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Artrik vägkant på väg 549 vid Segerstad. Foto: Mats Lindqvist 
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Förord 
Sedan mitten av 1990-talet, då dåvarande Vägverket påbörjade projektet ”Artrika vägkanter”, 
har vägavsnitt av varierande längd avgränsats, främst p.g.a. sin rikedom av olika ängsväxter. 
En välutvecklad vägkantsflora, med arter som vanligen finns på olika typer av ängar, i 
beteshagar etc., är ofta lätt att identifiera om den förekommer. Ibland kan även ovanliga, 
hotade och rödlistade arter finnas. På det hela taget är det dock inte lätt att i vissa trakter 
hitta vägkanter, som hyser vare sig ovanliga eller ens vanliga arter och rikt blommande 
avsnitt.  Vägkanternas florarikedom förefaller dessutom att minska över tid. 

Studier har visat att vägkantsmiljöer ofta fungerar som spridningskorridorer och 
levnadsmiljö åt många hotade insekter bl.a. bin och fjärilar. För att säkerställa deras 
överlevnad bör vägkanterna skötas på ett sätt så detta går att uppnå. Fältinventeringar längs 
utvalda vägsträckor bör genomföras för att mer i detalj avgöra vikten av att studera dessa 
djurgrupper i vägkanterna. Trafikverkets framtida skötsel av vägkanter som tidigare 
framstått som relativt triviala kan komma att spela stor roll för bevarandet av den hotade 
insektsfaunan om dessa arter visar sig utnyttja miljöer längs vägnätet och är goda 
naturvärdesindikatorer. 

Under Trafikverkets inventering av intressanta och artrika vägkantsmiljöer i Karlstads 
driftområde under 2010, noterades sträckan mellan Segerstad och Aspberg som en s.k artrik 
vägkant. Sträckan beskrevs som troligen insektsintressant med sandiga miljöer och en riklig 
ängsflora, på båda sidor vägen längs en sträcka på 5,7 km. Det stod emellertid klart redan 
2010 att sträckan troligen inte höll samma kvaliteter över hela längden, utan att det troligen 
var ett kortare avsnitt som hade de högsta kvaliteterna. Då området blev aktuellt i ett 
dikningsärende 2012 tog Trafikverkets ekolog initiativ till att detaljinventera sträckan för att 
få en bättre bild av vilka arter som förekommer och om en kortare delsträcka kunde 
avgränsas som artrikt objekt.  

Studien har under hösten 2012 utnyttjats i en särskild dikningsinstruktion. Efter ytterligare 
fältkontroller nästa sommar kommer utsträckningen av den artrika sträckan att avsevärt 
kortas. Rapporten visar att stora delar av sträckan inte hyser vare sig flora- eller faunavärden, 
som motsvarar den standard för artrika vägkanter som regionen strävar efter. Å andra sidan 
har förekomsten av en rad intressanta och i några fall sällsynta insekter dokumenterats via 
inventeringen. 

Författaren ansvarar för rapportens innehåll och tackas för sin insats. 
 
Mats Lindqvist 
Miljöspecialist/ekolog 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Större delen av väg 549 på Segerstadsnäset i driftområde Karlstad är utpekad som artrik 
vägkant. Vägen är i behov av dikningsåtgärder och detta planeras till hösten 2012. 
Trafikverkets miljöspecialister/ekologer har inventerat vägen översiktligt med fokus på 
växter år 2010. Inventeringarna behöver kompletteras med en detaljinventering av vägen 
som inkluderar både växter och insekter. I arbetet behövs en vägnära naturinventering för att 
fastställa vilka delsträckor som har särskilt värdefulla miljöer för växter och/eller insekter 
och därmed kräver specifik hänsyn vid kommande dikning.  

 

1.2 Översiktlig beskrivning 
Den 5700 m långa vägen mellan Segerstadsbyn och Torsviken går genom ett odlingslandskap 
på ett större näs utmed norra Vänerkusten 13 km väster om Karlstad. Det öppna landskapet 
bryts upp av flera trädklädda bergknallar. Jordarterna i anslutning till vägen domineras av 
leror och silt. Den mesta av marken är uppodlad med spannmål och vall. I norra delen är 
jordbruket storskaligt och intensivt medan det i söder är mer småskaligt och lågintensivt med 
mark i träda och ställvis en påbörjad igenväxning.  

Vägdikena är i varierande grad påverkade av näringsläckage från jordbruket i 
omgivningarna. Dikesvegetationen är frodig med höga örter som älggräs, hundloka och 
brännässlor samt olika höga gräs. Ställvis växer också ruggar av bladvass och kaveldun. 
Lupinen är utbredd på vägkanterna, särskilt på vägavsnitten norr och söder om Segerstads 
kyrka vilket skapar en skenbar blomrikedom med sin färgprakt. Vallarna är örtfattiga och 
blomrik naturlig ängsmark förekommer mycket sparsamt i det omgivande landskapet. 
Särskilt uppenbar, ur en insektsinventerares synvinkel, är bristen på tistlar och vädd som 
generellt utgör viktiga näringskällor för både fjärilar och vildbin. Exempelvis saknas 
åkervädd helt. 

På isälvsavlagringarna utmed E18 väster om Karlstad finns fina miljöer för sandlevande 
insekter. Vid exempelvis södra delen av Törnmon (som ligger 1 km norr om den inventerade 
vägsträckan) påträffades bland annat storfibblebi (Panurgus banksianus) som är rödlistat i 
kategorin sårbar (VU). I samma trakt finns fynd från tidigare år av bland annat bibagge 
(Apalus bimaculatus), flygsandvägstekel (Arachnospila wesmaeli), klöverhumla (Bombus 
distinguendus), småfibblebi (Panurgus calcaratus) och ängssolbi (Dufourea dentiventris) 
(Sven-Åke Berglind, muntligt). Samtliga dessa är rödlistade i kategorin nära hotad (NT).  

Utmed vägen söderut på Segerstadsnäset är tillgången på öppen sand eller glest bevuxen 
sandig mark i soliga lägen obefintlig. Vägen går dessutom huvudsakligen i rak syd – nordlig 
riktning vilket minskar förutsättningarna för särskilt uppvärmda brynmiljöer. 

I Jordbruksverkets databas över inventerade ängs- och betesmarker redovisas tre områden i 
Segerstads församling (Jordbruksverket 2012). Inget av dessa ligger dock i anslutning till 
vägen. Artfynd som är inrapporterade på Artportalen och som kan knytas till de aktuella 
vägkantsmiljöerna saknas. Den sällsynta smånunneörten (Corydalis intermedia) påträffades 
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2011 och 2012 utmed vägen till Hanevik (6584150-1354500) (Artportalen, Pär Dahlström, 
Gunnar Björndahl). Växtplatsen angivna koordinater ligger mer än 50 m från 
inventeringsområdet (delsträcka 3). 

 

 

Översiktskarta. Sträckan sammanfaller med befintlig artrik vägkant. 

 

  



8 

 

2 Metod 
 

Uppdraget omfattar en naturinventering längs väg 549 mellan Segerstadbyn och Torsviken.  
Båda sidor av vägen har inventerats. Fokus har varit på naturvårdsintressanta växter och 
insekter. Det gäller i första hand hotade (rödlistade) arter samt ”indikatorarter” som används 
i andra sammanhang vid exempelvis inventering och uppföljning av ängs- och betesmark. 
Insektsfällor (gulskålar etc.) har inte använts och håvning har förekommit i undantagsfall. 

Listan på indikatorarter över växter är hämtad från 1980-talets ängs- och 
hagmarksinventering i Värmlands län. Den har kompletterats med arter som används vid 
uppföljning av hävdade ängsmarker (exempelvis den regionalt förekommande naturtypen 
6510 – slåtterängar i låglandet) inom Natura 2000 (Naturvårdsverket 2006). Slutligen har 
inventeraren på eget initiativ lagt till getväppling (Anthyllis vulneraria), åkervädd (Knautia 
arvensis), gökärt (Lathyrus linifolius), höstfibbla (Leontodon autumnalis) och klintar 
(Centaurea) som samtliga bedöms ha signalvärde för intressanta insektsmiljöer på regional 
nivå. 

 

Listan på indikatorarter över dagflygande ängsfjärilar är hämtad från manualen som används 
vid uppföljning av hävdade ängsmarker inom Natura 2000 (Naturvårdsverket 2006). Inför 
uppföljning av ängsmarker inom skyddade områden i Värmlands län 2012 kompletterades 
listan av Länsstyrelsen med regionalt intressanta arter av fjärilar och vildbin. Samma lista 
har använts vid inventeringen på Segerstad.  
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2.1 Indikatorarter – växter 
 

Antennaria dioica - Kattfot 

Anthyllis vulneraria - Getväppling 

Arnica montana - Slåttergubbe 

Bistorta vivipara - Ormrot 

Botrychium sp. - Låsbräkenarter 

Briza media - Darrgräs 

Campanula rotundifolia - Liten blåklocka 

Carex capillaris - Hårstarr 

Carex flava - Knagglestarr 

Carex hartmanii - Hartmanstarr 

Carex hostiana - Ängsstarr 

Carex montana - Lundstarr 

Carex ornithopoda - Fågelstarr 

Carex panicea - Loppstarr 

Centaurea sp. - Klintar 

Circium helenioides - Brudborste 

Crepis praemorsa - Klasefibbla 

Dianthus deltoides - Backnejlika 

Euphrasia stricta (tenuis) - Späd 
ögontröst 

Gentianella sp. - Gentianellor 

Hieracium lactucella - Revfibbla 

 

 

 

 

 

 

Hypochoeris maculata - Slåtterfibbla 

Knautia arvensis - Åkervädd 

Lathyrus linifolius - Gökärt 

Leontodon autumnalis - Höstfibbla 

Leontodon hispidus - Sommarfibbla 

Leucanthemum vulgare - Prästkrage 

Linum catharticum - Vildlin 

Lotus corniculatus - Käringtand 

Nardus stricta - Stagg 

Orchidaceae sp. - Orkidéer 

Parnassia palustris - Slåtterblomma 

Plantago media - Rödkämpar 

Polygala vulgaris - Jungfrulin 

Potentilla cranttzii - Vårfingerört 

Potentilla tabernae-montani - 
Småfingerört 

Primula veris - Gullviva 

Rhinanthus sp. - Skallror 

Scorzonera humilis - Svinrot 

Selaginella selaginoides - Dvärglummer 

Succina pratensis - Ängsvädd 

Trollius europaeus – Smörboll 
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2.2 Indikatorarter – insekter  
 

Adscita statices - Metallvingesvärmare 

Andrena hattorfiana - Väddsandbi 

Andrena marginata - Guldsandbi 

Aricia eumedon - Brun blåvinge 

Aricia artaxerxes - Midsommarblåvinge 

Argynnis adippe - Skogspärlemorfjäril 

Argynnis aglaja - Ängspärlemorfjäril 

Boloria euphrosyne - Prydlig 
pärlemorfjäril 

Boloria selene - Brunfläckig pärlemorfjäril 

Bombus humilis - Backhumla 

Bombus quadricolor - Broksnylthumla 

Bombus soroeensis - Blåklockshumla 

Bombus sylvarum - Haghumla 

Bombus ruderarius - Gräshumla 

Bombus distinguendus - Klöverhumla 

Bombus sporadicus - Rallarjordhumla 

Bombus subterraneus - Vallhumla 

Carterocephalus silvicola - Svartfläckig 
glanssmygare 

Carterocephalus palaemon - Gulfläckig 
glanssmygare 

 

Coenonympha hero - Brun gräsfjäril 

Dasypoda hirtipes - Praktbyxbi 

Erynnis tages - Skogsvisslare 

Glaucopsyche alexis - Klöverblåvinge 

Hemaris tityus - Svävfluglik dagsvärmare 

Hesperia comma - Silversmygare 

Leptidea sinapsis/reali ob. vitvingar 

Lycaena virgaureae - Vitfläckig guldvinge 

Lycaena hippothoe - Violettkantad 
guldvinge 

Lycaena helle - Violett guldvinge 

Maniola jurtina - Slåttergräsfjäril 

Melitaea athalia - Skogsnätfjäril 

Melitaea diamina - Sotnätfjäril 

Panurgus banksianus - Storfibblebi 

Panurgus calcaratus - Småfibblebi 

Polyommatus semiargus - Ängsblåvinge 

Pyrgus alveus - Kattunvisslare 

Pyrgus malvae - Smultronvisslare 

Zygaena filipendulae - Sexfläckig 
bastardsvärmare 

Zyganea viciae - Mindre bastardsvärmare 

 

Blomrikedomen på respektive delsträcka har klassats efter en femgradig skala: 1 – enstaka, 2 
– spridda förekomster, 3 – allmänt förekommande, 4 – rikligt, 5 – mycket rikligt.   

 

För lägesbestämning har används koordinater enligt ”rikets nät” (RT90, 2.5 gon V). 
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3 Resultat 
 

3.1 Områdets delsträckor 
Inventeringsområdet har delats upp i fem (1-5) olika delsträckor som beskrivs från norr till 
söder. 

3.1.1 Segerstadsbyn – Frubacka 
 

 

 

 

Start: 6586790-1353880 

Stopp: 6586030-1354360 

Längd: 1100 m 

 

 

Storskaligt och intensivt brukad åkermark på lerjord breder ut sig på båda sidor av vägen. I 
botten av vägdikena växer frodigt med bladvass (3), kaveldun (2), brännässlor (3), hundloka 
(2), älggräs (4), vitplister (2), dån (2) och brunskära (2). På vägkanterna påträffas en del 
lägre örter, bland annat ängssyra (3), backnejlika (2), rödblära (1), smörblommor (3), gulvial 
(3), alsikeklöver (3), rödklöver (2), vitklöver (3), kråkvicker (3), stormåra (3), liten blåklocka 
(3), röllika (3), nysört (1), åkertistel (2), blåklint (2), flockfibbla (2), höstfibbla (2), åkermolke 
(2), prästkrage (2), renfana (2), gråbo (2) och baldersbrå (3). 

 

Påträffade indikatorarter växter: backnejlika, liten blåklocka, prästkrage, blåklint och 
höstfibbla. 

Påträffade indikatorarter ängsfjärilar och vildbin: haghumla (allmänt 
förekommande). 

Övriga intressanta artfynd: Den rödlistade bladbaggen Chrysolina graminis påträffades 
den 5 juli på en blomknopp av flockfibbla. Den 25 augusti observerades flera hundra 
exemplar på vägkanten där det stora åkerdiket korsar vägen, cirka 400 m sydost om 
Segerstadbyn. De vuxna baggarna kröp omkring på olika växter på vägkanten och i diket. 
Födosök konstaterades på renfana, flockfibbla, gråbo och dån. 
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Övrigt: Lupin förekommer än så länge i liten omfattning på denna delsträcka. 

Åtgärd: På delsträckan finns en talrik förekomst av den rödlistade bladbaggen Chrysolina 
graminis. Bladbaggens larver utvecklas under juni – juli och det bör vara under denna tid 
som arten är mest känslig (se diskussion). Sen slåtter (tidigast 15 augusti) föreslås därför. 

 

  

Början på artrik vägkant vid Segerstad. Foto: Mats Lindqvist 
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3.1.2 Frubacka 
 

 

 

 

Start: 6586030-1354360 

Stopp: 6585320-1354410 

Längd: 750 m 

 

 

Ett höjdområde som har flera hus med kortklippta gräsmattor ut till vägkanten. Två 
hästhagar ligger intill vägen och i söder finns ett avsnitt med ängsmark. Dikesvegetationen är 
näringspåverkad och frodig med bland annat vass (2), älggräs (3) och höga gräs. På 
vägkanterna mellan grupper av lupiner påträffas en del lägre örter, bland annat ängssyra (1), 
gulvial (3), alsikeklöver (2), rödklöver (1), vitklöver (2), kråkvicker (3), stormåra (3), 
ögontröst (1), liten blåklocka (1), röllika (2), nysört (1), kvastfibbla (1), höstfibbla (2), 
gråfibbla (1), rödfibbla (1), åkermolke (1), prästkrage (2), renfana (2), maskrosor (1) 
baldersbrå (3), vitplister (2) och ljung (2). 

 

Påträffade indikatorarter växter: liten blåklocka och höstfibbla. 

Påträffade indikatorarter ängsfjärilar och vildbin: haghumla. 

Övriga intressanta artfynd: 15 plantor rödfibbla (Pilosella aurantiaca) växer på östra 
sidan av vägen vid 6586030-1354370. 

Övrigt: Besvärande mycket lupiner. 

Åtgärd: Sen slåtter (tidigast 15 augusti) föreslås. 
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Frubacka, norra infarten. 

 

Frubacka, södra infarten. 
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3.1.3 Eriksberg – Segerstads kyrka – Hanevik 
 

 

 

 

Start: 6585320-1354410 

Stopp: 6584130-1354420 

Längd: 1230 m 

 

 

Övergiven åker (idag med ett ”hav” av lupiner) öster om vägen vid Eriksberg, annars intensivt 
brukade vallar och åkrar på båda sidor av vägen. I botten av vägdikena växer bladvass (2), 
brännässlor (2), hundloka (2), strandlysing (2) och älggräs (3). På vägkanterna påträffas en 
del lägre örter, bland annat ängssyra (3), backnejlika (1), smörblommor (3), gulvial (3), lupin 
(5), alsikeklöver (2), rödklöver (2), vitklöver (3), kråkvicker (3), häckvicker (1), fyrkantig 
johannesört (2), stormåra (3), liten blåklocka (3), kanadensiskt gullris (1), röllika (3), nysört 
(2), flockfibbla (3), höstfibbla (3), gråfibbla (2), åkermolke (2), prästkrage (2), renfana (2), 
och baldersbrå (1). 

 

Vid kyrkan finns ett drygt 100 m långt avsnitt med kortklippta gräsmattor ut till vägkanten.  

 

Påträffade indikatorarter växter: backnejlika, liten blåklocka, prästkrage och höstfibbla. 

Påträffade indikatorarter ängsfjärilar och vildbin: haghumla (allmänt 
förekommande), vallhumla (1 ex 11 juli), violettkantad guldvinge (1 ex 20 juni). 

Övriga intressanta artfynd: Fibblesandbi (Andrena fulvago) påträffades i gråfibblor som 
växer i gräsmattan (6584540-1354300) på vägkanten vid Segerstads kyrka 19 och 20 juni.  

Övrigt: Besvärande mycket lupiner på hela delsträckan. Liten grupp med kanadensiskt 
gullris växer 300 m norr om kyrkan. 

Åtgärd: Sen slåtter (tidigast 15 augusti) föreslås. 
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Vägkant norr om Segerstads kyrka. 

 

Vägkant med gråfibbla vid Segerstads kyrka. 
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3.1.4 Hanevik – Karlberg 
 

 

 

 

Start: 6584130-1354420 

Stopp: 6583100-1354350 

Längd: 1000 m 

 

 

Väster om vägen finns vallar. Vegetationen i diket på denna sida av vägen är tydligt påverkad 
av kväve och präglas av högre örter exempelvis älggräs (3). På östra sidan av vägen påträffas 
en del lägre örter, bland annat ängssyra (3), bergsyra (1), backnejlika (1), grässtjärnblomma 
(3), smörblommor (3), kärleksört (2), gul fetknopp (1), mandelblom (1), smultron (3), gökärt 
(3), gulvial (3), lupin (3), alsikeklöver (2), skogsklöver (2), rödklöver (2), vitklöver (3), 
kråkvicker (3), häckvicker (1), fyrkantig johannesört (3), mjölkört (2), stormåra (3), ögontröst 
(3), ängskovall (1), skogskovall (1), teveronika (3), skallror (1), ängsvädd (2), liten blåklocka 
(2), röllika (3), nysört (2), flockfibbla (2), styvfibbla (1), höstfibbla (4), gråfibbla (2), 
prästkrage (3), gullris (1), renfana (1), förgätmigej (1) och ljung (2). 

 

Påträffade indikatorarter växter: backnejlika, gökärt, liten blåklocka, skallror, 
ängsvädd, prästkrage och höstfibbla. 

Påträffade indikatorarter ängsfjärilar och vildbin: haghumla (allmänt 
förekommande), backhumla (1 ex 29 maj), gräshumla (1 ex 16 och 17 juni), blåklockshumla 
(allmänt förekommande), violettkantad guldvinge (2 ex 20 juni), vitfläckig guldvinge (1 ex 17 
augusti), brunfläckig pärlemorfjäril (1 ex 11 juli), ängspärlemorfjäril (1 ex 10 augusti), 
skogsnätfjäril (1 ex 20 och 3 ex 27 juni). 

Övriga intressanta artfynd: Upptill fem honor av fibblesandbi (Andrena fulvago) 
påträffades den 16, 19 och 20 juni i gråfibblor som växer på vägkanten vid 6583790-1354380. 
Bålgeting observerades vid två tillfällen (29 maj och 20 juni). 

Övrigt: Det är framförallt östra sidan av vägen som har höga naturvärden. 
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Åtgärd: Sen slåtter (tidigast 15 augusti) föreslås. Prioriterat område för aktiv bekämpning av 
lupiner – fortsätter expansionen kommer hotade arter av insekter med säkerhet att 
försvinna. För att hindra expansionen av lupiner bör vägavsnitt där dessa växer slås innan 
blomning (omkring 1 – 15 juni) och i fall samma lupingrupper går i blom igen en gång till 
några veckor senare. Detta kan behöva upprepas flera år. Spridda lupinplantor på sandig – 
grusig mark utmed vägen bör ryckas upp.  

 

Följande tre dellokaler (A-C) särskilt intressanta: 

A. Fibblesandbilokalen 6583790-1354380  

Ställvis torra vägkantsavsnitt med gles och kortvuxen vegetation (exempelvis gråfibbla och 
ögontröst). Hällmarker nära vägen i brynmiljö, angränsande betesmark österut. I diket vid 
torpet i norra delen av delsträckan påträffas trädgårdsrymlingar i form av fetbladsväxter. Här 
växer bland annat gyllenfetblad (Phedimus aizoon) (Gunnar Björndahl, muntligt). 

B. Avfart mot P-plats för fornlämning 6583450-1354370 

Utgör det enda sydvända skogsbrynet på hela vägsträckan. Här växer bland annat ängsvädd 
och gökärt. Betesmarker angränsar österut.  

C. Vägkant vid syrenbuskar 6583290-1354360 

Svagt markerat höjdparti öster om vägen med hällmark i västvänt bryn. Uppe på hällarna 
växer syrenbuskar. På båda sidor av vägen finns torra vägkantsavsnitt med gles och 
kortvuxen vegetation. Växtplats för bland annat backnejlika, liten blåklocka och prästkrage.  
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Dellokal A, östra vägsidan.                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dellokal A, västra vägsidan, 2 april 2012.                                                                    Foto: Mats Lindqvist 
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Dellokal B. 

 

Dellokal C. 
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3.1.5 Karlberg – Torsviken  
 

 

 

 

Start: 6583100-1354350 

Stopp: 6581640-1354910 

Längd: 1680 m 

 

 

I norr omges vägen av fuktig ohävdad ängsmark med högörter, bland annat älggräs (5) och 
flädervänderot (2). I dikena växer också en del fackelblomster (2), strandlysing (2), 
brännässlor (3), dån (2) och åkertistel (2). Längre söderut finns åkermark och trädor intill 
vägen. Vägen ligger bitvis i skugga under delar av dagen vilket påverkar förutsättningar för 
både växter och insekter. På vägkanterna påträffas en del lägre örter, bland annat ängssyra 
(1), grässtjärnblomma (2), smörblommor (1), gulvial (2), käringtand (2), lupin (2), 
alsikeklöver (2), rödklöver (2), vitklöver (2), kråkvicker (2), mjölkört (2), stormåra (3), 
bockrot (2), ögontröst (2), ängsvädd (1), liten blåklocka (2), röllika (2), nysört (1), åkertistel 
(2), flockfibbla (2), höstfibbla (3), gråfibbla (1), renfana (1) och ljung (2). 

 

Påträffade indikatorarter växter: liten blåklocka, ängsvädd, höstfibbla. 

Påträffade indikatorarter ängsfjärilar och vildbin: haghumla (allmänt 
förekommande) 

Åtgärd: Sen slåtter (tidigast 15 augusti) föreslås. 

 



22 

 

 

Vy mot norr från avtagsväg till Torsvikens camping. 

 

Vy mot norr från avtagsväg till Karterud. 
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3.2 Påträffade insektsarter per delsträcka 

3.2.1 Vildbin, humlor, getingar 

Arter / Delsträcka 1 2 3 4 5 
Andrena fulvago - Fibblesandbi     x x   

Andrena haemorrhoa - Trädgårdssandbi       x   

Andrena wilkella - Ärtsandbi       x   

Anthidium punctatum - Småullbi       x   

Apis mellifera - Honungsbi   x   x   

Bombus bohemicus - Jordsnylthumla       x   

Bombus campestris - Åkersnylthumla       x x 

Bombus hortorum - Trädgårdshumla x x x x   

Bombus humilis - Backhumla       x   

Bombus jonellus - Ljunghumla         x 

Bombus lapidarius - Stenhumla x   x x   

Bombus lucorum - Ljus jordhumla       x   

Bombus lucorum coll. ob - Ljus jordhumla x        x  

Bombus pascuorum - Åkerhumla x     x x 

Bombus pratorum - Ängshumla       x   

Bombus ruderarius - Gräshumla       x   

Bombus rupestris - Stensnylthumla       x x 

Bombus soroeensis - Blåklockshumla       x   

Bombus subterraneus - Vallhumla     x     

Bombus sylvarum - Haghumla x x x x x 

Bombus sylvestris - Ängssnylthumla       x   

Bombus terrestris - Mörk jordhumla x     x x 

Colletes floralis - Florsidenbi   x       

Halictus rubicundus - Skogsbandbi       x   

Halictus tumulorum - Ängsbandbi       x   

Eucera longicornis - Långhornsbi   x x x   

Lasioglossum albipes - Ängssmalbi       x   

Lasioglossum calceatum - Mysksmalbi       x x 

Lasioglossum fratellum - Svartsmalbi       x x 

Lasioglossum leucozonium - Fibblesmalbi       x   

Lasioglossum morio - Metallsmalbi         x 

Macropis europaea - Lysingbi       x   

Megachile versicolor - Ängstapetserarbi       x   

Vespa crabro - Bålgeting       x   

Vespula vulgaris - Vanlig geting       x   

Vespula rufa - Rödbandad geting         x 
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3.2.2 Äkta dagfjärilar  
  

Arter/ Delsträcka 1 2 3 4 5 
Aglais urticae - Nässelfjäril x   x x x 

Aphantopus hyperantus - Luktgräsfjäril x x x x  x  

Anthocharis cardamines - Aurorafjäril       x   

Argynnis aglaja - Ängspärlemorfjäril       x   

Argynnis paphia - Silverstreckad pärlemorfjäril         x 

Boloria selene - Brunfläckig pärlemorfjäril       x   

Callophrys rubi - Grönsnabbvinge       x   

Coenonympha pamphilus - Kamgräsfjäril       x   

Gonepteryx rhamni - Citronfjäril   x   x  x  

Inachis io - Påfågelöga       x x 

Lycaena hippothoe - Violettkantad guldvinge       x   

Lycaena virgaureae - Vitfläckig guldvinge       x   

Lycaena phlaeas - Mindre guldvinge       x   

Melitaea athalia - Skogsnätfjäril       x   

Nymphalis antiopa - Sorgmantel         x 

Ochlodes sylvanus - Ängssmygare x   x x   

Pieris napi - Rapsfjäril  x  x   x  x x 

Polygonia c-album - Vinbärsfuks       x   

Polyommatus amandus - Silverblåvinge x     x   
Thymelicus lineola - Mindre tåtelsmygare  x      x x 
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3.2.3 Övriga fjärilar  

 

  

Arter/ Delsträcka 1 2 3 4 5 
Autographa gamma - Gammafly         x 

Cabera pusaria - Snövit streckmätare       x   

Camptogramma bilineata - Gulvingad fältmätare       x   

Chiasmia clathrata - Liten buskmätare x         

Deilephila porcellus - Mindre snabelsvärmare       x   

Diacrisia sannio - Rödfransad björnspinnare       x   

Ematurga atomaria - Allmän ängsmätare       x   

Epirrhoe alternate - Förväxlad fältmätare x   x x   

Epirrhoe tristita - Dyster fältmätare   x   x   

Idaea pallidata - Blek lövmätare     x     

Jodis lactearia - Vitgrön lundmätare       x   

Lygephila pastinum - Helfläckat vickerfly       x   

Odezia atrata - Sotmätare x x x x x 

Scopula immorata - Gråbandad lövmätare       x   

Siona lineata - Svartribbad vitvingemätare       x   

Timandra griseata - Grå syremätare   x       
Xanthorhoe quadrifasciata - Fyrbandad fältmätare       x   
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3.2.4 Blomflugor 

 

 

 

3.2.5 Övriga arter 
 

 

  

Arter / Delsträcka 1 2 3 4 5 
Chrysotoxum bicinctum - Tvåbandad getingfluga       x   

Chrysotoxum arcuatum - Välvd getingfluga       x   

Chrysotoxum festivum - Ängsgetingfluga       x   

Criorhina asilica - Hallonblomfluga       x   

Episyrphus balteatus - Flyttblomfluga x   x x x 

Eristalis interrupta - Fältslamfluga       x   

Eristalis lineate - Hagslamfluga       x   

Eristalis picea/pseudorupium/rupium - en slamfluga       x   

Pipiza lugubris - Sorggallblomfluga         x 

Pipiza quadrimaculata - Fyrfläckig gallblomfluga       x   

Rhingia campestris - Ängsnäbbfluga       x   

Sericomyia silentis - Ljungtorvblomfluga       x x 

Volucella pelluscens - Fönsterblomfluga       x x 

Xanthogramma citrofasciata - Smalkilblomfluga       x   

Xylota tarda - Lundvedblomfluga       x   
Xylota meigeniana - Aspvedblomfluga       x 

 

Arter /Delsträcka 1 2 3 4 5 
Chrysolina fastuosa - en bladbagge         x 
Chrysolina graminis - en bladbagge x       

 



27 

 

4 Diskussion 
 

Ett första besök gjordes den 13 april med fokus på bibagge (Apalus bimaculatus). Eftersöket 
var fruktlöst – lämpliga miljöer saknas. Under tiden 25 maj – 25 augusti gjordes ett tiotal 
besök inom området. Någon dag kring den 15 juli utfördes vägkants- och dikesslåtter utmed 
hela vägsträckan. Detta kom överraskande och inventeringen inte var klar vid denna 
tidpunkt. På flera avsnitt av vägen har växter inventerats efter slåtter i augusti vilket inte varit 
optimalt.  

Botaniskt sett är vägkanterna tämligen alldagliga. Möjligen uppfylls ändå kriterierna för ”rik 
blomning” i exempelvis delområde 3. Ur ett perspektiv av artrikedom (både växter och 
insekter) utgör delområde 4 den mest intressanta vägsträckan. Delområde 1 har höga 
naturvärden genom den överraskande talrika förekomsten av den rödlistade bladbaggen 
Chrysolina graminis. 

Sammanlagt påträffades 20 arter av äkta dagfjärilar och 32 arter av vildbin. Bastardsvärmare 
(Zygaena sp.), fibblebin (Panurgus sp.), byxbin (Dasypoda hirtipes), väddsandbi (Andrena 
hattorfiana) och guldsandbi (Andrena marginata) är regionalt förekommande insektsarter 
med signalvärde för artrika vägkanter. Ingen av dessa observerades under inventeringen. 
Däremot gjordes överraskande fynd av det med Värmländska mått betydligt ovanligare 
fibblesandbiet (Andrena fulvago), bladbaggen Chrysolina graminis och dagfjärilen 
violettkantad guldvinge (Lycaena hippothoe) som visar att det finns skyddsvärda arter och 
livsmiljöer utmed vägen.  

Fibblesandbiet är ett 8-11 mm långt vildbi med svart kropp och brungul behåring på mellan- 
och bakkroppen. Honans bakben är orange med orange behåring. Biet samlar pollen på 
fibblor och förekommer lokalt på blomrik torrängsmark, på åkerholmar och i skogsbryn från 
Skåne till Uppland samt Öland och Gotland. Den är rödlistad i kategorin nära hotad (NT) i 
Sverige och sårbar (VU) i Norge. Första fyndet av fibblesandbi i Värmland gjordes 2011. 
Arten har därefter påträffats på sammanlagt fem lokaler (Värmlands Nysäter, Södra 
Högsäter, Öjervik, Vålberg och Segerstad). På artens Värmländska lokaler är uppenbarligen 
gråfibbla den dominerande födokällan. Den 16 juni upptäcktes flera pollensamlande honor av 
fibblesandbi i gråfibblor utmed vägen 800 m söder om Segerstads kyrka. Här finns torra 
avsnitt på vägkanten med gles och kortvuxen vegetation. Lupiner saknas nästan helt på en 
sträcka av cirka 300 m. Populationen av fibblesandbi är liten och sårbar. Om expansionen av 
lupiner fortsätter kommer arten med säkerhet att försvinna härifrån. Två honor av 
fibblesandbiet påträffades även på gråfibblor i den klippta gräsmattan intill vägen vid 
Segerstads kyrka den 19 och 20 juni. Fibblesandbiets aktivitetstopp utmed Segerstadsvägen 
torde ligga under andra halvan av juni när gråfibblorna blommar som bäst. Det är därför en 
art som skulle missgynnas av alltför tidig slåtter. 
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Pollensamlande hona av fibblesandbi (Andrena fulvago) i gråfibbla, delsträcka 4 den 16 juni. 

Skalbaggen Chrysolina graminis är en cirka 10 mm lång bladbagge med välvd kroppsform. 
Grundfärgen är svart med metallglans, vanligen grönskimrande med blåa inslag. Arten var 
tidigare väl utbredd i Sverige, men har sedan 1960-talet genomgått en kraftig minskning. Den 
är rödlistad i kategorin sårbar (VU) i Sverige och starkt hotad (EN) i Norge. Orsaken till 
artens tillbakagång är otillräckligt utredd. Tänkbara hot är igenväxning av ängsmarker samt 
intensifierat jordbruk med ökad kemikalieanvändning (Wanntorp 2012). På senare år har 
antalet fynd ökat i både Sverige och Norge. Arten förekommer främst på fuktig ängsmark och 
i kärrkanter, ibland på åker- och dikeskanter (Wanntorp 2012). De fullvuxna baggarna 
övervintrar och lägger ägg i maj – juni. Larverna utvecklas under juni – juli och förpuppar sig 
i en jordkammare i marken. Nya baggar dyker upp under augusti (Wanntorp, personligt 
meddelande). Det första fyndet av Chrysolina graminis gjordes på en blomknopp av 
flockfibbla på vägkanten sydost om Segerstadsbyn den 5 juli. På fyndplatsen växte även 
renfana och nysört som uppges vara näringskällor för arten (Wanntorp 2012). Den 25 augusti 
observerades flera hundra exemplar på vägkanten där det stora diket korsar vägen, cirka 400 
m sydost om Segerstadbyn. De vuxna baggarna kröp omkring på olika växter på vägkanten 
och i diket. Födosök konstaterades på renfana, flockfibbla, gråbo och dån. 

  

Bladbaggen Chrysolina graminis på blomknopp av flockfibbla, delsträcka 1 den 5 juli 2012. 



29 

 

Violettkantad guldvinge är en dagfjäril med ett vingspann på 30-35 mm. Hanens vingar är 
gulröda på ovansidan med breda svarta violettskimrande ytterkanter. Den flyger i juni och 
juli på frisk och fuktig ängsmark. Larverna lever främst på ängssyra. Arten förekommer i 
Sverige i tre underarter och har en vid utbredning från Skåne upptill fjälltrakterna. Den 
minskar för närvarande i snabb takt i hela Götaland och Svealand samt i Norrlands 
odlingslandskap (Eliasson 2006). Tillbakagången beror främst på förändrade skördemetoder 
av slåttermark (Eliasson 2006). Den är rödlistad i kategorin nära hotad (NT) i Sverige. Den 
20 juni observerades sammanlagt tre hanar i diket från kyrkan och 1 km söderut. 

Bland övriga påträffade insektsarter bör backhumla (Bombus humilis) och vallhumla 
(Bombus subterraneus) lyftas fram. Backhumlan, som tidigare varit rödlistad, återfinns på 
öppen blomrik mark och i örtrika skogsbryn. Ärtväxter utgör huvudsaklig näringskälla. 
Vallhumledrottningarna kommer igång ganska sent på säsongen med sina samhällen och 
missgynnas av alltför tidig slåtter. Ärtväxter som gulvial och rödklöver utgör viktiga 
näringskällor.  

 

  

Violettkantad guldvinge (Lycaena hippothoe), delsträcka 3 den 20 juni och backhumla (Bombus 
humilis) på gökärt, delsträcka 4 den 29 maj 2012. 
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5 Sammanfattning 
 

• Sen slåtter (tidigast 15 augusti) föreslås för hela vägsträckan. 
• Aktiv bekämpning av lupiner föreslås inom delsträcka 4.  

Vid dikning bör särskild hänsyn tas vid lokalen för bladbaggen Chrysolina graminis inom 
delsträcka 1. Det gäller i första hand området cirka 400 m SO om Segerstadbyn, där det stora 
dräneringsdiket korsar vägen. Östra sidan av vägen inom delsträcka 4 innehåller också 
avsnitt som kräver särskild hänsyn. 
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