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Sammanfattning 
Trafikverket har undersökt den rika och speciella naturmiljön som finns på 

stationsområden och banvallar. Den här rapporten ger en översikt över växter och djur 

som är knutna till järnvägsmiljön och som är beroende av den särskilda hävd som 

präglat stationsmiljöerna under lång tid. Rapporten är ett kunskapsstöd för alla som 

berörs av arbetet med att vårda de unika naturvärden som järnvägen skapat. I 

rapportens senare del beskrivs ett arbetssätt för skötsel som bland annat utgår från 

värdväxter. Dessa har speciell betydelse för vissa djur och växter som ingår så kallade 

ekologiska grupper knutna till värdväxten. Här presenteras också de mest värdefulla 

biotoperna i stationsmiljö. 

 

Den särskilda skötsel som pågått i över 100 år har skapat sandmarker, stäpp, 

ängsmarker, trädgårdar, grusplaner och andra biotoper som är typiska för järnvägen. 

De mest värdefulla naturmiljöerna är oftast väldränerade stäpp- och ängsmarker. 

Järnvägstypiska naturmiljöer är ofta ruderatmark. Områden som störts hårt av 

mänsklig verksamhet lämnar marken öppen vilket gynnar vissa växter och djur.  

Järnvägsdriften har skapat en naturmiljö med stor artrikedom. Här finns till exempel 

stora bestånd av blåklocka och getväppling, fibblor men också rosbuskar och gammal 

storvuxen sälj som är värdväxter för skalbaggar, gaddsteklar, stritar och dagfjärilar. 

Stationsområdena fungerar inte minst som skyddande refuger för arter som blivit 

ovanliga och minskar i andra miljöer. Här finns rödlistade arter, bland dem flera arter 

av vildbin.  

Växter och djur sprids utmed järnvägsstråken, via järnvägsbankar och med tågen. På 

samma sätt har hävden av stationsområdena samma viktiga funktion för den biologiska 

mångfalden som vägkantsslåttern utmed det statliga vägnätet. 

 

Järnvägens särskilda naturmiljö är beroende av återkommande hävd i form av röjning, 

slåtter och markbearbetning.  

För en del av dessa speciella biotoper är stationsmiljöerna lika viktiga som rälsen är för 

tågen. De utgör en unik tillgång för Sverige.      

 

Det enskilt största hotet är igenväxning som leder till förtätad grässvål och förbuskning. 

När marken växer igen försvinner arter snabbt. 

De höga naturvärden som järnvägen skapat kan bevaras och utvecklas genom att 

kunskap sprids och tillämpas i det dagliga arbetet med drift, underhåll och vid om- och 

nybyggnad av järnväg. Oftast krävs relativt enkla anpassningar för att uppnå önskat 

resultat.  

 

Till grund för rapporten ligger den undersökning som Banverket och sedermera 

Trafikverket genomförde 2008-2012. Den genomfördes i mellersta och södra Sverige i 

syfte att tar reda på vilka arter som finns representerade.  
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Undersökningen visar att det finns cirka 2 500 arter av djur och växter i de 

stationsbundna järnvägsmiljöerna. 

Den största artgruppen är kärlväxter (39 %), följt av skalbaggar (28 %), gaddsteklar (19 

%), stritar (10 %) och dagfjärilar (3 %). De representerar ett stort spann av ekologiska 

nischer. 

Den största andelen arter finns också i omkringliggande landskap och påträffas mer 

eller mindre regelbundet i stationsområdets gräs- och buskmarker. 

• Cirka 1 000 arter, 40 procent, är järnvägstypiska arter. Det är arter som lever hela 

eller större delen av sitt liv inom stationsområdets gränser. 

• Cirka 80 arter, 3 procent, är rena järnvägsorganismer. De lever nästan uteslutande 

inom stationsmiljöerna. Flera av dessa arter är ovanliga eller minskar i andra miljöer. 

Inom gruppen ryms arter som är rödlistade. 

 

1. Inledning 

Bakgrund 

Järnvägsnätet domineras av torra och väldränerade markslag. Dessa torrmarker 
utgör ofta artrika och varierade miljöer med en flora och fauna som här är 
beroende av järnvägens verksamhet. I järnvägsmiljön finns också naturvärden 
som är kopplade till andra miljöer än torrmarker. Här finns till exempel kalkrika 
klippor, äldre planterade träd och naturvärden kopplade till lastkajer, perronger 
och byggnader. Många järnvägsmiljöer med goda geologiska förutsättningar har 
utvecklat höga naturvärden. Naturvärdena är oftast platsunika, då de är strikt 
knutna till en specifik järnvägsstation, och ofta saknas motsvarande livsmiljöer 
helt i det närmast omgivande landskapet. Troligtvis sker kolonisation för en del 
av arterna genom att växtdelar, frön, ägg eller larver förflyttar sig mellan 
stationsområden med hjälp av tågtransporter. Det kan förklara varför vissa 
sällsynta och rödlistade arter som hör till odlingslandskapet kan påträffas vid 
järnvägsstationer som ligger långt från närmaste odlingslandskap.  
 
Trafikverket har under flera år inventerat arter för att kunna beskriva 
naturvärden knutna till järnvägsmiljöer. Under 2008-2012 inventerades 296 
järnvägsmiljöer (Larsson & Knöppel 2009, Larsson 2011, Larsson & Stenmark 
2011, Stenmark & Larsson 2011). 246 av dessa var stationsområden. Flera 
artgrupper studerades: kärlväxter, dagfjärilar, gaddsteklar, skalbaggar och 
stritar. Inventeringarna har gett god kunskap om vilka livsmiljöer som 
förekommer vid järnvägsstationer men sällsynta i landskapet i övrigt. Stationer 
har utkristalliserats ha höga värden. Även längs linjer finns det höga värden men 
dessa kräver mer undersökning och det är svårare att lokalisera dessa värden 
Vid inventeringarna registrerades enbart på stationsområden cirka 2 500 arter; 
av dessa arter är 116 rödlistade (Gärdenfors 2010). Järnvägsmiljöer är 
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livsmiljöer för ungefär 20 arter med åtgärdsprogram för hotade arter, varav två 
omfattas av EU:s art- och habitatdirektiv (Stenmark 2010).  

 

Baserat på resultat och analyser från dessa inventeringar har krav på livsmiljöer för arter 

knutna till järnvägsmiljön tagits fram och en manual för bedömning av naturvärden 

(Stenmark, Ignell & Weibull 2013). Bedömningen bygger på data från fjärrkartering och ett 

kort fältbesök. I bedömningen görs det sök efter rödlistade kärlväxter och efter livsmiljöer 

för arter kopplade till utvalda järnvägsmiljöer med höga naturvärden. Ett fortsatt arbete 

enligt manualen (Stenmark, Ignell & Weibull 2013) kommer att öka kunskapen bland 

annat om kvalité och kvantitet av värdefulla miljöer på stationsområden.  
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Figur 1. Kartan visar de 246 stationsområden som undersöktes under 2008-2012. 

 

  



 8  

   

   

 

Presentation av några artgrupper 

De artgrupper som i huvudsak undersökts sammanfaller med de artgrupper som har 

särskilt hög artrikedom i infrastrukturens biotoper (Lennartsson & Gylje 2009). Stritar 

nämns inte av Lennartsson och Gylje (2009) men är ändå en grupp med hög artrikedom 

och stor naturvårdsnytta (Stenmark, Larsson & Gillerfors 2012). 

Kärlväxter 
I Sverige finns ca 2 500 arter av kärlväxter – örter, buskar och träd. Många av arterna 

producerar rikligt med nektar och pollen som samlas eller äts av gaddsteklar, fjärilar 

och en del skalbaggar. Många arter av kärlväxter är även värdväxter för larver av 

insekter.  

 
Figur 2. Den sällsynta växten klådris förekommer på bangårdar och har troligen 
spritts med tåg från norra Sverige. 

Skalbaggar 
I Sverige finns cirka 4 400 kända arter av skalbaggar. Det 

finns 107 olika skalbaggsfamiljer som lever i alla möjliga 

miljöer. Många artgrupper är kopplade till torrmarker 

genom att de samlar fröer från ängsväxter, jagar byten på 

öppna sand- eller grusfläckar eller parasiterar bikolonier i 

sandslänter. 

Gaddsteklar 
I Sverige finns cirka 820 arter av gaddsteklar. Bland 

gaddsteklarna är vildbin den största gruppen med cirka 

300 arter. Vildbin är till hög andel knuten till ängsmark, 

torrmark och blomrika kantzoner. Många vildbin, likt 

andra grupper av gaddsteklar, bor i marken i små 

underjordiska hålor. Bland gaddsteklar finns många arter 

som parasiterar andra arter.   
Figur 3. Jordlöpare är en grupp 
skalbaggar som ofta är artrik på 
järnvägsstationer. 

http://www.zin.ru/ANIMALIA/COLEOPTERA/images/alter/harpalus-griseus_suh.jpg
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Figur 5. Sälgsandbi kommer ut tidigt på 
våren och samlar pollen på sälg och 
videbuskar. 

Figur 4. Stritar är en artgrupp 
som ofta har en specifik koppling 
till en eller ett par arter av 
kärlväxter 

Vildbin – en ekosystemtjänst 

Våra svenska vildbin finns i alla landskap och i varje trädgård. I hela världen finns 

16 000 arter men i Sverige bara 300. I järnvägsmiljö har 200 arter påträffats. 

Vildbin är den ekonomiskt och kanske ekologiskt den mest viktiga gruppen av 

alla insekter. Tack vare arter som äppelsandbi, blåbärssandbi, ängstapetserarbi 

och ljusjordhumla pollineras en rad viktiga grödor. Till exempel är äpple, melon, 

tomat, gurka, jordgubbar, bönor och grödorna röd- och vitklöver, kål och lusern 

beroende av en varierad och rik förekomst av vildbin.  

Familjer av vildbin och antal arter i Sverige: 

 Korttungebin 23 

 Sandbin 64 

 Vägbin 59 

 Sommarbin   8 

 Buksamlarbin 51 

 Långtungebin 91 
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Gaddsteklar, till exempel vildbin, har en specifik koppling till värdväxter. Därför är 

gruppen utmärkt att ha med när man utvärderar och mäter naturvärden. 

Stritar  
Bland Sveriges drygt 400 arter stritar finns en stor andel på torra marker. De flesta stritar 

är växtsugare och lever av växtsaft hos örter, gräs, buskar eller träd. Många arter är 

specialiserade på att suga växtsaft från en eller ett par arter och är därför knutna till vissa 

miljöer. Många arter är dessutom beroende av värme och finns bara på varma lokaler som 

stationsmiljöer, som ofta även har annan värdefull natur. 

 
Figur 6. Dagfjärilar och bastardsvärmare är bra indikatorer på värdefulla miljöer. 

Fjärilar 
Bland landets över 2 800 arter av fjärilar är bara cirka 120 arter dagfjärilar. Dagfjärilar är 

som regel lätta att känna igen i fält och har ofta en koppling till specifika värdväxter. Det 

finns god kunskap om fjärilar och om vilka arter som minskar och ökar. Detta gör fjärilar 

till en bra artgrupp att använda när man bedömer och jämför områden utifrån deras 

naturvärden. 

Några viktiga begrepp 

Habitat. En miljö där en viss växt- eller djurart kan leva. Habitat och biotop är två 

begrepp som delvis överlappar varandra. Habitat kan sägas vara ett område som är 

lämplig som livsmiljö för en viss art sedd ur artens perspektiv, medan biotopen är 



 11  

   

   

 

områdets naturtyp mer allmänt, till exempel hav och insjö. En biotop kan vara habitat 

för flera olika arter, och en art kan finnas i flera olika biotoper. (Wikipedia)  

 

Biotop. En typ av omgivning med naturliga gränser, där vissa växt- och djursamhällen 

hör hemma. En biotop har vissa egenskaper som gör att vissa organismer trivs bättre 

än andra. En biotop kan vara habitat för flera olika växt- och djurarter. (Wikipedia) 

 

Kärlväxter. Den dominerande gruppen växter på land och i sötvatten. Gruppen 

omfattar örter, buskar och träd – alltifrån ormbunkar, halvgräs, gräs, blomväxter till 

barrträd. Namnet kommer av att kärlväxterna leder näringsämnen och vatten i 

stammens kärlsystem. Kärlväxterna skapar förutsättningar för andra arter. En viss 

biotop kan därför beskrivas utifrån vilka växter som påträffas, vilket gör kärlväxter 

viktiga när man bedömer naturvärden. En del kärlväxter är också goda indikatorer på 

biologisk mångfald. (Wikipedia) 

 

Rödlistade arter. En rödlista är en redovisning av arters risk att dö ut från ett område, 

till exempel ett land. Sveriges rödlista tas fram av ArtDatabanken på uppdrag av 

Naturvårdsverket. Idag är 4 127 arter klassade som rödlistade varav 212 är 

kategoriserades som Akut hotad, 634 som Starkt hotad, 1 096 som Sårbar, 1 440 som 

Nära hotad, 521 som Kunskapsbrist och 224 arter som Nationellt utdöd. 

(Artdatabanken) 

 

Abiotiska faktorer. Icke-levande faktorer (motsats till botiska faktorer). För att ett 

ekosystem ska fungera krävs abiotiska faktorer som till exempel solljus och 

koldioxid/syre. En abiotisk faktor kan vara kemisk som till exempel pH-värde och 

mängden närsalter i jorden, eller fysikaliska som temperatur och solljus. (Wikipedia) 

 

Ruderatmarker. Områden som är påverkad av mänsklig aktivitet där marken ofta ligger 

öppen utan täckande växlighet under stora delar av tiden. (Wikpediai) 

 

 

 

2. Metodik 
Här presenteras metodiken för den artinriktade inventeringen 2008-2012. Den 

artinriktade undersökningen utfördes på 246 stationsområden i 13 län; Skåne, 

Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Jönköping, Halland, Västra Götalands, Uppsala, 

Västmanlands, Dalarna, Gävleborg, Västernorrlands och Jämtlands län. Fältbesöken har 

omfattat både botaniska och zoologiska inventeringar. Under inventeringarna har 

konsekvent alla påträffade arter och även i de flesta fall individantal registrerats bland 
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kärlväxter, skalbaggar, 

dagfjärilar, stritar och 

gaddsteklar. 

Inventeringen är därmed 

unik i sitt slag då målet 

har varit att brett 

dokumentera, inom 

ovan nämnda taxa, vilka 

arter som förekommer 

och i vilken omfattning. 

Fältbesök med 
botanisk och 
zoologisk 
inventering 

Den botaniska och 

zoologiska inventeringen 

föregicks av fjärrkartering för att välja ut stationsområden med förutsättningar för 

höga naturvärden. Fjärrkarteringen använde parametrar som areal, förekomst av sand 

enligt jordartskartan och förekomst av öppna miljöer enligt bedömning på ortofoton, 

geometriskt korrigerade flygfoton. Fältbesöken omfattade transekter och fria sök för 

att observera arter bland kärlväxter, skalbaggar, dagfjärilar, stritar och gaddsteklar. 

Inventeringen lades upp så att alla delar av stationsområdet skulle besökas och alla 

småbiotoper skulle täckas in av transekterna. Inventeringarna utfördes under minst ett 

tillfälle för den botaniska inventeringen och minst vid tre tillfällen per säsong för den 

zoologiska inventeringen. Fältbesöken som gjordes under 2008 finns presenterat i en 

rapport (Larsson & Knöppel 2009). 

 

 

  

 

Inventering med insektsfällor 

Insektsfällor användes för att täcka in förekomsten av svårobserverade arter av 

skalbaggar, stritar och gaddsteklar. Insektsfällorna användes normalt under tre 

perioder på varje stationsområde – försommar, högsommar och sensommar. 

Metodiken med insektsfällorna finns presenterad av Larsson och Knöppel (2009). 

Fältbesök med översiktlig botanisk och zoologisk inventering 

Ett antal stationsområden inventerades översiktligt med avseende på botanik och 

zoologi. Denna metodik skiljer sig i och med att endast ett besök gjordes på varje 

stationsområde. För den botaniska inventeringen utfördes en transekt där alla delar av 

stationsområdet täcktes in. För den zoologiska inventeringen utfördes transekter där 

skalbaggar, dagfjärilar, 

stritar och gaddsteklar 

observerades vid 

Figur 7. Insektsfällor har användes 2008-2012 i arbetet 
med att kartlägga värdefulla miljöer på 
järnvägsstationer. 
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boplatser och födosöksområden. Slaghåvning användes vid riklig blomresurs för att 

samla stritar och skalbaggar som sitter i vegetationen. 

 

Tabell 1. Översikt av den artinriktade inventeringen 2008-2012. Antal 
stationsområden som fältbesökts i respektive undersökning. 

Moment 2008 2009 2010 2011 2012 

Fältbesök med översiktlig botanisk och 

zoologisk inventering 

- 105 30 - 30 

Fältbesök med botanisk inventering 52 15 - - - 

Fältbesök med zoologisk inventering 66 15 - - - 

Inventering med insektsfällor 57 15 30 - 30 

Antal inventerade stationsområden  66 120 30 - 30 

Lagring av artinformation 

All insamlad information är rapporterad till artportalen som administreras av 

Artdatabanken. Genom artportalen är informationen fritt tillgänglig och möjlig att 

använda för uttag i samband med drift och anläggning av spårmiljöer. I de rapporter och 

sammanställningar som finns är artinformation sammanställd. 
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3. Resultat och slutsatser 

Artrikedom i järnvägsmiljö 

I järnvägsmiljön är artrikedomen mycket hög bland kärlväxter, skalbaggar, gaddsteklar, 

stritar och fjärilar. Totalt påträffades 2 431 arter inom dessa fem artgrupper. Ytterligare 

cirka 100 arter har påträffats inom andra artgrupper. 

Nedan introduceras begreppen järnvägstypiska arter och järnvägsorganismer samt 

ekologiska grupper och utvalda biotoper. Dessa begrepp hjälper till att avgränsa och 

presentera den del av hela artstocken som är viktig i järnvägsmiljön.  

Tabell 2. Antal arter som påträffades utslaget över år.  

Artgrupp 2008 2009 2010 2011 2012 Totalt 

Kärlväxter 536 403 82 - 120 687 

Skalbaggar 683 366 450 - 373 1 006 

Gaddsteklar 347 271 249 - 288 441 

Stritar 153 77 88 - 127 236 

Fjärilar 43 31 10 - 9 61 

 

Järnvägstypiska arter 

Det är viktigt att identifiera de arter som är karaktäristiska för järnvägsstationer. Därför 

har ekologiska jämförelser och analyser gjorts för stora delar av materialet. Information 

har samlats art för art över biotop. Utifrån detta går det att bestämma om en art i 

huvudsak tillhör järnvägsmiljön eller någon annan biotop. Järnvägstypiska arter är de som 

hela tiden finns inom stationsområdets gräns och som hör till stationsområdets sandmark, 

stäpp, ängsmark, trädgård, grusplan eller annan biotop som utmärker järnvägsmiljön. 

Dessa arter har en ekologi som binder dem till stationsområdets biotop. 

 Av det totala antalet arter visade det sig att 40 procent, 1 000 arter, har järnvägsmiljön 

som sitt habitat, vilket betyder att järnvägen är en lämplig livsmiljö för arten. 

Bland de järnvägstypiska arterna hittar vi liten blåklocka, bockrot, getväppling och 

låsbräken – arter som ofta trivs i de väldränerade markerna på järnvägsstationer. Bland 

järnvägstypiska insekter finns många arter bland grupperna sandbin, vägbin, humlor, 

rovsteklar, vägsteklar, fallbagar, frölöpare, guldbaggar, hoppstritar och blåvingar. 

De flesta järnvägstypiska arterna är spridda på många järnvägsstationer men finns 

också i närliggande landskap. 

 

Järnvägsorganismer 

Järnvägsorganismer är de järnvägstypiska arter som inte bara trivs och frodas i 

stationsmiljön, de är dessutom ovanliga och minskande i andra miljöer. Den typiska 

järnvägsorganismen är rödlistad och hör till järnvägsmiljöns sandmark, grusmark eller 

torr ängsmark. Den är ofta specialiserad att växa i en speciell ekologisk nisch eller på 

att samla pollen eller byte på en särskild värdväxt eller jaga en särskild art av insekter. 

Många järnvägsorganismer sprids troligtvis också via järnväg, via banvallens 
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gräsmarker eller med hjälp av tågtransporter. Järnvägsorganismer är särskilt beroende 

av järnvägsmiljöerna, eftersom det handlar om arter som minskar i det övriga 

landskapet. Därför drabbas de mycket hårt om förutsättningarna försämras i deras 

livsmiljö. Typiska järnvägsorganismer är klådris, rallarbi och svartpälsbi. 

Ungefär 3 procent av alla arter som påträffades vid den artinriktade inventeringen är 

järnvägsorganismer. 

 

Svartpälsbi är en rödlistad art som betraktas som en järnvägsorganism. Arten har tidigare 

varit vitt spridd i odlingslandskapet i södra och mellersta Sverige. I dag är arten mycket 

ovanlig, men förekommer i järnvägsmiljö på en handfull platser i landet. Svartpälsbi hör 

även till sandtäkter och andra infrastrukturbiotoper. Svartpälsbin trivs vid järnväg där det 

finns en god kontinuerlig blomrikedom i kombination med sandiga och varma slänter där 

honan kan bygga sitt bo. I dag är artens överlevnad till viss del beroende av de 

järnvägsmiljöer där arten finns.  

 

Naturvårdsverket har tagit fram ett nationellt åtgärdsprogram för att vända den negativa 

trenden för arten. Honorna av svartpälsbi är ofta helt svarta och påminner om vanliga 

mörka humlor, men svartpälsbina flyger fortare, har mer tvära flygrörelser och har ett 

annat, ljusare, vingläte. Svartpälsbin bygger sina bon i sandiga slänter där sanden är lite 

mer packad, ofta intill rötter eller kring stenar. Svartpälsbina är en solitär art – varje hona 

bygger själv sitt bo och det förekommer inga arbetare. Bona anläggs ofta i stora samlingar 

där vanligen något 10-tal, men ibland 100-tals, bon finns på en och samma plats.  

 

Figur 8. Svartpälsbi som samlar pollen och äter nektar på blommor av harris. 
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Åtgärdsprogram för hotade arter 

Under 2000-talet tog Naturvårdsverket fram åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda 

arter i svensk natur. Totalt omfattas nära 400 arter av åtgärdsprogram genom att vara 

huvudsaklig eller nära associerad art. Åtgärdsprogrammen verkar normalt under en 

bestämd tidsperiod om fem år och föreslår aktiva skötselåtgärder för att gynna och 

utveckla populationer för arten eller arterna inom programmet. Under inventeringen i 

järnvägsmiljö påträffades 17 arter som berörs av åtgärdsprogram. För många av dessa 

pågår ett aktivt skötselarbete genom länsstyrelsernas eller kommunernas 

naturvårdsarbete. Några av åtgärdsprogramarterna som påträffades i järnvägsmiljö, 

såsom smällvedel, monkesolbi och svartpälsbi, är särskilt knutna till järnvägens 

ruderatmarker. Det därför angeläget att arbeta med naturvårdsåtgärder i 

järnvägsmiljöer för dessa åtgärdsprogramarter. 

Rödlistade arter 

Under inventeringen påträffades 26 rödlistade arter av kärlväxter, 13 rödlistade arter av 

fjärilar, 2 arter av rödlistade stritar, 28 skalbaggsarter och 45 rödlistade arter av 

gaddsteklar. Totalt registrerades 116 rödlistade arter. 



Tabell 3. Rödlistade arter som påträffades under inventeringen 2008-2012. Antal påträffade individer. 

Taxa Svenskt namn Rödlista 2008 2009 2010 2012 Totalsumma 

Metazoa   285 85 67 62 499 

Coleoptera skalbaggar  60 5 14 5 84 

Amphotis marginata inget namn Nära hotad (NT) 3    3 

Apion pisi inget namn Nära hotad (NT) 1    1 

Cardiophorus asellus inget namn Nära hotad (NT) 3    3 

Cardiophorus ebeninus inget namn Nära hotad (NT)   1  1 

Ceutorhynchus pleurostigma kålgallvivel Sårbar (VU)   1  1 

Chrysolina analis inget namn Nära hotad (NT)    1 1 

Chrysolina hyperici inget namn Nära hotad (NT) 2    2 

Chrysolina sanguinolenta inget namn Nära hotad (NT) 1    1 

Cryptocephalus hypochoeridis inget namn Nära hotad (NT) 2    2 

Cryptocephalus sericeus inget namn Nära hotad (NT) 32    32 

Cryptocephalus sexpunctatus sexfläckig fallbagge Nära hotad (NT)   2  2 

Dermestes laniarius inget namn Nära hotad (NT) 2    2 

Epuraea oblonga inget namn Nära hotad (NT) 1    1 

Harminius undulatus violettbandad knäppare Nära hotad (NT)   1  1 

Harpalus rufipalpis hedfrölöpare Nära hotad (NT) 1    1 

Labidostomis longimana inget namn Nära hotad (NT) 1    1 

Lopheros rubens inget namn Starkt hotad (EN)    1 1 

Lordithon pulchellus inget namn Nära hotad (NT)  1 1  2 
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Taxa Svenskt namn Rödlista 2008 2009 2010 2012 Totalsumma 

Margarinotus brunneus inget namn Nära hotad (NT) 1    1 

Margarinotus neglectus inget namn Sårbar (VU)   1  1 

Margarinotus purpurascens inget namn Nära hotad (NT) 5 3 5 3 16 

Meligethes corvinus inget namn Nära hotad (NT) 1    1 

Phytoecia nigricornis gullrisbock Sårbar (VU) 1    1 

Pyrrhidium sanguineum rödhjon Nära hotad (NT) 2    2 

Sibinia primita inget namn Nära hotad (NT)   1  1 

Silusa rubiginosa inget namn Sårbar (VU) 1    1 

Triplax rufipes inget namn Nära hotad (NT)  1   1 

Xyletinus planicollis inget namn Nära hotad (NT)   1  1 

Diptera tvåvingar     1 1 

Pseudopomyza atrimana reliktfluga Sårbar (VU)    1 1 

Hemiptera halvvingar    1 1 2 

Issus muscaeiformis skalbaggsstrit Sårbar (VU)   1  1 

Sonronius anderi inget namn Starkt hotad (EN)    1 1 

Hymenoptera steklar  183 79 52 51 365 

Andrena alfkenella alvarsandbi Nära hotad (NT) 1    1 

Andrena argentata silversandbi Nära hotad (NT) 3    3 

Andrena bimaculata rapssandbi Sårbar (VU) 1    1 

Andrena fulvago fibblesandbi Nära hotad (NT) 7    7 

Andrena hattorfiana väddsandbi Nära hotad (NT) 3    3 
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Taxa Svenskt namn Rödlista 2008 2009 2010 2012 Totalsumma 

Andrena humilis slåttersandbi Starkt hotad (EN) 1    1 

Andrena marginata guldsandbi Sårbar (VU)  2  5 7 

Anthophora plagiata humlepälsbi Akut hotad (CR) 1    1 

Anthophora retusa svartpälsbi Sårbar (VU) 6    6 

Arachnospila alvarabnormis alvarvägstekel Starkt hotad (EN)    2 2 

Arachnospila opinata virvelvägstekel Nära hotad (NT)  7 5 14 26 

Arachnospila wesmaeli flygsandsvägstekel Nära hotad (NT) 8    8 

Arachnospila westerlundi tallmovägstekel Nära hotad (NT)  1   1 

Astata minor inget namn Sårbar (VU) 1    1 

Bombus distinguendus klöverhumla Nära hotad (NT)  10  1 11 

Coelioxys lanceolata lansettkägelbi Nära hotad (NT)    1 1 

Colletes fodiens hedsidenbi Nära hotad (NT) 3    3 

Colletes marginatus klöversidenbi Nära hotad (NT) 1   2 3 

Crossocerus exiguus inget namn Sårbar (VU) 1    1 

Dasypoda hirtipes praktbyxbi Nära hotad (NT) 21 3 14 9 47 

Dufourea dentiventris ängssolbi Nära hotad (NT) 6 22 5 6 39 

Dufourea halictula monkesolbi Sårbar (VU) 19    19 

Dufourea inermis klocksolbi Starkt hotad (EN) 3    3 

Elampus constrictus inget namn Nära hotad (NT)  2 1 1 4 

Halictus confusus kustbandbi Nära hotad (NT) 16   1 17 

Hylaeus pictipes väggcitronbi Sårbar (VU) 2    2 
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Taxa Svenskt namn Rödlista 2008 2009 2010 2012 Totalsumma 

Hylaeus signatus resedabi Nära hotad (NT) 1 8   9 

Lasioglossum aeratum guldsmalbi Nära hotad (NT) 8    8 

Lasioglossum lativentre alvarsmalbi Nära hotad (NT) 3    3 

Lasioglossum nitidulum mursmalbi Nära hotad (NT) 1 10   11 

Lasioglossum sabulosum sandsmalbi Nära hotad (NT) 12    12 

Lasioglossum sexmaculatum kantsmalbi Nära hotad (NT) 3    3 

Lasioglossum tarsatum dynsmalbi Nära hotad (NT) 1    1 

Megachile lagopoda stortapetserarbi Sårbar (VU) 6    6 

Melitta leporina lusernbi Nära hotad (NT) 8 3 7 2 20 

Mimesa bruxellensis inget namn Nära hotad (NT) 3  1  4 

Nomada guttulata droppgökbi Nära hotad (NT) 1 8 5 3 17 

Nysson interruptus inget namn Sårbar (VU)   1  1 

Nysson mimulus inget namn Sårbar (VU)   5 2 7 

Panurgus banksianus storfibblebi Sårbar (VU) 2    2 

Panurgus calcaratus småfibblebi Nära hotad (NT) 17    17 

Sphecodes miniatus pannblodbi Sårbar (VU) 7    7 

Sphecodes puncticeps punktblodbi Nära hotad (NT) 1    1 

Sphecodes reticulatus nätblodbi Nära hotad (NT) 2    2 

Tiphia minuta mindre pansarstekel Nära hotad (NT) 3 3 8 2 16 

Lepidoptera fjärilar  41 1  4 46 

Adscita statices allmän metallvingesvärmare Nära hotad (NT) 5    5 
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Taxa Svenskt namn Rödlista 2008 2009 2010 2012 Totalsumma 

Argynnis niobe hedpärlemorfjäril Nära hotad (NT) 1    1 

Aricia agestis rödfläckig blåvinge Nära hotad (NT) 1    1 

Bembecia ichneumoniformis smygstekellik glasvinge Nära hotad (NT) 6   2 8 

Cupido minimus mindre blåvinge Nära hotad (NT) 4   1 5 

Maculinea arion svartfläckig blåvinge Nära hotad (NT) 1    1 

Melitaea cinxia ängsnätfjäril Nära hotad (NT) 1    1 

Nemophora metallica åkerväddantennmal Sårbar (VU) 4    4 

Polyommatus dorylas väpplingblåvinge Sårbar (VU) 1    1 

Zygaena filipendulae allmän bastardsvärmare Nära hotad (NT) 5 1   6 

Zygaena lonicerae bredbrämad bastardsvärmare Nära hotad (NT) 3   1 4 

Zygaena minos klubbsprötad bastardsvärmare Nära hotad (NT) 3    3 

Zygaena viciae liten bastardsvärmare Nära hotad (NT) 6    6 

Squamata inget namn  1    1 

Lacerta agilis sandödla Sårbar (VU) 1    1 

Plantae egentliga växter  53 8 1 1 63 

Asterales korgblommiga växter  4    4 

Anthemis arvensis åkerkulla Nära hotad (NT) 2    2 

Carduus acanthoides piggtistel Nära hotad (NT) 1    1 

Leontodon hispidus sommarfibbla Nära hotad (NT) 1    1 

Brassicales korsblommiga växter  5    5 

Alyssum alyssoides grådådra Sårbar (VU) 4    4 
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Taxa Svenskt namn Rödlista 2008 2009 2010 2012 Totalsumma 

Camelina microcarpa sanddådra Sårbar (VU) 1    1 

Caryophyllales nejlikväxter  4 2   6 

Agrostemma githago klätt Starkt hotad (EN) 1    1 

Dianthus armeria knippnejlika Starkt hotad (EN) 1    1 

Myricaria germanica klådris Starkt hotad (EN) 1 1   2 

Petrorhagia prolifera hylsnejlika Sårbar (VU) 1    1 

Sagina micropetala hårnarv Nära hotad (NT)  1   1 

Fabales ärtväxter  3    3 

Genista pilosa hårginst Nära hotad (NT) 2    2 

Trifolium montanum backklöver Nära hotad (NT) 1    1 

Lamiales kransblommiga växter  19 3   22 

Fraxinus excelsior ask Sårbar (VU) 18 3   21 

Stachys arvensis åkersyska Sårbar (VU) 1    1 

Ophioglossales inget namn   2   2 

Botrychium lunaria låsbräken Nära hotad (NT)  2   2 

Poales inget namn  10    10 

Aira caryophyllea vittåtel Sårbar (VU) 2    2 

Koeleria glauca tofsäxing Starkt hotad (EN) 2    2 

Phleum arenarium sandtimotej Starkt hotad (EN) 3    3 

Setaria viridis kavelhirs Nära hotad (NT) 3    3 

Ranunculales smörblommeväxter  1 1 1  3 

Consolida regalis riddarsporre Nära hotad (NT)   1  1 
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Taxa Svenskt namn Rödlista 2008 2009 2010 2012 Totalsumma 

Fumaria vaillantii blek jordrök Nära hotad (NT)  1   1 

Pulsatilla vulgaris ssp. vulgaris backsippa Sårbar (VU) 1    1 

Rosales rosväxter  2   1 3 

Rosa elliptica ssp. inodora västkustros Starkt hotad (EN) 1    1 

Rubus sprengelii sprengelsbjörnbär Nära hotad (NT) 1    1 

Ulmus glabra alm Sårbar (VU)    1 1 

Sapindales inget namn  5    5 

Acer campestre naverlönn Akut hotad (CR) 5    5 

 



Ekologiska grupper 

En ekologisk grupp består av arter som hör ihop och är beroende av varandra.  

Ekologiska grupper kan vara kopplade till en värdväxt eller en grupp växter. De kan också 

vara knutna till en så kallad abiotisk faktor, till exempel pH-värde, mängden närsalter i 

jorden, temperatur och solljus.  

Inom en enskild ekologisk grupp finns normalt en rad arter av skalbaggar, gaddsteklar, 

dagfjärilar och stritar. De är alla ekologiskt knutna till en viss värdväxtart, en grupp av 

kärlväxter eller en specifik avgränsad struktur. Dessa specialiserade insektsarter använder 

växterna för att samla eller äta pollen, samla nektar, suga växtsaft, lägga ägg i frön eller så 

är de på andra sätt är knutna till växten eller miljön. 

Genom att använda begreppet ekologisk grupp kan vi underlätta kommunikationen kring 

skötsel och den speciella hänsyn som järnvägens speciella naturmiljö kräver. Där är just 

värdväxterna en viktig utgångspunkt.  

Nedan presenteras de kärlväxtgrupper som är särskilt viktiga för många insektsarter. 

Dessa kärlväxtgrupper och deras associerade insektsarter är de viktigaste ekologiska 

grupperna i järnvägsmiljön. 

Blåklocksväxter Campanulaceae  
Bland blåklocksväxter är liten blåklocka Campanula rotundifolia och blåmunkar (även 

kallad monke) Jasione montana 

viktiga i järnvägsmiljö. Dessa arter 

förekommer ibland rikligt och är väl 

anpassade till en tuff miljö med 

mycket störningar och upprepad 

hävd. I Sverige finns åtta arter av 

vildbin, flera arter skalbaggar och 

ett par insektsarter inom andra 

artgrupper som är specialiserade på 

att samla pollen eller på annat sätt 

utnyttja blåklocksväxter som 

födoresurs. Förekomst av en eller 

flera blåklocksspecialister bland 

insekter indikerar värdefull torrmark. Blåklocksspecialister kan finnas i hela landet. 

Väddväxter Dipsacaceae  
Åkervädd Knautia arvensis är en torrmarksart som ofta förekommer i betesmarker, 

åkerkanter, på trädor och längs 

vägkanter och på järnvägsvallar. 

Åkervädd var förr en vanlig art då 

slåttermarken var en viktig del av 

odlingslandskapet. I takt med att 

slåttermarkerna försvunnit har 

åkervädden drastiskt minskat. Det 

har fått till följd att väddsandbiet, 

som specialiserat sig på att samla 

pollen och nektar från åkervädden, 

gått tillbaka kraftigt. Idag finns 

starka populationer bara i några 

Figur 9. Hona av blåklocksbi Melitta 
haemorrhoidalis. Foto: L. Anders Nilsson. 

 

Figur 10. Åkerväddantennmal (nedre insekten) 
finns sällsynt på järnvägsstationer med gott om 
åkervädd i sydöstra Sverige. 
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trakter i södra Sverige. Ängsvädd är däremot en fuktängsart och förekommer i fuktiga 

betesmarker men också i slåttermarker, längs oreglerade vattendrag och i skogsområden i 

gläntor och längs vägar. Väddsandbi och åkerväddantennmal är två väddspecialister som 

finns sällsynt på järnvägsstationer i södra Sverige. 

Rosväxter Rosaceace  
I Sverige finns över 80 arter inom familjen rosväxter. I järnvägsmiljöer påträffas ofta rosor 

Rosa, smultron Fragaria vesca och fingerörter Potentilla. Rosenbuskar finns ofta på större 

järnvägsstationer och är omtyckta miljöer för många insekter för födosök. Många arter 

kopplade till rosväxter finns bara i södra Sverige. 

Ljungväxter Ericaceae  
Ljungväxter är en mindre familj. I Sverige finns omkring 25 arter. Till de ljungväxter som 

ofta finns på stationsområden hör ljung Calluna vulgaris, blåbär Vaccinium myrtillus, 

lingon Vaccinium vitis-idaea. Flera arter har valt att specialisera sig och samlar bara pollen 

och nektar från ljungväxter. Ljung producerar en stor mängd nektar och är en populär 

insektsväxt, med flera arter knutna till sig. Arten lever främst på magra marker och 

tillsammans med öppna sandblottor skapar den en livsmiljö för flera av de insekter som är 

knutna till växten. Järnvägsmiljöer som domineras av ljungväxter blir mer vanliga i norra 

Sverige. 

Viden Salix  
Sälg- och videblomningen är vårens viktigaste pollenresurs för majoriteten av våraktiva 

insekter. Salix-pollen är helt 

avgörande för flera humlearter 

och deras kolonietablering, 

vårflygande dagfjärilar och för 

nästan alla tidiga solitärbin. Flera 

arter har valt att specialisera sig 

och samlar bara pollen från Salix. 

Sälgen finns frekvent över hela 

landet, men problemet är att få 

hinner växa sig stora. För 

mångfalden skull är det bra att 

välja ut enstaka träd som kan 

växa sig riktigt stora. Då sälgen 

blir större dör ofta delar av stam- 

eller grendelar och trädet kan se ut att vara i förfall. Det är troligen i detta stadium som 

sälgen är som mest värdefull för de stora mängder arter som är knutna till sälg och andra 

videväxter (Ehnström & Holmer 2009).  

 

 

Ärtväxter Fabaceae  
I Sverige finns omkring 90 arter av ärtväxter. I järnvägsmiljö förekommer bland annat 

getväppling Anthyllis vulneraria, vit sötväppling Melilotus albus, kärringtand Lotus 

corniculatus, gulvial Lathyrus pratensis och rödklöver Trifolium pratense. Tillsammans 

Figur 11. Vårsandbi är specialiserat på att samla 
pollen på sälg- och viden. Arten finns i många 
järnvägsmiljöer i södra och mellersta landet. 
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utgör dessa fem arter en mycket viktig del av den nektar-och pollentillgång som finns att 

hitta i järnvägsmiljöer och är därför helt avgörande för den blombesökande fauna som 

lever här. En rad vildbin har anpassat sig till att främst samla pollen och nektar på 

ärtväxter. Ärtväxter är som regel ”bi-typiska” växter där blommans konstruktion gör att 

vildbin favoriseras eftersom de har kraften att böja ner blomläppen och styrkan att tränga 

ner i blompipen som ofta är djup och svårtillgänglig för andra insektsgrupper. Ärtväxter 

finns i hela landet medan artsammansättningen varierar mellan regioner. 

Korgblommiga växter Compositae  
Korgblommiga växter är en stor grupp med drygt 150 arter (maskrosor och hökfibblor 

exkluderade) i Sverige. Några svenska korgblommiga växter som är vanliga i järnvägsmiljö 

och har specialiserade insekter knutna till sig är prästkrage Leucanthemum vulgare, 

renfana Tanacetum vulgare, samt släktena klintar Centaurea, tistlar Cirsium och 

hökfibblor Hieracium. En 

grupp av vildbin är 

specialiserade att samla 

pollen från fibblor. De mest 

använda fibblearterna hör 

till släktena hökfibblor 

Hieracium, stångfibblor 

Pilosella och lejonfibblor 

Leontodon. Under 

inventeringarna av 

stationsområden 

påträffades bland 

fibblespecialisterna praktbyxbi Dasypoda hirtipes, fibblesmalbi Lasioglossum leucozonium 

och fibblenurarbi Osmia leaiana. Även fallbaggar Cryotocephalus är ofta knutna till 

fibblehedar. Många fibblespecialister kräver mycket torra och varma platser med rika 

inslag av öppen sand. 

Lejongapsväxter Scrophulariaceae  
I Sverige finns knappt 70 arter som tillhör familjen lejongapsväxter. På stationsområden 

påträffas bland annat veronikor Veronica, sporrar Linaria och kungsljus Verbascum 

thapsus. Blodsandbiet Andrena labiata är en specialist som samlar pollen från bland annat 

teveronika Veronica chaemedrys. 

Utvalda biotoper - värdefulla järnvägsmiljöer 

Under inventeringarna har många biotoper med höga naturvärden påträffats. Av dessa 

har några valts ut som täcker in de mest värdefulla miljöerna på stationsområden. Dessa 

biotoper är framtagna för att fungera som paraplyhabitat för arter inom grupperna 

växter, gaddsteklar, skalbaggar, stritar och fjärilar. Miljöerna utgör livsmiljö för en eller 

flera arter som är ovanliga och kopplade till ruderatmarker i järnvägsmiljöer ). Flera av 

biotoperna omfattar habitat för hotade arter som finns på rödlistan (Gärdenfors 2010) 

och förekommer i Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för hotade arter. Biotoperna består 

av en eller flera växtarter som växer i en viss miljö och i en minsta kvantitet, så att 

Figur 12. Fibblesmalbi är specialiserat på att samla 
pollen på fibblor. Arten finns på torrmarker med gott 
om fibblor och öppen sand. 
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förutsättningar skapas för en eller flera arter som är kopplade till denna växt, vanligen 

genom ett värdväxtförhållande 

 

Nedan följer en lista och beskrivning med de biotoper som finns utvalda för 

järnvägsmiljöer. 

Tabell 4. Lista med habitat som särskilt eftersöks. 

Habitat Exempelarter Värdväxt 

Blåeld i stor mängd Blåeldskäckmal, blåeldsorgmal, gråkantad 

sorgmal, strävbladsäckmal 

Blåeld 

Blåklockor på varma  

platser och med sand 

Ängssolbi, blåklocksbi Blåklockor 

Getväppling  Väpplingsandbi, mindre blåvinge, 

getväpplingsäckmal 

Getväppling 

Gråbinka i varma miljöer Gråbinkesäckmal Gråbinka 

Resedaäng Resedabi Resedor 

Solbelyst knytling Knytlingsäckmal Knytling 

Solitära rosbuskar  

i varm miljö 

Dvärgstriten Fieberiella septentrionalis, 

nyponsandbi 

Rosväxter 

Stora sandytor med 

blomrikedom 

Monkesolbi Flera örter 

Ruderatmark med 

strimsporre 

Kullerglansbaggen Brachyopterolus 

puliicarius 

Strimsporre 

Torräng med fibblematta Fallbaggar Cryptocephalus Flera örter 

Trumgräshoppa – 

förekomst av arten 

Trumgräshoppa Flera örter och 

buskar 

Äng med vialer & vickrar Vialtapetserarbi, långhornsbi, 

trätapetserarbi, liten, sexfläckig och 

smalsprötad bastardsvärmare 

Ärtväxter 
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Blåeld i stor mängd 
En stor mängd blåeld skapar en lämplig biotop för en rad nektar- och pollenkrävande 

insektsarter. Blåeld finns ofta på grusig mark och biotopen förbättras i slänter eller på 

andra solvarma platser med särskilt varmt mikroklimat.  

 
Figur 14. Blåeld i stor mängd. Blåeld bildar  
ett viktigt habitat som skapar 
förutsättningar  
för en rad sällsynta insekter. 

Blåklockor på varma platser och med sand 
Blåklockor finns nästan alltid på järnvägsstationer. På vissa stationer med sandigt 

underlag finns massförekomst av liten blåklocka eller blåmunkar. Dessa 

massförekomster är mycket viktiga för en rad insektsarter. I jordbrukslandskapet, där 

liten blåklocka och blåmunkar också finns, är det numera mycket ovanligt med stor och 

återkommande population. Solvarma sandiga miljöer med klockor/blåmunkar 

betraktas som en viktig blåklocksbiotop. 

Blåklockorna bör växa tätt men kan finnas 

inom olika områden inom stationsområdet. 

Sanden används som boplatser av 

specialiserade arter. 

Getväppling 
Väpplingsandbi, mindre blåvinge och 

getväpplingsäckmal är exempel på arter som 

måste ha stora bestånd av getväppling. 

Getväppling är en ärtväxt som är spridd i 

landet i sandiga och grusiga miljöer. Stor 

samlad förekomst som återkommer år efter år 

är sällsynt, men finns ofta i järnvägsmiljö. 

Getväppling växer normalt som en täckande 

matta och underlättar uppskattningen av täckningsyta.  

Figur 13. Främst liten blåklocka 
bildar ibland stora bestånd i 
järnvägsmiljö. 

 

Figur 15. Getväppling i täta bestånd 
har högt naturvärde. 
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Gråbinka i varma miljöer 
På järnvägsstationer möter man då och då 

stora mattor med gråbinka på sandigt 

underlag. Gråbinka i större bestånd är 

ovanligt i andra landskap. Gråbinkesäckmal 

är en av arterna som direkt gynnas av god 

tillgång på gråbinka i varma miljöer. 

Resedaäng 
Resedaäng är mycket varma, sandiga eller grusiga platser med stor tillgång på 

färgreseda eller gulreseda. Resedabin, en av arterna som är specialiserad på reseda, 

kan leva på små mängder av värdväxten. Resedabin begränsas däremot mer av 

biotopens värmestatus och av spridningsvägar – den har helt enkelt inte kunnat sprida 

sig till alla lämpliga biotoper.  

Solbelyst knytling 
Stor kvantitet knytling är sällsynt men finns i sand- och grustäkter och på 

järnvägsstationer. Knytling växer ofta i glesa bestånd med gott om blottor mellan 

plantorna av knytling.  

 
Figur 18. Resedaäng är ovanligt i  
järnvägsmiljö. Resedabi finns i 
några sådana järnvägsmiljöer. 

 

Solitära rosbuskar i varm miljö 
Solitära rosbuskar på sandig eller grusig mark i varma och vindskyddade miljöer är en 

ovanlig biotop. Biotopen finns sällsynt på järnvägsstationer i södra Sverige. Utanför 

järnvägsmiljö finns biotopen i naturbetesmarker. Enstaka buskar i öppna marker är inte 

tillräckligt för att registrera en biotop. Både flera lämpliga solitära buskar och goda 

värmeförutsättningar ska finnas på stationsområdet. Rosbuskarna bör finnas i glesa 

bryn, i slänter, vid byggnader eller på annat sätt vara skyddade.  

Figur 16. Gråbinka i varma miljöer.  

Figur 17. Solbelyst knytling finns på 
många järnvägsstationer men är 
sällsynt i stora bestånd. 
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Figur 20. Solitära rosbuskar i varm 
miljö är viktiga för till exempel  
sällsynta stritarter. 

Stora sandytor med blomrikedom 
En bred utvald biotop för att fånga upp stora sandiga stationsmiljöer med gott om 

nektar- och pollenrik örtflora. Stationsmiljön kan bestå av sandytor som präglas 

stäppartad torräng och kan då präglas av till exempel sandvita, rockentrav eller 

backtrav. Även miljöer med låsbräken och blodnäva i kombination med sand kan vara 

skäl för att registrera denna biotop. Även zoologiska indikatorer kan ge god vägledning 

för att ringa in biotopen stora sandytor med blomrikedom. Bokolonier med bivarg, 

sandbin eller andra insekter kan användas som komponent för denna utvalda biotop. 

  

Figur 19. Stora sandytor med 
blomrikedom. Här finns höga 
naturvärden kopplade till varm sand. 
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Ruderatmark med strimsporre 
Stor kvantitet av strimsporre med bildar denna utvalda biotop. Kontinuitet av 

strimsporre är viktigt men denna parameter är svår att se i fält. Strimsporre kan 

antingen växa glest över stora områden, eller i täta bestånd i någon del av 

stationsområdet. Kullerglansbaggen Brachyopterolus puliicarius är en av arterna som 

direkt gynnas då den är kopplad till sporrar. 

 
Figur 21. Torräng med fibblematta – biotop för en rad insektsarter. 

Torräng med fibblematta 
Torra marker med mattor av fibblor, främst höstfibbla, rotfibbla eller stångfibblor på 

varma platser med sandigt underlag. Fibblorna bör täcka > 100 m2. Fallbaggar sitter 

ofta i fibbleblommorna och är metalliskt grön- eller blåglänsande, ca 4-8 mm. I Sverige 

finns cirka 30 arter av fallbaggar.  

Trumgräshoppa 
Stationsområden i fasen mellan torrbackar och igenväxning erbjuder sällsynt biotop 

lämplig för trumgräshoppa. De mest attraktiva områdena är ofta i slänter eller bryn. 

Hanen spelar på karakteristiskt sätt i augusti. Förekomst av trumgräshoppa ska finnas 

eller ha funnits i stationsområdet för att knyta området till denna utvalda biotop.  
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Äng med vialer och vickrar 
Stor kvantitet av gulvial, 

skogsvicker och andra vialer 

och vickrar förekommer ofta i 

anslutning till 

järnvägsstationer. Normalt 

förekommer denna biotop i 

kanterna eller i en mindre 

väldränerad del av 

stationsområdet. Som regel 

blir den typiska väldränerade 

stationsheden inte rik på 

vialer och vickrar. Stående 

eller liggande död ved i 

närheten gynnar 

trätapetserarbi och andra 

hålbyggare. Vialtapetserarbi, 

långhornsbi, trätapetserarbi, liten bastardsvärmare, sexfläckig bastardsvärmare och 

smalsprötad bastardsvärmare är exempel på specialister som finns i denna ängsmiljö.  

Ekologiska grupper och utvalda biotoper 

Konceptet med ekologiska grupper är ett dynamiskt system som växer med takten av 

kunskap om ekologiska kopplingar mellan växter och insekter. De ekologiska grupperna 

bör vara ett fundament i skötselsammanhang. En utvald biotop omfattar normalt en 

specifik eller ett par ekologiska grupper. De utvalda biotoperna är också en viktig 

utgångspunkt i arbetet med skötsel och hänsyn.  
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