilar 

Syrphidae 0 Blomflugor 

Summa: 5  
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Plats 4A. Vägren i Tostarp 

 

Lokaliserings koordinater. 

Longitud: 56° 13` 31,359”N   

Latitud:  14° 49` 12,298”E 

 

 

Plats 4A ligger mellan Mörrum och Asarum, i Karlshamns kommun. Området innefattar 

blandskog och ängsmark. Vägen har hastighetsbegränsning på 70 km/h och trafiken är hög då 

den ansluter till en större väg. Det direkta området som fällan placerades på angränsar 

förutom vägen till en tätt växande blandskog. På andra sidan vägen ligger ett mindre grustag 

som är i drift men där flera sandhögar från grävandet har genomgått succession och täcks nu 

av växtlighet. 

Sammanställning: 4A. 2019–05–11, 2019–06–24 & 2019-06-26 

Studieobjekt Närvaro Ja/Nej Antal individer Antal arter 

Växtarter i blom Ja Uppgift saknas 12 

Salicaceae Ja 1 1 

Pollinatörer Ja 4 Minst 2 

Apidae Ja 1 Minst 1 

Rhopalocera Nej 0 0 

Syrphidae Ja 3 1 

 

Inventering av den blommande floran 2019–05–11, 2019–06–24 

Området intill malaisefällans position inventerades. Ett ytområde som omfattar vägrenens 

bredd på 2m och 10m åt vardera håll ifrån fällan. Endast blommande växter inventerade med 

undantag för familjen Poaceae.  

Insamling av pollinatörer med malaisefälla 2019–05–11, 2019–06–24 

Insekterna infångade med malaisefälla mellan klockan 08:00 – 16:00 svensk tid.                       

Malaisefällan sattes i tvärgående riktning i den 2m breda vägkanten.  

Skådning efter pollinatörer 2019-06-26 

Ett ytområde som omfattar vägrenens bredd på 2m och 10m åt vardera håll ifrån fällan såg 

över endast en gång. Endast insekter ifrån grupperna Apodea, Rhopalocera och Syrphidae 

rapporterades. Skådningen skedde dagtid med en skådningstid på ca 5 minuter. 

Inventering 2019–05–11 

Medeltemperatur 

(Dygn) 

Nederbörd 

(Dygn) 

10,8°C 0,0mm 

Väderdata från https://www.smhi.se 
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Floran 

Inga fynd  

  

Övrigt: Ett träd tillhörande familjen Salicaceae. 

  

Pollinatörer 

Inga fynd  

 

Inventering 2019–06–24 

Väderdata från https://www.smhi.se 

Medeltemperatur 

(Dygn) 

Nederbörd 

(Dygn) 

17°C 0,0mm 

  

(D)ominant = x ≥ 100 individer, (F)lera = x ≥ 50 individer, 

(M)ellan = x ≥ 10 individer, (L)ite = x ≤ 10 individer.                                                       

Floran Antal Svenskt namn 

(D)Dominanta 3  

Trifolium hybridum (D) Alsikeklöver 

Vicia cracca (D) Kråkvicker 

Trifolium campestre (D) Jordklöver 

(F)Flera 1  

Trifolium hybridum (F) Alsikeklöver 

(M)Mellan 4  

Echium vulgare (M) Blåeld 

Lotus tenuis (M) Smal kärringtand 

Vicia hirsuta (M) Duvvicker 

Hypericum perforatum (M) Äkta johannesört 

(L)Lite 4  

Lupinus sp. (L) Lupiner 

Ranunculus acris (L) Smörblomma 

Pilosella sp. (L) Stångfibbla 

Cirsium avense (L) Åkertistel 

Artantal för (D), (F), (M) & (L) 12  

 

Pollinatörer 

Inga fynd  
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Skådning 2019–06–26  

Medeltemperatur 

(Dygn) 

Nederbörd 

(Dygn) 

22,2°C 0,0mm 

Väderdata från https://www.smhi.se 

Insektsgrupp Antal individer Svenskt namn 

Apidae 1 Långtungebin 

Rhopalocera 0 Dagfjärilar 

Syrphidae 3 Blomflugor 

Summa: 4  

 

 

 

 

 

 

Plats 4B Grustag i Tostarp 

 

Lokaliserings koordinater. 

Longitud: 56° 13´26,742”N 

Latitud:  14° 49` 19, 544”E   

 

 

Plats 4B ligger på andra sidan vägen från plats 4A. Fällan placerades i ett ängsliknande 

område bredvid ett mindre grustag i hörnan på en vägkorsning. Flertalet träd avgränsar 

området från båda vägarna och grustaget. På sina ställen går det att vart det tidigare har grävts 

i området då marken är kuperad med små högar. Högarna har genomgått succession och täcks 

nu av växtlighet. Marken är lös och sandig. 

Sammanställning: 4B. 2019–05–12, 2019–06–25 & 2019-06-26 

Studieobjekt Närvaro Ja/Nej Antal individer Antal arter 

Växtarter i blom Ja Uppgift saknas 10 

Salicaceae Nej 0 0 

Pollinatörer Ja 14 Minst 6 

Apidae Ja 8 Minst 2 

Rhopalocera Ja 1 1 

Syrphidae Ja 5 Minst 3 
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Inventering av den blommande floran 2019–05–12 & 2019–06–25 

Området intill malaisefällans position inventerades. Ett ytområde som omfattar en radie på 

10m ifrån fällan. Endast blommande växter inverterade med undantag för familjen Poaceae.  

Insamling av pollinatörer med malaisefälla 2019–05–12 & 2019–06–25 

Insekterna infångade med malaisefälla mellan klockan 08:00 – 16:00 svensk tid.                        

Skådning efter pollinatörer 2019-06-26 

Ett ytområde som omfattar en radie på 10m ifrån fällan sågs över endast en gång. Endast 

insekter ifrån grupperna Apidea, Rhopalocera och Syrphidae rapporterades. Skådningen 

skedde dagtid med en skådningstid på ca 5 minuter. 

Inventering 2019–05–12 

Medeltemperatur 

(Dygn) 

Nederbörd 

(Dygn) 

8,5°C 0,0mm 

Väderdata från https://www.smhi.se  

Floran Svenskt namn 

Cytisus scoparius Harris 

Taraxacum sp. Maskros 

Sinapis arvensis Åkersenap 

Summa: 3 arter 

  

Pollinatörer Antal Svenskt namn 

Syrphidae 1 Blomflugor 

Meliscaeva auricollis 1 Kragflickblomfluga 

Summa: 1  

 

Inventering 2019–06–25  

Medeltemperatur 

(Dygn) 

Nederbörd 

(Dygn) 

19,1°C 0,0mm 

Väderdata från https://www.smhi.se  

(D)ominant = x ≥ 100 individer, (F)lera = x ≥ 50 individer, 

(M)ellan = x ≥ 10 individer, (L)ite = x ≤ 10 individer.                                                       

Fynd Antal Svenskt namn 

(D)Dominanta 1  

Trifolium pratense (D) Rödklöver 

(F)Flera 1  

Vicia cracca (F) Kråkvicker 
(M)Mellan 0  

(L)Lite 5  

Tripleurospermum inodorum (L) Baldersbrå 

Galium verum (L) Gulmåra 

Achillea millefolium (L) Röllika 
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Pilosella sp. (L) Stångfibbla 

Achillea millefolium (L) Röllika 

Artantal för (D), (F), (M) & (L) 7  

  

Pollinatörer Antal Svenskt namn 

Apidae 2 Långtungebin 

Bombus sylvarum 1 Haghumla 

Bombus pascuorum 1 Åkerhumla 

Syrphidae 3 Blomflugor 

Sphaerophoria scripta 2 Taggsländfluga 

Europeodes lapponicus 1 Vårfältblomfluga 

Summa: 5  

 

Skådning 2019–06–26  

Medeltemperatur 

(Dygn) 

Nederbörd 

(Dygn) 

22,2°C 0,0mm 

Väderdata från https://www.smhi.se 

Insektsgrupp Antal individer Svenskt namn 

Apidae 6 Långtungebin 

Rhopalocera 1 Dagfjärilar 

Syrphidae 1 Blomflugor 

Summa: 8  

 

 

 

Plats 5A Vägren i Granefors 

 

Lokaliserings koordinater. 

Longitud: 56° 12`50,422”N   

Latitud:  14° 51`39,141”E 

 

 

Plats 5A ligger utanför Asarum som är ett litet samhälle i Karlshamns kommun. Området 

innefattar åkermark och en del skogsområden med både gran- och blandskog. Vägen har 

hastighetsbegränsning på 70 km/h och trafiken är låg.                                                                       

Det direkta området som fällan placerades på angränsar till en tätt växande granplantage med 

inslag av lövträd. Marken består av torr packad jord med gles gräsdominans. På andra sidan 

vägen var vägkanten skyltad med artrik vägkant och bortom den finns en större åker som är i 

drift. En liten bit längre ned på vägen och på samma sida som fällan placerades finns en infart 

som leder till en vändplats där provplats 5B finns. 
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Sammanställning: 5A. 2019–05–14, 2019–06–26 & 2019-06-26 

Studieobjekt Närvaro Ja/Nej Antal individer Antal arter 

Växtarter i blom Ja Uppgift saknas 9 

Salicaceae Nej 0 0 

Pollinatörer Ja 8 Minst 3 

Apidae Ja 3 Minst 1 

Rhopalocera Ja 1 1 

Syrphidae Ja 4 Minst 1 

 

Inventering av den blommande floran 2019–05–14 & 2019–06–26  

Området intill Malaisefällans position inventerades. Ett ytområde som omfattar vägrenens 

bredd på 2m och 10m åt vardera håll ifrån fällan. Endast blommande växter inventerade med 

undantag för familjen Poaceae.  

Insamling av pollinatörer med malaisefälla 2019–05–14 & 2019–06–26 

Insekterna infångade med malaisefälla mellan klockan 08:00 – 16:00 svensk tid.                       

Malaisefällan sattes i tvärgående riktning i den 2m breda vägkanten.  

Skådning efter pollinatörer 2019-06-26 

Ett ytområde som omfattar vägrenens bredd på 2m och 10m åt vardera håll ifrån fällan sågs 

över endast en gång. Endast insekter ifrån grupperna Apidea, Rhopalocera och Syrphidae 

rapporterades. Skådningen skedde dagtid med en skådningstid på ca 5 minuter. 

 

Inventering 2019–05–14 

Medeltemperatur 

(Dygn) 

Nederbörd 

(Dygn) 

8,2°C 0,0mm 

Väderdata från https://www.smhi.se  

Floran Svenskt namn 

Lathyrus linifolius Gökärt 

Anemone nemorosa       Vitsippa    

Summa: 2 arter 

Övrigt: Mycket blåbär i anslutning till vägkanten. 

  

Pollinatörer 

Inga fynd  

 

Inventering 2019–06–26  

Medeltemperatur 

(Dygn) 

Nederbörd 

(Dygn) 

22,2°C 0,0mm 

Väderdata från https://www.smhi.se 
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(D)ominant = x ≥ 100 individer, (F)lera = x ≥ 50 individer, 

(M)ellan = x ≥ 10 individer, (L)ite = x ≤ 10 individer.                                                       

Floran Antal Svenskt namn 

(D)Dominanta 0  

(F)Flera 2  

Trifolium pratense (F) Rödklöver 

Melampyrum pratense (F) Ängskovall 

(M)Mellan 1  

Ranunculus acris (M) Smörblomma 

(L)Lite 5  

Potentilla erecta (L) Blodrot 

Stellaria graminea (L) Grässtjärnblomma 

Lathyrus linifolius (L) Gökärt 

Fragaria sp. (L) Smultron 

Vicia cracca (L) Kråkvicker 

Artantal för (D), (F), (M) & (L) 8  

 

Pollinatörer Antal Svenskt namn 

Syrphidae 2 Blomflugor 

Parasyrphus punctulatus 2 Fläckig buskblomfluga 

Summa: 2  

 

Skådning 2019–06–26  

Medeltemperatur 

(Dygn) 

Nederbörd 

(Dygn) 

22,2°C 0,0mm 

Väderdata från https://www.smhi.se 

 

Insektsgrupp Antal individer Svenskt namn 

Apidae 3 Långtungebin 

Rhopalocera 1 Dagfjärilar 

Syrphidae 2 Blomflugor 

Summa: 6  
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Plats 5B. Vändplats i Granefors 

 

Lokaliserings koordinater. 

Longitud: 56° 12`49, 052”N   

Latitud:  14° 51`39 773”E 

 

 

 

 

Plats 5B ligger på samma sida vägen som plats 5A. Fällan placerades mellan en grusväg som 

leder in till en vändplats och granplantaget som angränsade till provplats 5A. På andra sidan 

grusvägen bortom en avgränsande rad med träd ligger en åker som är i drift. På självaste 

vändplatsen finns högar med grus. Marken vid fällan består av fuktig jord med mycket 

småsten. 

Sammanställning: 5B. 2019–05–13, 2019–06–27 & 2019-06-26 

Studieobjekt Närvaro Ja/Nej Antal individer Antal arter 

Växtarter i blom Ja Uppgift saknas 24 

Salicaceae Ja 1 1 

Pollinatörer Ja 35 Minst 5 

Apidae Ja 20 Minst 2 

Rhopalocera Ja 9 Minst 1 

Syrphidae Ja 6 Minst 2 

 

Inventering av den blommande floran 2019–05–13 & 2019–06–27  

Området intill malaisefällans position inventerades. Ett ytområde som omfattar en radie på 

10m ifrån fällan. Endast blommande växter inverterade med undantag för familjen Poaceae.  

Insamling av pollinatörer med Malaisefälla 2019–05–13 & 2019–06–27  

Insekterna infångade med malaisefälla mellan klockan 08:00 – 16:00 svensk tid.                        

Skådning efter pollinatörer 2019-06-26 

Ett ytområde som omfattar en radie på 10m ifrån fällan sågs över endast en gång. Endast 

insekter ifrån grupperna Apidea, Rhopalocera och Syrphidae rapporterades. Skådningen 

skedde dagtid med en skådningstid på ca 5 minuter. 

 

Inventering 2019–05–13  

Medeltemperatur 

(Dygn) 

Nederbörd 

(Dygn) 

8,2°C 0,1mm 

Väderdata från https://www.smhi.se  
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Floran Svenskt namn 

Stellaria holostea Buskstjärnblomma 

Taraxacum sp. Maskros 

Lamium album Vitplister 

Myosotis arvensis Åkerförgätmigej 

Summa: 4 arter 

Övrigt: 1 träd tillhörande familjen Salicaceae. 

 

Pollinatörer 

Inga fynd  

 

Inventering 2019–06–27 

Medeltemperatur 

(Dygn) 

Nederbörd 

(Dygn) 

19,3°C 4.0mm 

Väderdata från https://www.smhi.se 

(D)ominant = x ≥ 100 individer, (F)lera = x ≥ 50 individer, 

(M)ellan = x ≥ 10 individer, (L)ite = x ≤ 10 individer.                                                       

Svenskt namn Antal Svenskt namn 

(D)Dominanta 2  

Trifolium hybridum (D) Alsikeklöver 

Trifolium campestre (D) Jordklöver 

(F)Flera 2  

Anthriscus sylvestris (F) Hundkäx 
Plantago lanceolata (F) Svartkämpar 
(M)Mellan 5  

Digitalis purpurea (M) Fingerborgsblomma 

Lathyrus pratensis (M) Gulvial 

Vicia cracca (M) Kråkvicker 

Lotus corniculatus (M) Kärringtand 

Cirsium arvense (M) Åkertistel 

(L)Lite 11  

Tripleurospermum inodorum (L) Baldersbrå 

Echium vulgare (L) Blåeld 

Lathyrus pratensis (L) Gulvial 

Digitalis purpurea (L) Fingerborgsblomma 

Verbascum thapsus (L) Kungsljus 

Anchusa officinalis (L) Oxtunga 

Trifolium pratense (L) Rödklöver 

Pilosella sp. (L) Skuggnäva 

Pilosella sp. (L) Stångfibbla 

Silene latifolia (L) Vitblära 

Hypericum perforatum (L) Äkta Johannesört 

Artantal för (D), (F), (M) & (L) 20  
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Pollinatörer Antal Svenskt namn 

Apidae 2 Långtungebin 

Bombus hypnorum 1 Hushumla 

Bombus lucarum 1 Ljus jordhumla 

Syrphidae 4 Blomflugor 

Fagisyrphus cinctus 1 Kilblomfluga 

Sphaerophoria scripta 3 Taggsländfluga 

Summa: 6  

 

Skådning 2019–06–26  

Medeltemperatur 

(Dygn) 

Nederbörd 

(Dygn) 

22,2°C 0,0mm 

Väderdata från https://www.smhi.se 

Insektsgrupp Antal individer Svenskt namn 

Apidae 18 Långtungebin 

Rhopalocera 9 Dagfjärilar 

Syrphidae 2 Blomflugor 

Summa: 29  
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