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SAMMANFATTNING 
 
De senaste decennierna har stora förändringar ägt rum inom jordbruket och övergången till 
stordrift har medfört att en betydande del av landskapets variation har gått förlorad. Många 
arter som är beroende av småskaliga mosaikmiljöer har drabbats hårt och till dessa hör bl.a. 
vildbina där över 30 % av landets ca 290 arter är upptagna på rödlistan. Då vildbin utför vik-
tiga ekosystemtjänster genom sin pollinering av både vilda växter och odlad gröda kan en 
reducerad vildbifauna leda till förändringar i landskapets flora likväl som produktionsbortfall 
inom jordbruksnäringen. Genom att kartlägga utbredning och populationstrender kan kunska-
pen om dessa hotade arter förbättras och leda till effektivare naturvårdsinsatser för att hejda 
en negativ utveckling. Tidsserier över arters förekomst behövs också som indikatorer i det 
svenska miljömålsarbetet för att kunna upptäcka eventuella långsiktiga förändringar.  
 
Följande rapport redovisar en pilotstudie utförd i Värmlands län under sommaren 2005 av de 
två sydligt förekommande vildbiarterna storfibblebi (Panurgus banksianus) och småfibblebi 
(Panurgus calcaratus) vilka är rödlistade under kategorin Sårbar (VU) respektive Missgynnad 
(NT). Båda arterna är specialiserade på att söka näring i framförallt fibblor och anlägger bon 
på sandmark med sparsam vegetation. Livsmiljöer med en kombination av dessa resurser åter-
finns framförallt i sandig jordbruksbygd. Syftet med undersökningen var att översiktligt kart-
lägga och testa att starta övervakning av båda fibblebiarterna samt även notera förekomst av 
vissa andra rödlistade eller lokalt förekommande följearter bland solitära bin och bastard-
svärmare. Därtill avsågs vanligt förekommande humlearter noteras. Relativa populationsupp-
skattningar av fibblebina skedde genom linjetaxering av framförallt vilande hanar i blommor 
och lokaler där utvalda arter påträffades besöktes två till tre gånger under perioden 4 juli – 5 
augusti. Besökta lokaler låg framförallt i Klarälvsdalen, Sunnemodalen, Fryksdalen och andra 
uppodlade dalgångar inom ett område av mellersta Värmland som begränsas av orterna Karl-
stad i S, Ransby i N, Gunnarskog i V och Persberg i Ö. Totalt besöktes ett 50-tal lokaler varav 
35 bedömdes hysa lämpligt habitat och på 21 av dessa påträffades för inventeringen utvalda 
arter.  
 
Storfibblebiet återfanns på 16 lokaler varav 12 var nya för länet. Totalt är arten funnen på 22 
lokaler i länet fr.o.m. 1936. Jämfört med fynd från 1900-talets första hälft verkar artens ut-
bredningsområde i länet inte ha minskat nämnvärt – tvärtom har nordgränsen genom 2005 års 
inventering förflyttats norrut. Sannolikt rör det sig dock inte om en expansion, utan om att 
arten tidigare varit förbisedd. Det relativt stora antalet fyndlokaler i länet ter sig överraskande 
eftersom utbredningsområdet i Sverige anses ha minskat, men sannolikt har arealen lämpligt 
habitat minskat även i Värmland. Småfibblebiet noterades på åtta lokaler och alla dessa var på 
platser där även storfibblebiet förekom. Totalt har småfibblebiet påträffats på 14 lokaler i lä-
net sedan det första fyndet för över 100 år sedan. Troligtvis har även småfibblebiet varit förbi-
sett men eventuellt kan arten ha expanderat något i sin utbredning på senare år. Det största 
antalet individer av båda könen som observerades per lokal och besök var 208 för storfibble-
biet och 29 för småfibblebiet, men på merparten av lokalerna noterades färre än 10 individer 
vilket antyder att det handlar om små lokala populationer. 
 
Andra utvalda rödlistade eller lokalt förekommande arter noterades på 15 lokaler och elva av 
dessa sammanföll med fibblebilokaler. Guldsandbi (Andrena marginata) observerades på två 
lokaler i Övre Klarälvsdalen. Väddsandbiet (Andrena hattorfiana) som tidigare antagits vara 
utdöd i Värmland återupptäcktes i juni 2005 och påträffades under inventeringen i juli på yt-
terligare tre lokaler. Andra utvalda vildbiarter som noterades var långhornsbi (Eucera longi-
cornis), randbyxbi (Dasypoda hirtipes) samt klöverhumla (Bombus distinguendus) och back-
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humla (Bombus humilis). Tre arter bastardsvärmare påträffades: mindre bastardsvärmare (Zy-
gaena viciae), allmän bastardsvärmare (Zygaena filipendulae) och allmän metallvingesvär-
mare (Adscita statices). Merparten av lokalerna med fibblebin och andra utvalda arter utgjor-
des av blomrika åkervägkanter med sen slåtter i sandiga småskaliga jordbruksmiljöer, fram-
förallt i Klarälvsdalen.  
 
Ur övervaknings- och naturvårdssynpunkt vore det lämpligt om stor- eller småfibblebiets när-
varo på en lokal kunde indikera att lokalen även hyser förhållandevis många andra rödlistade 
arter. Något signifikant sådant samband kunde inte fastställas för storfibblebiet, men däremot 
hyste lokaler/dellokaler med småfibblebiet signifikant fler av de utvalda rödlistade arterna än 
lokaler utan småfibblebiet.  
 
Eftersom insektspopulationer kan fluktuera naturligt mellan olika år är det önskvärt med vida-
re inventeringar under kommande säsonger för att ytterligare förbättra kunskapen om de ut-
valda arternas naturvårdsstatus. Vid framtida naturvårdsplanering är det viktigt att betona den 
betydelse det småskaliga odlingslandskapets mosaikmiljöer har för vildbifaunan och andra 
rödlistade arter, då dessa miljöer hittills sällan beaktats. Miljöerna borde ingå som viktiga 
kriterier för jordbruksstöd som är tänkta att skydda biologisk mångfald. Tillgången på rik 
blomvegetation för näringssök kan förbättras genom anpassad hävd på bl.a. åkervägkanter, 
vallodlingar och betesmark, och lämpliga boplatser kan genereras genom att nyskapa sand-
blottor, hålla sandtäkter öppna och se till att sandiga småvägar bevaras ogrusade och väl sol-
exponerade. 
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1. INTRODUKTION 
 
Under de senaste decennierna har en betydande del av variationen i det svenska landskapet 
gått förlorad i takt med att många småskaliga jordbruk har tvingats att lägga ned till förmån 
för stordrift. Ett stort antal arter är sedan lång tid tillbaka mer eller mindre beroende av den 
mosaikstruktur ett traditionellt, småskaligt jordbruk erbjuder och de har idag fått allt svårare 
att finna lämpliga livsmiljöer. Bland insekterna har vildbin – dit både humlor och solitärt le-
vande bin räknas – på senare tid uppmärksammats allt mer då ett flertal arter uppvisat bety-
dande minskningar (Westrich 1990, Pekkarinen 1998). I Sverige är över 30 % av landets ca 
290 arter upptagna på rödlistan (Gärdenfors 2005). Denna negativa trend är oroväckande då 
vildbin fyller en viktig funktion i de terrestra ekosystemen genom pollinering av både vilda 
växter och odlad gröda (Pekkarinen 1998, Appelqvist m.fl. 2001, Cederberg & Nilsson 2002, 
Risberg 2004). Vildbinas pollinering av odlad gröda är av betydande ekonomiskt värde och en 
reducerad vildbifauna kan således leda till både förändringar i landskapets vilda flora och vä-
sentligt produktionsbortfall för jordbruksnäringen (Appelqvist m.fl. 2001, Risberg 2004).  
 
En för vildbin gynnsam miljö rymmer dels substrat lämpliga för bobygge, dels platser med 
goda födosöksmöjligheter. Merparten av de solitära arterna i Sverige skapar sina bon genom 
att gräva ut gångar i marken och detta sker företrädesvis på torr, lättgrävd, bar eller sparsamt 
bevuxen sandmark (se t.ex. Linkowski m.fl. 2004a). Proviantering kräver blomsterrika marker 
och för de s.k. oligolektiska biarterna, vilka är mer eller mindre snävt specialiserade på att 
samla pollen och nektar från en eller ett fåtal växtarter, måste det finnas större bestånd av des-
sa växtarter (Westrich 1990, Pekkarinen 1998). Miljön där bina anlägger sina bon skiljer sig 
således ofta från födosöksmiljön och eftersom många arter provianterar inom ett begränsat 
avstånd från boplatsen är den småskaliga mosaik det traditionella jordbruket erbjuder så 
gynnsam (Linkowski m.fl. 2004a). Förändrade förutsättningar som t.ex. grustäckning av san-
diga körvägar, tidigläggande av slåtter eller ökat betestryck kan på mycket kort tid resultera i 
att en hel population slås ut. Vildbin kan således fungera som känsliga indikatorer på föränd-
rad markanvändning (Linkowski m.fl. 2004a, b).  
 
I Värmland har det under senare år genomförts inventeringar av gaddsteklar, inklusive vild-
bin, framförallt i sandtallskogar inom Övre Klarälvsdalen (Berglind 1989), Brattforsheden 
(Berglind & Bengtsson 2001) och Sörmon (Berglind 2003). Därtill har vildbin insamlats på 
lokaler i sandiga jordbruksmiljöer vid Ransäter (P-Å. Lonnfors, opubl.) och Rottneros (K. 
Norderup, opubl.). På vissa lokaler har påträffats de i Sverige rödlistade, sydligt förekom-
mande och lätt iakttagbara arterna storfibblebi (Panurgus banksianus) och småfibblebi (P. 
calcaratus). Syftet med den här presenterade undersökningen var att översiktligt kartlägga 
utbredning samt utprova övervakning av de båda fibblebiarterna i framförallt småskalig jord-
bruksbygd med en mosaik av örtrik gräsmark och blottad sandjord i Värmlands län. Baserat 
på tidigare fynd i länet skulle särskilt storfibblebiet kunna vara en tänkbar indikatorart för 
lokaler som hyser förhållandevis många andra rödlistade insektsarter (se Tabell 3 i Berglind 
2004). Vissa ytterligare rödlistade eller lokalt förekommande arter av solitära bin samt humlor 
avsågs också registreras i samband med inventeringen. Två av dessa arter, väddsandbi (And-
rena hattorfiana) och guldsandbi (A. marginata), ingår i ett kommande nationellt åtgärdspro-
gram för vilda bin på ängar, och kommer under de närmaste åren att bli föremål för särskilda 
bevarandeinsatser (K. Larsson 2006). Vidare inkluderades de iögonfallande bastardsvärmarna, 
som bl.a lever i liknande miljöer som fibblebin. Bastardsvärmarna har också visat sig kunna 
indikera förhållandevis artrika miljöer med avseende på dagfjärilar (Axelsson & Denzer 2002, 
Franzén & Ranius 2004).  
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2. METODIK OCH UTVALDA ARTER  
 
2.1 Metodik 
 
Merparten av fältarbetet utfördes av Sara Hedvall (SH) enligt riktlinjer från Sven-Åke Berg-
lind (SÅB) som med många års erfarenhet av gaddsteklar även varit initiativtagare till studien. 
Som utgångspunkt valdes att besöka lokaler där fibblebin noterats tidigare samt lokaler inom 
områden vilka utifrån jordartskarta och topografiska kartor bedömdes kunna hysa för arten 
möjligt habitat, d.v.s. framförallt områden med sandiga jordarter, i hög grad finmo, och med 
småskaliga jordbruk. Dessa områden utgjordes främst av Klarälvsdalen, Sunnemodalen, 
Fryksdalen samt vissa andra områden utanför dessa (Fig. 1). Ett flertal lokaler med mer eller 
mindre lämpligt habitat påträffades inom de olika områdena under fältarbetets genomförande, 
i första hand inom sandiga åkervägkanter, men i viss mån även f.d. järnvägsvallar samt sand-
täkter och torrängsmarker. På lokalerna registrerades antalet observerade fibblebin och övriga 
utvalda arter (avsnitt 2.3). Då flertalet humlearter är förhållandevis lätta att identifiera med 
hjälp av t.ex. bestämningsnyckel i Jansson (2004), registrerades även dessa.  
 
Relativa populationsuppskattningar av stor- och småfibblebi skedde genom linjetaxering där 
antalet födosökande honor och/eller i blommor vilande hanar noterades längs transekter. 
Transekterna lades vinkelrätt mot större lokalers långsida, enligt Naturvårdsverkets undersök-
ningstyp för dagfjärilar, alternativt längsmed lokalen när dessa var smala och utgjordes av 
blomrika kantzoner längs vägar, järnvägsvallar eller liknande. Beroende på olikheter i loka-
lens beskaffenhet varierade avståndet på varje sida av inventeraren inom vilka arter noterades 
med mellan 1,5-3 m, men vanligtvis lades transekterna med ca 5 meters mellanrum. Transek-
terna genomströvades i lugn takt en gång per lokal och besök och antalet individer av de ut-
valda arterna som observerades vid sidan och framför inventeraren noterades. På besökta lo-
kaler gjordes en bedömning av blomrikedom vid varje besök efter en femgradig skala enligt 
Naturvårdsverkets undersökningstyp för dagfjärilar version 1:1, 2003-04-04. Beläggexemplar 
av utvalda solitära bin tillvaratogs från merparten nya fyndlokaler. Dessa har kontrollerats av 
Anders Nilsson, Uppsala, och förvaras av SH eller SÅB. 
 
Övervakning och inventering utfördes vid gynnsam väderlek mellan klockan 09 och 18 under 
perioden 4 juli till 5 augusti, 2005. Under varma dagar med utmärkt väder i juli skedde inven-
tering vid enstaka tillfällen senare än kl. 18. Gemensamma besök av SH och SÅB gjordes den 
4 juli vid lokal 8, 11 och 13, den 5 juli vid lokal 4, 5, 13 och 14, den 7 juli vid lokal 15 och 
16, den 17 juli vid lokal 10, den 18 juli vid lokal 12, den 3 augusti vid lokal 5, samt den 4 
augusti vid lokal 6, 16, 17, 18, 20, 21. Besök av SÅB gjordes den 7 juli vid lokal 6, den 15 
juli vid lokal 17, samt den 18 juli vid lokal 19 och 20. Vid dessa besökstillfällen noterades 
endast utvalda inventeringsarter (ej vanligt förekommande humlearter, ej heller blomrikedom) 
och datum för dessa besök redovisas i bilaga endast om utvalda arter påträffades. Besök vid 
andra datum på ovan nämnda lokaler och på övriga lokaler gjordes av SH och redovisas i 
bilagor. På lokaler där fibblebin eller andra utvalda arter påträffades gjordes i regel två till tre 
besök. Inventering undveks vid temperatur under 16 °C, regn och/eller hård vind.  
 
2.2 Väderförhållanden under inventeringsperioden 
 
De första veckorna i juli månad präglades av varmt och torrt väder med temperaturer som ofta 
översteg 25°C. Under inventeringsperiodens senare del var vädret ostadigt med lägre tempera-
turer och särskilt den sista veckan en hel del regnskurar. 

 5



 

 
 
Fig. 1. De inventerade lokalerna i Värmlands län 2005. 
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2.3 Utvalda arter 
 
Nedan ges en kort presentation av de utvalda inventeringsarterna (undantaget vanligt före-
kommande humlor) med uppgifter om rödlistekategori hämtade ur 2005 års svenska rödlista 
(Gärdenfors 2005). 
Storfibblebi (Panurgus banksianus) (Fig. 2), klassad som Sårbar (VU). En 10-11 mm lång art 
med svart kropp och gulbrun behåring på benen. Arten är oligolektisk på korgblommiga väx-
ter Asteraceae, framförallt olika fibblor (Hieracium, Leontodon m.fl.) vilka nyttjas för pollen- 
och nektarsök samt som viloplats av hanarna. Bobyggnad sker på bara eller sparsamt beväxta 
sandytor, där honorna gräver ut 6-14 cm djupa bohålor. Huvudsaklig flygperiod infaller från 
slutet av juni t.o.m. juli (Münster-Swendsen 1968, Tengö m.fl. 1988, Westrich 1990). Arten 
har i Sverige påträffats i åtminstone tio län från Skåne till Värmland (Gärdenfors 2005). Ho-
nor av storfibblebi liksom småfibblebi spenderar vid gynnsamt väder förmiddagstimmarna 
med att proviantera för en ny äggcell i den utgrävda bohålan, vartefter hålan förseglas inifrån 
av honan som fram till nästa morgon arbetar med att gräva ut en ny cell. Observationer av 
honor är således främst möjliga under förmiddagens aktiva födosök, medan hanarna efter att 
på förmiddagen ha patrullerat fibblor på jakt efter honor, istället vilar ovan jord i olika blom-
mor och där lätt kan iakttas (Münster-Swendsen 1968, Tengö m.fl. 1988). Även vid mulet och 
regnigt väder kan hanarna påträffas liggande i fibbleblommor (S-Å Berglind, pers. observ.).   
Småfibblebi (Panurgus calcaratus) (Fig. 3), klassad som Missgynnad (NT). Är likt stor-
fibblebiet specialiserat på att samla pollen och nektar från framförallt olika fibblor och delar 
även många övriga beteendemässiga och morfologiska karaktärer (se ovan), men är endast 8-9 
mm lång. Flyger senare, från första veckorna i juli fram till slutet av augusti (Tengö m.fl. 
1988, Westrich 1990). Funnen i åtminstone 15 län i södra Sverige, upp till Värmland och Häl-
singland (Gärdenfors 2005). 
Guldsandbi (Andrena marginata) (Fig. 4), klassad som Sårbar (VU). En 9-10 mm lång art 
med ljusbrun, hårig mellankropp och ljust orangefärgad bakkropp som flyger från slutet av 
juli till mitten av augusti. Oligolektisk på väddväxter Dipsacaceae, och anlägger bon i finkor-
nig sandmark (Falk 1991, Abenius & Larsson 2005). Arten är i Sverige funnen från Skåne till 
Dalarna (Gärdenfors 2005). 
Väddsandbi (Andrena hattorfiana) (Fig. 5), klassad som Sårbar (VU). Arten är 13-16 mm 
lång och ger ett förhållandevis mörkt intryck trots större eller mindre inslag av rött på bak-
kroppen och ljusbrun behåring på mellankropp och bakben. Individer utan inslag av rött på 
bakkroppen förekommer lokalt. Är liksom guldsandbiet specialiserad på att söka pollen- och 
nektar hos väddväxter, främst åkervädd (Falk 1991, Abenius & Larsson 2005, M. Larsson 
2006). Väddsandbiet flyger huvudsakligen från mitten av juni till början av augusti (Hallin 
2006), och är funnen från Skåne till södra Dalarna (Gärdenfors m.fl. 2002, Gärdenfors 2005).  
Långhornsbi (Eucera longicornis). En kraftig art, 13-15 mm lång, med gulbrun behåring på 
mellankroppen och hos hanarna mycket långa antenner. Specialiserad på näringssök hos 
främst ärtväxter Fabaceae, som bl.a. kråkvicker och gulvial (Falk 1991). Bon anläggs ofta i 
kolonier på torr, lerig, solexponerad mark. Arten är i södra Sverige lokalt tämligen vanligt 
förekommande och är funnen upp till Ångermanland (Cederberg 2006).   
Randbyxbi (Dasypoda hirtipes) (Fig. 6), klassad som Missgynnad (NT). En 13-15 mm lång 
art, med tvärrandig bakkropp och brungul behåring på mellankropp och bakben. Honornas 
mycket långhåriga bakben gör dem omisskännliga. Arten samlar pollen och nektar från korg-
blommiga växter, framförallt fibblor och flyger under juli och augusti. Bon med en upp till 50 
cm lång gång grävs på bar eller sparsamt bevuxen sandmark och ofta i större kolonier 
(Anthon 1982, Müller m.fl. 1997). Arten är i Sverige funnen från Skåne till Dalarna (Gärden-
fors 2005). 
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Fig. 2. Storfibblebi (Panurgus banksianus). Hane 
vilande i höstfibbla, som också torde vara den 
oftast besökta blomman för arten i Värmlands län. 
Ambjörby (lokal 19) 12.7 2006. Samtliga foton:   
S-Å Berglind, om inte annat anges.  

Fig. 3. Småfibblebi (Panurgus calcaratus). Hane i 
flockfibba. Den artkaraktäristiska taggen mitt på 
nederdelen av baklåren syns tydligt på översta bak-
benet på bilden. Loffstrand, Storsand (lokal 17b) 
12.7 2006. 

Fig. 5. Väddsandbi (Andrena hattorfiana). Hona på 
åkervädd, som är artens enda pollen- och nektar-
källa i länet. Honan på bilden har en typisk orange 
främre del av bakkroppen, men i länet verkar hel-
svarta honor vara minst lika vanligt förekommande. 
Östmark, Konradsfors 15.7 2006.  

Fig. 4. Guldsandbi (Andrena marginata). Hona på 
ängsvädd som tillsammans med åkervädd utgör 
artens enda pollen- och nektarkälla. Honorna är lätt 
igenkännbara på bl.a. den ljust orangefärgade bak-
kroppen. Millesviks kyrka 13.8 2005. Foto: Tomas 
Jansson  

Fig. 6. Randbyxbi (Dasypoda hirtipes). Hane på 
flockfibbla som, tillsammans med höstfibbla, 
torde vara den för arten mest besökta blomman i 
länet. Arten har en karaktäristiskt ljusrandig bak-
kropp och honan har dessutom ”byxlika” lår av 
långa borst inbäddade i pollen. Lidsbron (lokal 6) 
16.7 2006.  

Fig. 7. Klöverhumla (Bombus distinguendus). 
Hona på rödklöver, som är en av de vanligaste 
nektarkällorna för arten i länet. Arten känns 
igen på kombinationen av svart band på mel-
lankroppen och svagt gulbrunrandig bakkropp. 
Fensbol, SV om Petterstorp 19.7 2006.  
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Fig. 8. Åkerväg i övre Klar-
älvsdalen med en mosaikmil-
jö av örtrika kanter och gott 
om blottad sand (finmo). 
Mycket lämplig livsmiljö för 
bl.a. storfibblebi, som här 
sågs besöka höstfibblorna i 
förgrunden. Loffstrand, SSV 
om Storsand (lokal 17a), vy 
åt SV, 15.7 2005. Samtliga 
foton: S-Å Berglind. 

Fig. 9. Åkerväg i nedre Klar-
älvsdalen med finsandjord 
intill en klövervall. Efter att 
vallen slagits omkring mitten 
av juni, blommade senare i 
juli stora mängder av höst-
fibbla – som besöktes av både 
stor- och småfibblebi samt 
randbyxbi. Edeby, NNO om 
naturreservatet (lokal 12), vy 
åt N, 18.7 2005.  

Fig. 10. Betad ravin med delvis 
torrängsvegetation och blottade 
fläckar av finmo i nedre Klar-
älvsdalen. Mycket lämplig 
livsmiljö för många vildbin, 
bl.a. stor- och småfibblebi samt 
randbyxbi. Mellan ravinen och 
gården löper en fd järnvägsvall 
med öppna sandblottor och där 
sågs även väddsandbi (lokal 
13). Hällekil, vy åt NV, 24.8 
2005. 
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Klöverhumla (Bombus distinguendus) (Fig. 7), klassad som Missgynnad (NT). Drottningar 
kan nå en längd upp mot 22 mm och har gulsvart mellankropp, gulrandig bakkropp och flyger 
från slutet av maj fram till september. Bon anläggs i övergivna smågnagarbon (Westrich 
1990). Arten är funnen lokalt i hela Sverige, med undantag från de sydligaste landskapen där 
den anses vara utdöd (Løken 1973, Gärdenfors 2005). 
Backhumla (Bombus humilis) har rödbrunfärgad mellankropp, rödbrunrandig bakkropp och 
når en längd av 16-18 mm (drottningar). Anlägger bon under grästuvor och liknande i fält-
skiktet (kan även sällsynt nyttja ihåliga träd). Återfinns under sommarmånaderna på framför-
allt öppen, blomrik mark men även i skogsbryn och trädgårdar med ärtväxter vilka utgör hu-
vudsakliga näringskällan (Løken 1973, Westrich 1990).  
Allmän bastardsvärmare (Zygaena filipendulae), klassad som Missgynnad (NT). Iögonfal-
lande tecknad art med sex röda fläckar mot mörkt metallfärgad bakgrund på framvingarna och 
en vingbredd på 28-39 mm. Flyger på relativt blomrika ängs- och hagmarker under juli och 
augusti (Axelsson & Denzer 2002, Elmquist m.fl. 2005). Larven lever på kärringtand m.fl. 
ärtväxter (Elmquist m.fl. 2005). I Sverige funnen upp till Gävleborgs län (Gärdenfors 2005). 
Liten bastardsvärmare (Zygaena viciae), klassad som Missgynnad (NT). Likt föregående art 
mörk med röda teckningar men har fem fläckar på framvingarna och ger ett något blekare 
intryck då vingarna är tunnfjälligare. Vingbredd på 22-32 mm. Flyger i Värmland främst un-
der juli månad och ärtväxter som kråkvicker och gulvial utgör värdväxter för larven (Axelsson 
& Denzer 2002, Gärdenfors m.fl. 2002). Arten är i Sverige funnen upp till Västernorrlands län 
(Gärdenfors 2005). 
Allmän metallvingesvärmare (Adscita statices), klassad som Missgynnad (NT). Grönskim-
rande art med vingbredd på 24-32 mm som kan ses på både torra och friska blomrika ängs-
marker under juni och juli. Larverna lever på syror Rumex, som ängs- och bergsyra och arten 
förekommer lokalt i hela Sverige (Axelsson & Denzer 2002, Gärdenfors 2005). 
 
 
3. RESULTAT OCH DISKUSSION 
 
De lokaler som besöktes under inventeringen 2005 låg inom ett område som begränsas av 
orterna Karlstad i S, Ransby i N, Gunnarskog i V och Persberg i Ö (Fig. 1). Totalt besöktes ett 
50-tal lokaler (avsnitt 3.3-3.5) varav 35 bedömdes hysa lämpligt habitat (avsnitt 3.3-3.4) och 
på 21 av dessa påträffades för inventeringen utvalda arter (avsnitt 3.3) (Fig. 8-10 och 14-19). 
  
3.1 Stor- och småfibblebiet i Värmlands län 
 
3.1.1 Antal lokaler 
 
Storfibblebiet observerades på totalt 16 lokaler i länet under inventeringen 2005 och tolv av 
dessa var inte kända sedan tidigare (Tabell 1). Totalt har arten påträffats på 22 lokaler i Värm-
lands län mellan 1936-2005 (Tabell 1). Efter att storfibblebiet observerades av bi-experten 
Stellan Erlandsson i Fryksdalen 1950, dröjde nästa fynd tills 1988 då en population 
upptäcktes på Brattfors flygfält (Berglind & Bengtsson 2001). Därefter har 16 nya lokaler 
upptäckts i ganska snabb följd, i takt med ökad uppmärksamhet på arten. Den är funnen inom 
ett ca 14 Χ  8 mil stort område i länets centrala del från Sörmon och Skattkärr i S till Ambjörby 
i N och från Gunnarskog (Gårdsås) i V till Sutterhöjden (Suttertjärn) i Ö (Fig. 11). Intressant 
nog tycks inte artens utbredningsområde ha minskat påtagligt jämfört med fynden under 
1900-talets första hälft. Tvärtom har den tidigare kända nordgränsen flyttats ca fyra mil norrut 
i och med denna inventering, från Torsby i Fryksdalen till Ambjörby i Klarälvsdalen. 
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Tabell 1. Lokaler med fynd av storfibblebi (Panurgus banksianus) i Värmlands län mellan 1936-2005. 

Lokal nr Källa   År 
    Boda, Högboda C.B. Gaunitz (Artdatabanken)  1936
  Nyed C.B. Gaunitz (Artdatabanken)  1937

Skattkärr, Ö. Fågelvik A. Ernvik (Artdatabanken) 1937
Gylleby säteri Stellan Erlandsson (Artdatabanken) 1950
Torsby station Stellan Erlandsson (Artdatabanken) 1950

8 Brattforshedens flygfält Berglind & Bengtsson (2001) samt denna rapport 1988-2005
5 Sörmon S-Å Berglind (2003) samt denna rapport 1990-2005

Mellbymon, sandtäkt S-Å Berglind (opubl.) 2003
4 Öjervik Kristina Norderup (opubl.) samt denna rapport 2003-2005

14 Ransäter Per-Åke Lonnfors (opubl.) samt denna rapport 2003-2005
1 Gårdsås Denna rapport 2005
3 Rinn Denna rapport 2005
6 Lidsbron Denna rapport 2005
7 Sunnemo Denna rapport 2005
9 Suttertjärn Denna rapport 2005

12 Edeby, NO reservatet Denna rapport 2005
13 Hällekil Denna rapport 2005
15 Ginbergsängen Denna rapport 2005
16 Yggenäs Denna rapport 2005
17 Storsand Denna rapport 2005
18 Björkenäs Denna rapport 2005
19  Ambjörby Denna rapport  2005

 
Mot bakgrund av att storfibblebiet bedöms ha minskat inom dess svenska utbredningsområde 
(Gärdenfors 2005) framstår det förhållandevis stora antalet fyndlokaler i Värmland – på norra 
gränsen för artens svenska utbredning – som överraskande. Vi tror inte att det rör sig om en 
sentida expansion utan att arten varit förbisedd. Artens förekomstarea torde i själva verket ha 
minskat även i Värmland under senare decennier i takt med jordbrukets intensifiering och 
storskalighet å ena sidan, och igenväxning av lämpliga torrängsmarker å den andra. Denna 
omvandling har dock inte varit så snabb på de magra, sandiga jordarna i bl.a. Klarälvsdalen, 
Sunnemodalen och delar av Fryksdalen, vilket sannolikt är en viktig förklaring till att arten 
ännu förekommer på relativt många lokaler här (se Fig. 8-10 och 17-19).  
 
Småfibblebiet observerades på åtta lokaler under inventeringen 2005, varav fem lokaler inte 
var kända sedan tidigare (Tabell 2). Totalt är arten funnen på åtminstone 14 lokaler i Värm-
lands län mellan 1904-2005 (Tabell 2). För denna art finns ett nästan 100 års långt mellanrum 
mellan 1904 då arten insamlades vid Arvika, tills nästa fynd år 2002 vid Algustadfältet S om 
Norsbron (S-Å Berglind opubl.), vartefter åtskilliga nya lokaler tillkommit. Dess utbrednings-
område i Värmland överensstämmer i hög grad med det för storfibblebiet med undantag bl.a. 
för att småfibblebiet hittills ej är funnet i Sunnemodalen eller i Övre Klarälvsdalen N om 
Loffstrand (Storsand) (Fig. 12). Sannolikt har även denna art länge varit förbisedd i Värm-
land, men det finns också vissa indikationer på att den lokalt expanderat sin förekomst under 
senare år: sålunda upptäcktes arten på Edsgatan vid Björby respektive på Sörmon först år 
2004 trots att uppmärksamhet ägnats åt bifaunan här sedan över tio år tillbaka (S-Å Berglind 
opubl.). 
 
Som framgår av tabell 1 och 2 förekommer storfibblebiet och småfibblebiet ofta på samma 
lokaler – något som också Tengö m.fl. (1988) noterat. På lokaler med fynd av fibblebin i 
Värmland mellan 2002-2005 fanns dock ingen statistiskt signifikant association mellan när-
varo av storfibblebiet (17 av 21 lokaler) och närvaro av småfibblebiet (13 av 21 lokaler, varav 
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Fig. 11. Fynd av storfibblebi  (Panurgus banksianus) i Värmlands län t.o.m. 2005.
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Fig. 12. Fynd av småfibblebi (Panurgus calcaratus) i Värmlands län t.o.m. 2005. 
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Tabell 2. Fynd av småfibblebi (Panurgus calcaratus) i Värmlands län mellan 1904-2005. 

Lokal nr Källa   År 
  Arvika (Östra Arvika församling) Simon Bengtsson (Artdatabanken)  1904
  Algustadmon, S om Norsbron, sandtäkt  S-Å Berglind (opubl.)  2002
  Mellbymon, sandtäkt S-Å Berglind (opubl.) 2003
  Brattforsheden, Källorna, sandtäkten S-Å Berglind (opubl.) 2003

 Edsgatan, Björby S-Å Berglind (opubl.) 2004-2005
4 Öjervik Kristina Norderup (opubl.) samt denna rapport 2004-2005
5 Sörmon S-Å Berglind (opubl.) samt denna rapport 2004-2005

14 Ransäter Per-Åke Lonnfors (opubl.) samt denna rapport 2004-2005
 Brunsberg, Fjällsviken  Mårten Nilsson (opubl.) 2005

1 Gårdsås Denna rapport 2005
9 Suttertjärn Denna rapport 2005

12 Edeby, NO reservatet Denna rapport 2005
13 Hällekil Denna rapport 2005
17  Storsand Denna rapport  2005

 
nio gemensamma med storfibblebiet) (x2=3,04; df=1; p=0,081). Detta kan förefalla överras-
kande, och möjligen bero på att endera arten förbisetts på lokaler där besökstillfällena varit få. 
Det är dock uppenbart att endast en av arterna förekommer på vissa lokaler som inventerats 
under flera säsonger, t.ex. Brattforshedens flygfält (Berglind & Bengtsson 2001) och Edsga-
tan (Björby) (S-Å Berglind opubl.). Som nämnts ovan kan storfibblebiet också finnas ensamt i 
Sunnemodalen och norra delarna av Övre Klarälvsdalen.  
 
3.1.2 Antal individer och habitatval 
 
För storfibblebiet varierade antalet observerade individer per lokal/dellokal och besök från 
208 (lokal 12a) till en (sju lokaler/dellokaler) (Bilaga 1). Majoriteten var hanar, och många av 
dessa vilade i fibbleblommor, i hög grad höstfibbla (lokalt även styv- och flockfibblor). Vid 
alla lokaler/dellokaler utom fyra (lokal 5a, 7, 12a och 12b) observerades färre än totalt tio 
individer under studieperioden. För småfibblebiet varierade antalet individer per lokal/-
dellokal och besök från 29 (lokal 12a) till en (lokal 5b). I Fig. 13 framgår att på den individ-
rika lokalen 12a var antalet observerade individer av storfibblebiet störst i början av invente-
ringsperioden medan det största antalet småfibblebin noterades något senare, vilket samman-
faller med respektive arts tidigare kända flygperiod (Tengö m fl 1988, Westrich 1990).  
 
Det låga observerade individantalet på merparten av lokalerna antyder att det handlar om rela-
tivt små lokala populationer, eller att endast en mindre andel av respektive population obser-
verats vid besökstillfället. Eftersom födosöks- och parningsaktivitet hos fibblebin påverkas av 
väder, temperatur och de tider när näringsblommorna är utslagna (Münster-Swendsen 1968, 
1970, Tengö m.fl. 1988) vore det värdefullt att intensivt övervaka ett antal populationer minst 
en dag per vecka under hela respektive populations flygtid med avseende på antalet observe-
rade individer av respektive art vid olika tider på dagen. Därefter vore det lättare att utvärdera 
t.ex. hur pass stor andel de under eftermiddagarna lätt iakttagbara hanarna i fibbleblommor 
utgör av en population vid ett visst tillfälle. 
 
Angående habitatval gjordes flertalet fynd av stor- och småfibblebiet i anslutning till mindre, 
lågt trafikerade sandiga åker- eller andra småvägar med bevuxen mittsträng, rikligt blom-
mande kantzoner och god tillgång på fibblor. Förekomst av gårdsbyggnader eller närliggande 
träddungar som gav lä utan att skugga tycktes också gynnsamt vilket även noterats för andra  

 14



208

23
3

29 16 6
0

50
100
150
200
250

20050706 20050713 20050718 20050805

A
nt

al
 fi

bb
le

bi
n

Storfibblebi Småfibblebi

 
Fig. 13. Variation i abundansen fibblebin noterade vid Edeby, NO reservatet, lokal 12a, vid fyra besökstillfällen 
mellan 6 juli-5 augusti 2005. 
 
vildbiarter (Franzén & Nilsson 2004). Denna typ av mosaikmiljö finner man som tidigare 
nämnts framförallt i det småskaligt brukade odlingslandskapet i Klarälvsdalen och andra stör-
re dalgångar med sandjordar i Värmland (Fig. 8-10 och 17-19). I ett nationellt perspektiv ut-
gör miljön en hotad och allt mer sällsynt naturtyp p.g.a. igenväxning å ena sidan och jordbru-
kets intensifiering å den andra (Linkowski m.fl. 2004a). Andra bebodda miljöer för båda ar-
terna är sandtäkter (Fig. 14), små flygfält (Fig. 15) samt järnvägsvallar med gott om örter. 
Vissa lokaler där fynd gjorts tidigare eller som vid studier av jordarts- och topografisk karta 
bedömdes kunna hysa lämpligt habitat, visade sig vid besök sakna blomrik vegetation och 
vara allt för igenväxta för att möta storfibblebiets miljökrav. Ett fortsatt kvävenedfall som 
leder till igenväxning och utarmning av floran kan på sikt ytterligare minska mängden lämp-
ligt habitat (jfr Haddad m.fl. 2000). Trots att arten under inventeringen på flera platser notera-
des i hyggliga individantal är dess framtid således fortsatt osäker. 
 
3.1.3 Samförekomst med övriga utvalda arter 
 
Förutom fördelen ur övervakningssynpunkt med att fibblebina är tämligen lätta att observera, 
vore det fördelaktigt ur naturvårdssynpunkt om de också indikerade att bebodda lokaler hyser 
förhållandevis många andra rödlistade arter. En statistisk jämförelse av antalet funna röd-
listade arter som valts ut vid denna ”snap shot”-inventering (max nio arter) fann att lokaler/-
dellokaler med storfibblebiet inte uppvisade signifikant fler rödlistade arter (min-max=1-5 
arter; median=2; n=19) än lokaler/dellokaler med rödlistade arter utan storfibblebiet (min-
max=1-3; median=1; n=8) (Mann-Whitney U=46,5; p=0,091) (Bilaga 1). Däremot uppvisade 
lokaler/dellokaler med småfibblebiet signifikant fler rödlistade arter (min-max=1-5; medi-
an=2; n=11) än lokaler/dellokaler med rödlistade arter utan småfibblebiet (min-max=1-3; me-
dian=1; n=16) (Mann-Whitney U=49,0; p=0,038) (Bilaga 1). Resultaten bör dock tolkas med 
försiktighet eftersom antalet observerade arter på respektive lokal kan ha påverkats av att an-
talet besök per lokal var ganska litet, att besöken gjordes vid något olika tid på dagen och vid 
något olika väderlek. Å andra sidan torde dessa osäkerhetsfaktorer ha påverkat utfallet för de 
analyserade närvaro- och frånvarolokalerna lika mycket. Det är värt att notera att det inte 
fanns någon signifikant skillnad i antalet besök på lokaler/dellokaler med storfibblebiet (min-
max=1-4 besök; median=2; n=19) jämfört med lokaler/dellokaler med rödlistade arter utan 
storfibblebiet (min-max=1-3; median=2; n=8) (Mann-Whitney U=57,5; p=0,27) (Bilaga 1). 
Det fanns heller ingen signifikant skillnad i antalet besök på lokaler/-dellokaler med små-
fibblebiet (min-max=2-4; median=2; n=11) jämfört med lokaler/dellokaler med rödlistade 
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arter utan småfibblebiet (min-max=1-4; median=2; n=16) (Mann-Whitney U=67,0; p=0,25) 
(Bilaga 1). För att närmare utvärdera om respektive fibblebi kan fungera som lämplig indika-
torart bör fler besök göras per lokal och säsong och helst även andra rödlistade arter invente-
ras som inte nödvändigtvis är lättidentifierade i fält. Detta innebär dock större kostnader och 
att entomologisk expertis måste utföra fältarbetet.   
 
3.2 Övriga utvalda arter   
 
På tio av 16 fibblebilokaler samt på fem lokaler där fibblebin inte påträffades observerades 
andra utvalda arter av naturvårdsintresse (Tabell 3). Väddsandbiet (Andrena hattorfiana) 
återupptäcktes i Värmland 2005 av först Per-Åke Lonnfors vid Edeby, Torpet, i slutet av juni. 
Arten påträffades sedan under denna inventering på ytterligare tre lokaler: Hällekil, Hög-
bergsfältet och Västby (Tabell 3 och avsnitt 3.3). Den senare (Fig. 18) kan vara den nordligas-
te idag kända lokalen i Sverige. I samtliga fall tycks det handla om ytterst små och hotade 
populationer. Återfynden är de första i länet på nära 90 år, sedan dåtidens stekelexpert Abra-
ham Roman observerade arten år 1916 vid Skagersbrunn i SÖ Värmland. Den lokalt före-
kommande mörka färgvarianten dominerar bland de individer som observerades under inven-
teringen. Guldsandbiet (Andrena marginata) påträffades under inventeringen på två lokaler i 
norra Övre Klarälvsdalen: Västby och Likenäs (Fig. 18-19). Arten observerades första gången 
i Värmland vid Klarabro N om Sysslebäck den 17 juli 1978 av Gunnar Hallin (pers. medd.). 
Biet är i Värmland sannolikt delvis förbisett och torde indikera historisk kontinuitet av god 
tillgång på åker- eller ängsvädd. Efter inventeringen påträffades guldsandbiet under sensom-
maren 2005 även i SV Värmland: vid Sillegårdsed strax S om Årjäng samt vid Gillberga- re-
spektive Millesviks kyrka i Säffle kommun (Tomas Jansson, pers medd.). Samtliga dessa se-
nare fynd gjordes invid gravhögar som vårdas ur kulturmiljösynpunkt och arten nyttjade på 
dessa lokaler ängsvädd. Randbyxbiet (Dasypoda hirtipes) noterades på tre lokaler under in-
venteringen (Lidsbron, Edeby NO naturreservatet och Ransäter) och sedan på ytterligare en 
lokal (Hällekil) i slutet av augusti och är därmed under senare år känd från åtminstone åtta 
lokaler i länet. Samtliga dessa är belägna i anslutning till Klarälvsdalen mellan Edeby och 
Munkfors samt en lokal i Sunnemodalen. Långhornsbiet (Eucera longicornis) påträffades på 
en lokal under inventeringen (Skjutsbol), men tycks vara ganska väl spridd på örtrika ängs-
marker med gott om gulvial och andra ärtväxter som utgör huvudsakliga näringsväxter. Den 
är under senare år känd från ca tio lokaler i länet, från Sörmon i söder till Östmark i norr, och 
från Älgå i väster till Brattforsheden (Källorna) i öster.  
 
Av humlor observerades på tre lokaler i länet klöverhumlan (Bombus distinguendus) som i 
Värmland förekommer sparsamt i södra delen men mera spritt norrut (Nilsson & Berglind 
2005). Den uppträder emellertid sällan talrikt. Utöver lokalerna som noterats under invente-
ringen är den under senare år påträffad på ytterligare ca tio lokaler i länet, från S. Törne i sö-
der till Östmark i norr. Även backhumlan (Bombus humilis) observerades under inventering-
en på tre lokaler, Skjutsbol, Öjervik och Sörmons grustag. Arten är i nuläget känd från få plat-
ser i Värmland och tycks föredra varma örtrika lokaler med gott om ärtväxter. Av övriga note-
rade humlearter var det jordhumlor som observerades på flest antal lokaler. 
 
Allmän bastardsvärmare (Zygaena filipendulae) har i Värmland under senare år påträffats 
från Yttre Hedane i S till Ritamäki i N (Mangsbo & Lötberg, manus). Totalt är arten noterad 
från mindre än 15 sentida lokaler. Den något mindre arten liten bastardsvärmare (Zygaena 
viciae) som under inventeringen påträffades i ett exemplar på Sörmon har under senare år 
noterats från knappt 20 lokaler i länet, vilka i flera fall utgörs av blomrika ängsmarker utan 
slåtter och med gott om gulvial och kråkvicker. Arten verkar uppvisa en negativ trend genom 
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Tabell 3. Fynd av utvalda rödlistade eller lokalt förekommande arter utöver fibblebin under inventeringen 
2005 (se även avsnitt 3.3 och Fig. 1). 

Lokal nr Arter 
1  Gårdsås klöverhumla (Bombus distinguendus) 
2 Skjutsbol backhumla (Bombus humilis), långhornsbi (Eucera longicornis) 
4 Öjervik backhumla (Bombus humilis) 
5 Sörmon allmän metallvingesvärmare (Adscita statices), allmän bastardsvärmare  

(Zygaena filipendulae), liten bastardsvärmare (Zygaena viciae), backhumla 
(Bombus humilis) 

6 Lidsbron randbyxbi (Dasypoda hirtipes) 
8 Brattforshedens flygfält allmän metallvingesvärmare (Adscita statices) 

10 Högbergsfältet väddsandbi (Andrena hattorfiana)  
11 Edeby, Torpet väddsandbi (Andrena hattorfiana)   
12 Edeby, NO reservatet klöverhumla (Bombus distinguendus), randbyxbi (Dasypoda hirtipes)  
13 Hällekil väddsandbi (Andrena hattorfiana)  
14 Ransäter randbyxbi (Dasypoda hirtipes) 
15 Ginbergsängen allmän metallvingesvärmare (Adscita statices) 
16 Yggenäs klöverhumla (Bombus distinguendus), allmän bastardsvärmare (Zygaena 

filipendulae) 
20 Västby väddsandbi (Andrena hattorfiana), guldsandbi (Andrena marginata) 
21  Likenäs guldsandbi (Andrena marginata) 

 
att under de senaste åren inte ha påträffats i Örtensjöområdet trots tillsynes oförändrat habitat 
(Nilsson & Berglind 2005). Jämfört med de ovan nämnda bastardsvärmarna har allmän me-
tallvingesvärmare (Adscita statices) en betydligt större spridning i länet och har påträffats 
från Sörmon i S till Sysslebäck (Klarabro) i N med totalt över 30 noterade lokaler i sen tid. 
Arten återfinns på många typer av både torra och friska gräsmarker med gott om bergs- och 
ängssyra men är likväl förhållandevis lokal.   
 
3.3 Lokaler med fynd av fibblebin eller andra utvalda arter  
 
Nedan redovisas lokaler vilka vid besök visade sig hysa för fibblebin lämpligt habitat och där 
även andra utvalda arter påträffades (markerade med fet), liksom vanligt förekommande hum-
learter. För besöksdatum, blomrikedom, påträffade arter och ortofoton med begränsning för 
respektive lokal hänvisas till bilaga 1 och 4. 

 
1. Gårdsås, O om Gunnarskog. Dellokal 1a med sparsamt beväxt sandig yta vid förråds-

byggnader intill en ca 100 m lång sträcka åkerväg i NO – SV riktning kantad med ört-
vegetation av bl.a. höstfibbla, kråkvicker och åkervädd. Spannmålsodling i NV och 
upplöjd potatisåker i SO. Dellokal 1b med örtrika kantzoner med bl.a. baldersbrå, röd-
klöver och vitklöver längs en ca 200 m lång sträcka av bred grusväg i N – S riktning 
med spannmålsodling i V och betesvall i Ö. Dellokal 1c med örtvegetation av bl.a. 
baldersbrå, flockfibbla och röllika längs en ca 200 m lång grusvägssträcka i NO – SV 
riktning nära gårdsmiljö. Viss förekomst av sydexponerade sandblottor i dikeskanten 
längs grandominerad högväxt skog i NO och vallodling i SO. Dellokal 1d med örtve-
getation av bl.a. flockfibbla, rödklöver och älgört längs en ca 200 m lång sträcka av 
sandig, bitvis grusad, småväg med beväxt mittsträng. Mindre gräsyta med spridda 
höstfibblor framför förrådsbyggnad vid vägens norra del därefter högväxt blandskog i 
V och spannmålsodling i Ö. På dellokal 1a-c observerades ett flertal hanar av små-
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fibblebi och på dellokal 1d en hona av storfibblebi. I området påträffades klöver-
humla samt bryn-, hus-, jord-, sten- och åkerhumla.  

2. Skjutsbol, Ö om Klässbol. Kantzoner med högväxt örtvegetation av bl.a. gulvial, 
kråkvicker och vitklöver längs en ca 150 m lång sträcka av grusväg orienterad i NO – 
SV riktning med omgivande spannmålsodlingar. Både hanar och hona av långhornsbi 
noterades på platsen samt back-, jord-, sten- och åkerhumla. 

3. Rinn, Ö om Torsby. Gräsbevuxen fotbollsplan kantad av örtvegetation med bl.a. 
flockfibbla, höstfibbla och vitklöver samt enstaka solexponerade sandblottor. I samtli-
ga väderstreck omgiven av högväxt blandskog. En hane av storfibblebi påträffades i 
smörblomma samt jord-, åker- och ängshumlor. 

4. Öjervik, S om Rottneros. Dellokal 4a med högvuxen örtvegetation av bl.a. flockfibb-
la, fyrkantig johannesört och prästkrage på mindre slåtteräng, ca 0,02 ha, kantad av 
spridda lövträd. Boningshus i V, blandskog i N samt grusväg och lövträdsbeväxta be-
teshagar i S och Ö. Dellokal 4b med ca 200 m örtrik kantzon med bl.a. flockfibbla, 
mjölkört och åkervädd i anslutning till järnvägsspår och badplats med flera solexpone-
rade sandblottor. Stor- och småfibblebi observerades på dellokal 4a och på dellokal 
4b påträffades ett exemplar av backhumla. Även bryn-, hag-, jord- och åkerhumla no-
terades. Tidigare år har även bl.a. mindre bastardsvärmare och klöverhumla noterats 
här (K. Norderup och S-Å Berglind opubl.). 

5. Sörmon (Fig. 14), V om Karlstad. Dellokal 5a med ett ca 2,8 ha stort ängsliknande 
parti beläget i SV delen av den större grustäkten Ö om vattenverket med delvis ganska 
högväxt örtvegetation på botten bestående av bl.a. fibblor, nattljus och prästkrage. Sto-
ra öppna sandytor bl.a. vid täktens kanter med fåtal spridda träd. Dellokal 5b på ca 1,3 
ha i täktens NÖ del med spridd örtvegetation av bl.a. fibblor, nattljus och rödtoppa på 
botten samt likt dellokal 5a med spridda träd invid täktens kanter. Vid första besöket 
observerades storfibblebi på båda lokalerna och vid senare besök småfibblebin. Ett 
stort antal allmän bastardsvärmare noterades på båda dellokalerna och på dellokal 
5a påträffades även ett exemplar av vardera mindre bastardsvärmare (tyvärr utan 
tillvarataget beläggexemplar) och allmän metallvingesvärmare. Totalt observerades 
sex humlearter: back-, jord-, sten- och åkerhumla samt jord-, och stensnylthumla. En 
närmare presentation av områdets bi- och övriga insektsfauna mellan åren 1989-2004 
ges i Berglind (2003) där det framgår att lokal 5a-b rymmer ett så stort antal andra 
rödlistade arter att lokalen är av nationellt intresse ur naturvårdssynpunkt. 

6. Lidsbron, NNV om Sunnemo. Sydvända, sparsamt bevuxna sandiga vägskärningar 
med bl.a. flock- och höstfibbla på norrsidan av en ca 100 m lång sträcka asfaltväg i V 
– Ö riktning vid N änden av Lidsjön. Högväxt, talldominerad skog i N och i S gräs-
mark med spridda lövträd ned mot strandområde. På lokalen noterades storfibblebi 
och randbyxbi liksom det storvuxna blodbiet Sphecodes albilabris.  

7. Björkil, N om Sunnemo. Örtvegetation med bl.a. flockfibbla, höstfibbla och käring-
tand på N delen av fotbollsplan samt på sandig småväg upp mot elljusspår, totalt en ca 
130 m lång sträcka. Högväxt, blandskog i N och V. Vid besök noterades som flest 15 
exemplar av storfibblebi samt jord-, åker-, ängs- och jordsnylthumla.   

8. Brattforshedens flygfält (Fig. 15), Ö om Blombacka. Ca 4,5 ha av NÖ delen av stort 
flygfält i kulturreservat, med örtrik vegetation av torrängskaraktär med bl.a. blåklocka, 
flockfibbla och ljung. På lokalen noterades storfibblebi och allmän metallvinge-
svärmare samt bryn-, jord-, sten- och åkerhumla. En detaljerad beskrivning av områ-
dets insektsfauna ges i Berglind & Bengtsson (2001), där det framgår att lokalen är av 
mycket stort intresse ur naturvårdssynpunkt, med flera ytterligare rödlistade arter. 

9. Suttertjärn, N om Sutterhöjden. Dellokal 9a med örtrika kantzoner med bl.a. flock-
fibbla, höstfibbla och röllika längs en ca 100 m lång sträcka grusväg i V – Ö riktning. I 
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N skiljd från sandiga järnvägsvallar av lövträdsbård och i S solexponerat läge mot 
vallodling. Dellokal 9b med relativt örtrika kantzoner med bl.a. flockfibbla, strätta och 
åkertistel längs en bredare, ca 150 m lång, sträcka av grusväg i NO – SV riktning. 
Högväxt, grandominerad skog i NV, lägre blandskog mot SO. Storfibblebi påträffa-
des på båda dellokalerna vid besök i juli och småfibblebi på dellokal 9a i augusti. 
Jord-, sten-, åker-, och stensnylthumla observerades. 

10. Högbergsfältet (Fig. 16), SO om Persberg. Öppen, solexponerad slåtteräng på höjd 
invid klockstapel i Högbergsfältets naturreservat. Vid inventeringstillfället den 11/7 
hade ängen nyligen slagits och endast ett fåtal m2 örtrik ängsmark med bl.a. käring-
tand, stormåra och åkervädd fanns kvar runt klockstapeln. En helsvart hane av vädd-
sandbi noterades samt hag- och stenhumlor. Lokalen besöktes även den 28/6 av SÅB 
och Mårten Nilsson vid soligt väder utan att några av de utvalda solitärbina eller fjäri-
larna noterades. Ett besök gjordes också den 17/7 av SH och SÅB vid mulet väder 
men trots att uppmärksamhet ägnades åt att finna eventuella vilande fibblebihanar i de 
vid tillfället dominerande flockfibblorna sågs inga sådana.  

 
Lokal 11 till 21 är samtliga belägna på eller i nära anslutning till näs längsmed Klarälven 
från Edeby i S till Likenäs i N. Jordarten utgörs av finmo på de flesta lokaler (gammalt 
fjordsediment från när Klarälvdalen var en del av det forna havet). Åtskilliga av de små 
jordbruksvägarna i området som används för biltrafik har tyvärr försetts med ett mer eller 
mindre täckande gruslager.  
 
11. Edeby, Torpet. Sandiga dikeskantzoner med örtvegetation av bl.a. kärleksört, röllika 

och åkervädd längs en ca 400 m lång sträcka av nyligen asfalterad banvall i N – S 
riktning. Betesmark, ängsmark och vallodling i både Ö och V samt högvuxen bland-
skog mot N och S. Viss förekomst av uppskrapade, vegetationsfria sandblottor i di-
keskanten. Ett fåtal exemplar av väddsandbi noterades på åkervädd samt hus-,  
jord-, sten- och åkerhumla N om grusvägen. Närmare 15 väddsandbin sågs på 
åkervädd i slutet av juni 2005, då arten upptäcktes här av Per-Åke Lonnfors. 

12. Edeby, NO reservatet (Fig. 9). Dellokal 12a med högväxt, örtrik vegetation av bl.a. 
höstfibbla, mjölkört och smörblomma längs en ca 400 m lång sträcka av smal, finsan-
dig åkerväg med sparsamt beväxt mittsträng orienterad i N – S riktning. Bård av sly 
och relativt högvuxna lövträd i V längsmed älvstranden. Dellokal 12b med fibblerik, 
ca 1 ha stor, syddel av större vallodling med högväxt blandskog i Ö och S. Vallen en-
ligt uppgift slagen omkring mitten av juni och i mitten av juli blommade stora mäng-
der höstfibbla på södra delen. När lokalen upptäcktes i början av juli noterades över 
200 hanar av storfibblebi vilandes i blommor på dellokal 12a. Både höstfibbla, smör-
blomma, åkervädd och vid senare tillfälle även gullris nyttjades som viloplats. Även 
småfibblebi observerades i större antal, som flest ett 30-tal, samt en drottning av klö-
verhumla. På dellokal 12b förekom båda arterna fibblebin och ett flertal exemplar av 
randbyxbi och där togs även, av SH, en hona av det sällsynta trätapetserarbiet Mega-
chile ligniseca på höstfibbla. I området fanns gott om hag-, hus-, jord-, sten- och åker-
humlor. 

13. Hällekil (Fig. 10). Sandiga kantzoner med örtvegetation av bl.a. blåklocka, röllika och 
åkervädd längs en ca 500 m lång sträcka av nyligen asfalterad banvall i N – S riktning. 
Förekomst av sydvästexponerade finsandblottor samt betesmark, vallodling och 
spann-målsodling åt både O och V. På platsen noterades enstaka exemplar av stor-
fibblebi och väddsandbi samt hag-, hus-, jord-, sten- och åkerhumla. Efter 
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Fig. 14. Slutbrukad grus-
täkt med en rik torrängsve-
getation och större partier 
med öppen sand. Med 
förekomst av bl.a. stor- och 
småfibblebi, backhumla 
och en i övrigt mycket 
artrik insektsfauna. Sör-
mon, täkten NV om Smed-
bergsände (lokal 5a), vy åt 
SV, 2.7 2005. Samtliga 
foton: S-Å Berglind. 

Fig. 15. Örtrik torrängs-
mark inom kulturreservatet 
Brattfors krigsflygfält. 
Tack vare en stor torrängs-
areal med sen slåtter och 
tillgång till öppna sandblot-
tor har en rik insektsfauna 
och flora kunnat kolonisera 
och leva kvar på flygfältet 
sedan krigsåren. Med före-
komst av bl.a. storfibblebi 
och metallvingesvärmare. 
Lokal 8, vy åt NO, 21.7 
2006. 

Fig. 16. Ängsmark inom 
naturreservatet Högbergs-
fältet med gott om åkervädd, 
som slås med hjälp av trak-
tor. En ensam hane av vädd-
sandbi sågs i början av juli 
2005 vid klockstapeln, där 
enstaka blommor av åker-
vädd fanns kvar. I övrigt 
hade tyvärr hela ängen sla-
gits, vilket är alldeles för 
tidigt för denna art. Lokal 10, 
vy åt NO 2.7 2006.  
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Fig. 17. Sandig åkerväg i 
Övre Klarälvdalen med 
kanter av friskängs-
vegetation. Här påträffades 
storfibblebi samt den 
mycket ovanliga rovstekeln 
Mellinus crabronea. S om 
Ambjörby, Björkenäs (lo-
kal 18), vy åt OSO, 4.8 
2005. Samtliga foton: S-Å 
Berglind. 

Fig. 18. Åkerväg i Övre 
Klarälvdalen med grusig 
sand och örtrika kanter 
med bl.a. åkervädd. Här 
påträffades gott om guld-
sandbin samt den hittills 
nordligaste kända popula-
tionen av väddsandbi i 
länet. S om Likenäs, Väst-
by (lokal 20), vy åt SSO 
12.7 2006.  

Fig. 19. Åkerväg vid Like-
näs Ö om bron över Klar-
älven, med gott om åker-
vädd och öppna till glest 
bevuxna blottor med fin-
mo. Mycket lämplig livs-
miljö för många vildbin 
inklusive guldsandbiet, 
som här sågs besöka åker-
vädd och gräva fram bohål 
i sanden. Likenäs (lokal 
21), vy åt S 12. 7 2006. 
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inventeringsperioden, den 24/8, observerades, av SÅB, även småfibblebi och rand- 
byxbi i den närbelägna sandiga betade ravinen Ö om järnvägen (Fig. 10). 

14. Ransäter, Rudstorp. Kantzoner med bitvis grusade finsandslänter och örtvegetation 
av bl.a. kanadagullris, mjölkört och sandtrav längs en ca 400 m lång sträcka av nyligen 
asfalterad banvall i NO – SV riktning. Enstaka lövträd och öppna sydostexponerade 
sand/grusblottor. Omgivande beteshagar rika på höstfibbla och vitklöver. Vid första 
besöket noterades två hanar av storfibblebi och vid senare besök ett fåtal exemplar av 
småfibblebi och randbyxbi. En stor koloni med hundratals bohålor av sistnämnda art 
indikerade förekomst av betydligt fler individer. Jord-, sten- och åkerhumla noterades 
på platsen. Lokalen är väl undersökt av Per-Åke Lonnfors sedan 2002 och flera ytter-
ligare intressanta vildbin har noterats (P-Å Lonnfors opubl.). 

15. Ginbergsängen, N om Öjenäs. Mindre gräsyta beväxt med bl.a. höstfibbla, röllika och 
vanlig ögontröst i anslutning till gårdsbyggnader och grusig åkerväg med blandskog i 
NO samt spannmålsåker i V och S. Fynd gjordes av storfibblebi och allmän metall-
vingesvärmare samt jord-, sten- och åkerhumla. 

16. Yggenäs, N om Sälje. Öppet belägen, ca 275 m lång grusig åkerväg i framförallt N – 
S riktning kantad med örtvegetation av bl.a. gullris, mjölkört och åkervädd. Beteshage 
i V samt spannmålsåkrar i N och Ö. Storfibblebi, allmän bastardsvärmare och klö-
verhumla observerades i enstaka exemplar samt även hag-, jord-, sten-, ängs- och 
åkerhumla.   

17. Storsand (Fig. 8), N om Loffstrand. Dellokal 17a med örtrika kantzoner med bl.a. 
flockfibbla, höstfibbla och ängsvädd längs en ca 200 m lång sträcka av smal sandig 
åkerväg med beväxt mittsträng i N – S riktning med gårdsbyggnader i S. Blandskog av 
varierad täthet mot V och öppet mot gräsvall i Ö. Dellokal 17b längre ut på näset be-
stående av en ca 200 m lång sträcka av smal finsandig åkerväg över öppen gräsmark 
med spridda fibblor, bitvis med torrängskaraktär, strax intill älvstranden. Glest beväxt 
mittsträng och kantzoner med sparsam örtvegetation av bl.a. blåklocka, höstfibbla och 
röllika. På dellokal 17a påträffades storfibblebi och dellokal 17b hyste småfibblebi.  

18. Björkenäs (Fig. 17), S om Ambjörby. Kantzoner med högvuxen örtvegetation av bl.a. 
flockfibbla, gullris och höstfibbla längs en ca 250 m lång sträcka av finsandig, bitvis 
grusad, åkerväg med delvis beväxt mittsträng orienterad i V – Ö riktning. Boningshus 
och förrådsbyggnader i Ö, gräsmark med bård av träd i N längs älven och öppet mot 
spannmålsåker i S. Lokalen hyste en mindre population av storfibblebi, som mest no-
terades nio individer vid samma tillfälle, samt även jord-, åker- och ängshumla. Vid 
åkervägkanten togs den 4/8, av SÅB, även en hona av den mycket sällsynta rovstekeln 
Mellinus crabronea som är rödlistad under kategorin Starkt hotad (EN) (Gärdenfors 
2005). 

19. N om Ambjörby, Ö om Månäsbron över älven. Fd upplagsplats S om landsvägen 
med gott om höstfibbla och exponerad finmo. En hane av storfibblebi påträffades. 

20. Västby (Fig. 18), S Likenäs. Kantzoner med högväxt örtvegetation av bl.a. flockfibb-
la, kråkvicker och åkervädd längs en ca 150 m lång sträcka av smal, finsandig åkerväg 
med sparsamt beväxt mittsträng i NV – SO riktning. Till stor del sydexponerat läge 
mot vallodling och trädbeväxt beteshage i N. När lokalen upptäcktes observerades ett 
flertal individer av väddsandbi och vid följande besök påträffades en större popula-
tion av guldsandbi samt ett exemplar av klöverhumla. Även jord-, åker- och ängs-
humla noterades.  

21. Likenäs (Fig. 19), Ö om bron. Sandig, delvis vegetationsbevuxen ca 150 m lång ner-
fartsväg/fd upplagsplats NV om landsvägen, med örtrika kantzoner med bl.a. flock-
fibbla, höstfibbla och åkervädd. Öppet mot vallodling och asfaltväg i SO och skild 
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från älven av en bård med sly och högre lövträd. På lokalen observerades flera exem-
plar av guldsandbi samt jord-, sten- och åkerhumla.  

 

3.4 Lokaler med lämpligt habitat utan fynd av utvalda arter  
 
Nedan redovisas lokaler vilka vid besök bedömdes hysa för fibblebin lämpligt habitat men där 
inga utvalda arter påträffades, förutom vanligt förekommande humlearter. För detaljer om 
besöksdatum, blomrikedom och arter på respektive lokal m.m. hänvisas till bilaga 2. 

 
22. Avelsbol, Ö om Klässbol. Kantzoner med högväxt örtvegetation av bl.a. blåklocka, 

rödklöver och smörblomma längs en ca 100 m lång sträcka av grusväg i V – O rikt-
ning med blandskog i N och spannmålsodling i S. Enstaka markblottor i sydexponerat 
läge. På platsen noterades jord- och trädgårdshumla. 

23. Nötön, NO om Vägsjöfors. Ca 200 m lång sandig/smågrusig åkerväg i N – S riktning 
kantad av örtvegetation av bl.a. höstfibla, smörblomma och stormåra. Gräsmark och 
spannmålsodling i V samt gårdsbyggnader och spannmålsodling i O. Bryn- och jord-
humla observerades. 

24. Gylleby, SO om Sunne. Kantzoner med bl.a. höstfibbla, rödklöver och vitklöver längs 
en ca 300 m lång finsandig väg i NO – SV riktning mellan ridhus och ridbana. Hög-
växt blandskog i O och öppna beteshagar i V. Jord-, sten- och åkerhumla påträffades. 

25. Tutemo, S om Sunnemo. Örtrika kantzoner med bl.a. prästkrage, röllika och åkervädd 
längs en ca 200 m lång sträcka av sandig, småväg med bitvis pålagt grus och beväxt 
mittsträng i SV – NO riktning. Blandskog i SO och beteshagar i nordväst. Hus-, jord- 
och åkerhumla noterades. 

26. Gräs, S om Sunnemo. Ca 100 m av kantzoner med örtvegetation av bl.a. röllika, 
stormåra och åkervädd kring slagen gräsmark och närliggande sandig parkeringsyta 
med delvis SV exponerad sluttning med sandblottor. Jord- och ängshumla påträffades.  

 
Lokal 27 till 35 är samtliga belägna på eller i nära anslutning till näs längsmed Klarälven 
från Näs N om Ekshärad i S till Brönäs S om Likenäs i N. 
 
27. Näs. Kantzoner med bl.a. blåklocka, höstfibbla och åkervädd längs en ca 100 m lång 

sträcka finsandig åkerväg med beväxt mittsträng i N – S riktning. Högväxt blandskog i 
O och vallodling i V. På platsen noterades jord -, sten- och åkerhumla. 

28. Hara. Kantzoner med örtvegetation av bl.a. höstfibbla, röllika och vitklöver längs en 
ca 150 m lång finsandig åkerväg med beväxt mittsträng i V – O riktning. Öppen 
ängsmark åt både N och S. Jord- och stenhumla noterade. 

29. Hornnäs. Finsandig gårdsplan med örtvegetation av bl.a. höstfibbla och röllika och 
solexponerade sandblottor intill boningshus. Större asfaltväg i O samt högväxt bland-
skog i N, S och V. Humlor noterades inte.  

30. Nouvilla Lundby, N om Loffstrand. Örtbeväxta kantzoner med bl.a. höstfibbla, röd-
klöver och ängskovall längs en ca 200 m lång sträcka med finsandig åkerväg med be-
växt mittsträng i NO – SV riktning. Med högvuxen blandskog i S och spannmålsod-
ling i N. På platsen noterades jord- och stenhumla.  

31. Fastnäs. Kantzoner med örtvegetation av bl.a. höstfibbla, mjölkört och röllika längs 
ca 200 m lång, sandig vägsträcka i NV – SO riktning. Fotbollsplan i N och vallodling i 
S. På platsen noterades jord-, sten-, åker- och ängshumla. 

32. Gravol. Örtrika kantzoner med bl.a. höstfibbla, stormåra och åkervädd längs en ca 
100 m lång sandig/smågrusig åkerväg i V – O riktning. Spannmålsodling i S, camping 
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med kortklippt gräs i V och träddungar/högväxt sly intill gårdsmiljö i N. På platsen 
noterades jord- och åkerhumla. 

33. Ljusnästorp.  Örtrik ängsmark med bl.a. höstfibbla, kråkvicker och åkervädd intill en 
ca 100 m lång sträcka av sandig åkerväg med pålagt grus i V – O riktning i anslutning 
till gårdsmiljö. Beteshagar i N och S och högväxt blandskog i V. På platsen noterades 
jord-, trädgårds-, åker- och ängshumla. 

34. Backa. Kantzoner med bitvis högväxt örtvegetation av bl.a. höstfibbla, vitklöver och 
åkervädd längs en ca 100 m lång sträcka av smal, sandig/smågrusig väg i NO – SV 
riktning i anslutning till småflygfält. Dungar av lövträd och sly i NÖ delen. På platsen 
noterades jord- och åkerhumla. 

35. Brönäs. Kantzoner med örtvegetation av bl.a. höstfibbla, mjölkört och åkervädd längs 
en ca 200 m lång finsandig åkerväg med beväxt mittsträng i V – O riktning. Spann-
målsodling i både N och S. På platsen noterades jord-, sten- och åkerhumla. 

 
3.5 Lokaler där lämpligt habitat saknades 
 
Nedan redovisas lokaler vilka vid besök bedömdes sakna för fibblebin lämpligt habitat på 
grund av bl.a. ogynnsam markstruktur, avsaknad av blommande örtvegetation, beskuggning 
mm. Ingen närmare undersökning av platserna företogs. Besöksdatum och koordinater för 
respektive lokal finns upptagna i bilaga 3. 
 

36. Taserud, N om Arvika. Småväg med grovt grus i NNV – SSV riktning längs upplöjd 
åkermark i O och bård av skuggande lövträd i V.  

37. Kammesmack, NV om Gräsmark. NV – SO orienterad småväg med pålagt, grovt 
grus och närliggande stengärdsgårdar. Sparsam örtvegetation med fåtal fibblor. 

38. Gräsmark. Idrottsplats S om Gräsmark med kortklippta gräsytor och fåtal blommande 
örter samt banor med pålagt grovt grus. Högvuxen skuggande blandskog i O och S.  

39. Västanå, N om Gräsmark. Beväxt småväg i NNO – SSV riktning invid frodig gräs-
mark i anslutning till bred grusväg. Högväxt barrskogsdominerad skog i N, V och S. 

40. Torsby, O om flygplatsen. Solexponerade, sparsamt beväxta ytor på lermark i anslut-
ning till förrådsbyggnader.  

41. Aspe, N om Vitsand. Småvägar med pålagt grovt grus över frisk, frodig gräsmark och 
vallodling längs NV – SO gående landsväg. Smala kantzoner med sparsamt blomman-
de örtvegetation. 

 
Lokal 42 till 50 är samtliga belägna på eller i nära anslutning till näs längsmed Klarälven från 
Ennarbolsmon S om Stöllet i S till Ransby i N. 
 

42. Ennarbolsmon. Frodig gräsmark mellan boningshus och en större N – S gående 
landsväg. Frisk, fibblefattig, sparsamt blommande örtvegetation.  

43. Backamon, S om Gravol.  NV – SO orienterad mindre väg med pålagt grus kantad av 
spridda lövträd intill boningshus och gårdsbyggnader i V. Frisk gräsvegetation med få-
tal blommande örter.  

44. Baskenäsmon N om Ljusnästorp. Småväg i V – O riktning utan blomrika kantzoner 
med frodig sly- och lövskogsvegetation i N och S. 

45. Speckebol. Grusad småväg i V – O riktning, kantad av mer eller mindre tätvuxna sly- 
och lövträdsbuskage. Glest blommande örtvegetation.  

46. Munkebol. Solexponerad fotbollsplan med kortklippta gräsytor O om landsväg. Gru-
sad parkeringsyta och fåtal blommande örter.  
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47. Hjällstad. Småväg i V – O riktning kantad av frodig, fibblefattig gräsvegetation med 
inslag av sly och spridda lövträd på ömse sidor.   

48. Amnerud. NNV – SSO orienterad småväg med pålagt grus i anslutning till bonings-
hus. Kantzoner med sparsamt blommande örtvegetation samt högväxt blandskog i V 
och landsväg i O.  

49. Transtrand. Småväg i NV – SO riktning med slagna kantzoner och pålagt grovt, grus.  
50. Ransby. Fotbollsplats med kortklippta gräsytor utan blommande örtvegetation i an-

slutning till grusad småväg genom lövträdsallé mot boningshus i S. Högväxt bland-
skog i NO.  

 
 
4. Uppföljning och bevarandeåtgärder  
 
Resultatet av denna pilotstudie kan anses utgöra en grund för det fortsatta arbetet med att kart-
lägga och övervaka de utvalda insektsarternas förekomst i Värmlands län. Någon liknande 
inventering av stor- och småfibblebin har veterligt inte utförts i Sverige tidigare, och mycket 
återstår att lära om dessa arters populationsdynamik i tid och rum. Bevakning av olika in-
sektsarters utbredning och fluktuationer ligger i linje med det nationella miljökvalitetsmålet 
”Ett rikt odlingslandskap” som bl.a. skall sträva efter att ”Odlingslandskapets icke-
domesticerade växt- och djurarter har sina livsmiljöer och spridningsvägar säkerställda” (Pro-
position 2000/01:130). Långtidsövervakning kan även avspegla hur konsekvenser av olika 
jordbrukspolitiska beslut rörande bl.a. markanvändning och hävdregim, inverkar på olika ar-
ters förekomst. Då insektspopulationer av naturliga orsaker kan uppvisa betydande fluktuatio-
ner mellan olika år krävs data från ett flertal säsonger för att närmare utvärdera olika arters 
status ur naturvårdssynpunkt. Denna pilotstudie kan utgöra grund för en eventuell flerårsöver-
vakning, som i sin tur kan förbättra kunskapen om uppträdande och hotsituation för de utvalda 
vildbina m.fl. insektsarter kopplade till småskalig jordbruksbygd med sandig mark i Värmland 
och övriga Sverige. 
 
För att förbättra vildbinas framtid är det angeläget att öka medvetenheten om dessa arters be-
tydelse. Hittills har ringa hänsyn tagits till vildbifaunan vid jordbruksstöd som är tänkta att 
skydda biologisk mångfald. Då vildbin är beroende av en kombination av småmiljöer är det 
viktigt att deras behov betonas vid framtida naturvårdsplanering. Genom att anpassa tiden för 
hävden kan tillgången på näringsväxter optimeras. I de flesta fall torde sen hävd vara gynn-
sammast men som framgick för en vallodling i denna studie (lokal 12b) tycks bland annat 
höstfibblan ha gynnats av tidig slåtter – liksom båda arterna av fibblebin (avsnitt 3.1.2). På 
sina håll kan således en kombination av de båda hävdregimerna vara positiv. Att rotera sköt-
seln på betesmark och reglera betet så att områden med blommande vegetation sparas förbätt-
rar ytterligare tillgången på födoväxter (se även Sörensson 2002, Johansson 2006).  
 
Vidare har i denna studie konstaterats att många finsandiga åkervägar tyvärr har täckts med 
grovt grus eller stenkross, vilket i framtiden bör undvikas då viktiga platser för vildbinas bo-
bygge förstörs. Nyskapande av markblottor i sandiga miljöer bör istället gynnas. En bra över-
sikt av lämpliga åtgärder för att återskapa och sköta livsmiljöer för vildbin i jordbruksland-
skap ges i Linkowski m.fl. (2004b).   
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5. TACK 
 
Stort tack till Gunnar Lagerkvist och Anders Walldorf vid Miljöanalysenheten, Länsstyrelsen 
Värmland, som med kort varsel och progressivt nytänkande tog tillfället i akt att ekonomiskt 
stödja denna pilotstudie. Tack också till Björn Cederberg, Gunnar Hallin, Tomas Jansson, 
Per-Åke Lonnfors och Kristina Norderup för intressanta fynduppgifter, Tomas Jansson för 
foto, L. Anders Nilsson, Uppsala Universitet, för kontrollbestämning av vissa solitära bin, och 
inte minst Håkan Kjörsträd, Länsstyrelsens GIS-enhet, för hjälp med ortofoto-redigering. 
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7. BILAGOR   
   

Bilaga 1. Lokaler med fynd av fibblebin eller andra utvalda arter. Arealen avser begränsningen 
för tillsynes lämplig, undersökt miljö, och är ungefärligt uppskattad. Blomrikedom på respekti-
ve lokal är klassad efter en femgradig skala. 1 = inga- enstaka, 2 = spridda förekomster, 3 = 
allmänt förekommande, 4 = rikligt, 5 = mycket rikligt, enligt Naturvårdsverkets undersök-
ningstyp för dagfjärilar version 1:1, 2003-04-04. Noterade insekter anges som antal honor= ho, 
antal hanar= ha eller ospecificerat.   
Lokal nr Datum    

1a Gunnarskog, Gårdsås  RN 663815/ 131990 20050715 20050727  
 Areal ca 0,04 ha    
 Blomrikedom:   
 Ranunculaceae Ranunkelväxter    
 Ranunculus acris vanlig smörblomma 2 2  
 Fabaceae Ärtväxter    
 Trifolium pratense rödklöver  2 2  
 Vicia cracca kråkvicker 2 3  
 Onagraceae Dunörtsväxter    
 Epilobium angustifolium mjölkört  2  
 Rubiaceae Måreväxter    
 Galium album stormåra 2   
 Dipsacaceae Väddväxter    
 Knautia arvensis åkervädd 4 3  
 Campanulaceae Klockväxter    
 Campanula rotundifolia blåklocka   3 2  
 Asteraceae Korgblommiga    
 Achillea millefolium röllika  4 3  
 Achillea ptarmica nysört   1   
 Hieracium umbellatum flockfibbla  2 2  
 Leontodon autumnalis höstfibbla   3 3  
 Tripleurospermum perforatum baldersbrå  2 2  
 Antal individer:   
 Hymenoptera, Apoidea   
 Andrenidae   
 Panurgus calcaratus småfibblebi 17ha 3ha  
 Apidae   
 Bombus lapidarius stenhumla 3   
 Bombus lucorum coll jordhumla 2 3  
 Bombus pascuorum åkerhumla 2 2  
 Bombus soroeensis brynhumla 3  
    

1b Gunnarskog, Gårdsås  RN 663765/ 132040  20050715 20050727  
 Areal ca 0,06 ha    
 Blomrikedom:   
 Lotus corniculatus käringtand 3 2  
 Trifolium pratense rödklöver  5 5  
 Trifolium repens vitklöver  3  
 Vicia cracca kråkvicker 2 2  
 Clusiaceae Johannesörtsväxter   
 Hypericum maculatum fyrkantig johannesört 3 2  
 Campanulaceae Klockväxter    
 Campanula rotundifolia blåklocka   3 3  
 Asteraceae Korgblommiga    
 Achillea millefolium röllika  4  
 Achillea ptarmica nysört   2  
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 Circium arvense åkertistel  2  
 Hieracium umbellatum flockfibbla  2 2  
 Leontodon autumnalis höstfibbla   4 2  
 Tripleurospermum perforatum baldersbrå  5 5  
 Antal individer:   
 Hymenoptera, Apoidea   
 Andrenidae   
 Panurgus calcaratus småfibblebi 4ha   
 Apidae   
 Bombus distinguendus klöverhumla 1  
 Bombus hypnorum hushumla 3  
 Bombus lapidarius stenhumla 2 2  
 Bombus lucorum coll jordhumla 3 2  
 Bombus soroeensis brynhumla 2 3  
    

1c Gunnarskog, Gårdsås  RN 663705/ 131950 20050715 20050727  
 Areal ca 0,06 ha    
 Blomrikedom:   
 Ranunculaceae Ranunkelväxter    
  Ranunculus acris vanlig smörblomma 1  
 Rosaceae Rosväxter    
 Filipendula ulmaria älgört  2   
 Fabaceae Ärtväxter    
 Lotus corniculatus käringtand 3   
 Lupinus polyphyllus blomsterlupin 2 2  
 Trifolium pratense rödklöver  5 3  
 Trifolium repens vitklöver  3  
 Vicia cracca kråkvicker 2 2  
 Clusiaceae Johannesörtsväxter   
 Hypericum maculatum fyrkantig johannesört 3 2  
 Onagraceae Dunörtsväxter    
 Epilobium angustifolium mjölkört  2  
 Campanulaceae Klockväxter    
 Campanula rotundifolia blåklocka   3 2  
 Asteraceae Korgblommiga    
 Achillea millefolium röllika  4  
 Achillea ptarmica nysört   2  
 Cirsium vulgare vägtistel  2  
 Hieracium umbellatum flockfibbla  2 3  
 Leontodon autumnalis höstfibbla   4 2  
 Solidago virgaurea gullris  2  
 Tripleurospermum perforatum baldersbrå  5 5  
 Antal individer:   
 Hymenoptera, Apoidea   
 Andrenidae   
 Panurgus calcaratus småfibblebi 3ha   
 Apidae   
 Bombus lapidarius stenhumla 2   
 Bombus lucorum coll jordhumla 2 2  
    

1d Gunnarskog, Gårdsås  RN 663640/ 131960  20050715 20050727  
 Areal ca 0,10 ha   
 Blomrikedom:   
 Ranunculaceae Ranunkelväxter    
  Ranunculus acris vanlig smörblomma 1   
 Rosaceae Rosväxter    
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 Filipendula ulmaria älgört  2 2  
 Fabaceae Ärtväxter    
 Lotus corniculatus käringtand 2   
 Trifolium pratense rödklöver  4 4  
 Trifolium repens vitklöver  2  
 Vicia cracca kråkvicker 2  
 Clusiaceae Johannesörtsväxter   
 Hypericum maculatum fyrkantig johannesört 1  
 Onagraceae Dunörtsväxter    
 Epilobium angustifolium mjölkört  2  
 Apiaceae Flockblomstriga    
 Angelica sylvestris strätta  3  
 Anthriscus sylvestris hundkäx  3 2  
 Campanulaceae Klockväxter    
 Campanula rotundifolia blåklocka   2  
 Asteraceae Korgblommiga    
 Achillea millefolium röllika  2  
 Achillea ptarmica nysört   1  
 Hieracium umbellatum flockfibbla  3  
 Leontodon autumnalis höstfibbla   2 2  
 Leucanthemum vulgare prästkrage  3 2  
 Tridentata styvfibblor  1  
 Antal individer:   
 Hymenoptera, Apoidea   
 Andrenidae   
 Panurgus banksianus storfibblebi 1ho   
 Apidae   
 Bombus hypnorum hushumla 1 1  
 Bombus lapidarius stenhumla 3 2  
 Bombus lucorum coll jordhumla 2 4  
    

2 Klässbol, Skjutsbol  RN 660620/ 133010 20050710   
 Areal ca 0,05 ha   
 Blomrikedom:   
 Rosaceae Rosväxter    
 Filipendula ulmaria älgört  4   
 Fabaceae Ärtväxter    
 Lathyrus pratensis gulvial 3   
 Trifolium pratense rödklöver  2   
 Trifolium repens vitklöver  2   
 Vicia cracca kråkvicker 3   
 Clusiaceae Johannesörtsväxter   
 Hypericum maculatum fyrkantig johannesört 2   
 Campanulaceae Klockväxter    
 Campanula rotundifolia blåklocka   3   
 Asteraceae Korgblommiga    
 Achillea millefolium röllika  2   
 Leucanthemum vulgare prästkrage  1   
 Antal individer:   
 Hymenoptera, Apoidea   
 Anthophoridae   
 Eucera longicornis långhornsbi 1ho 3ha   
 Apidae   
 Bombus humilis backhumla 1   
 Bombus lapidarius stenhumla 2   
 Bombus lucorum coll jordhumla 4   
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 Bombus pascuorum åkerhumla 5   
    

3 Torsby, Rinn  RN 667160/ 135005 20050709 20050728  
 Areal ca 0,06 ha   
 Blomrikedom:   
 Ranunculaceae Ranunkelväxter    
  Ranunculus acris vanlig smörblomma 2 3  
 Fabaceae Ärtväxter    
 Trifolium pratense rödklöver  2  
 Trifolium repens vitklöver  3 2  
 Onagraceae Dunörtsväxter    
 Epilobium angustifolium mjölkört  2 2  
 Apiaceae Flockblomstriga    
 Angelica sylvestris strätta  2  
 Asteraceae Korgblommiga    
 Achillea millefolium röllika  2 2  
 Achillea ptarmica nysört   1  
 Circium arvense åkertistel  1  
 Hieracium umbellatum flockfibbla  2  
 Leontodon autumnalis höstfibbla   2 4  
 Tripleurospermum perforatum baldersbrå  3  
 Antal individer:   
 Hymenoptera, Apoidea   
 Andrenidae   
 Panurgus banksianus storfibblebi 1ha   
 Apidae   
 Bombus lucorum coll jordhumla 3 2  
 Bombus pascuorum åkerhumla 2 3  
 Bombus pratorum ängshumla 2  
    

4a Rottneros, Öjervik  RN 663140/ 134920 20050705 20050712 20050726 
 Areal ca 0,02 ha   
 Blomrikedom:   
 Ranunculaceae Ranunkelväxter    
  Ranunculus acris vanlig smörblomma 4  
 Rosaceae Rosväxter    
 Potentilla erecta blodrot  1  
 Fabaceae Ärtväxter    
 Lotus corniculatus käringtand  2 
 Trifolium pratense rödklöver  4  
 Clusiaceae Johannesörtsväxter   
 Hypericum maculatum fyrkantig johannesört 3 4 
 Onagraceae Dunörtsväxter    
 Epilobium angustifolium mjölkört  2 2 
 Rubiaceae Måreväxter    
 Galium album stormåra 2  
 Scrophulariaceae Lejongapsväxter    
 Melamphyrum pratense ängsskovall   1 
 Campanulaceae Klockväxter    
 Campanula rotundifolia blåklocka   3 3 
 Asteraceae Korgblommiga    
 Achillea millefolium röllika  3 2 
 Hieracium umbellatum flockfibbla  3 5 
 Leucanthemum vulgare prästkrage  4 3 
 Tridentata styvfibblor   2 
 Antal individer:   
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 Hymenoptera, Apoidea   
 Andrenidae   
 Panurgus banksianus storfibblebi 2ha 3ha  
 Panurgus calcaratus småfibblebi 2ha  
 Apidae   
 Bombus lucorum coll jordhumla 4 3 
 Bombus pascuorum åkerhumla 3 2 
    

4b Rottneros, Öjervik  RN 663110/ 134925 20050712 20050726  
 Areal ca 0,25 ha   
 Blomrikedom:   
 Fabaceae Ärtväxter    
 Lotus corniculatus käringtand 2   
 Lupinus polyphyllus blomsterlupin 4 2  
 Trifolium pratense rödklöver  3   
 Vicia cracca kråkvicker 2   
 Clusiaceae Johannesörtsväxter   
 Hypericum maculatum fyrkantig johannesört 2   
 Onagraceae Dunörtsväxter    
 Epilobium angustifolium mjölkört  4 4  
 Rubiaceae Måreväxter    
 Galium album stormåra 3   
 Scrophulariaceae Lejongapsväxter    
 Linaria vulgaris gulsporre  2  
 Dipsacaceae Väddväxter    
 Knautia arvensis åkervädd 3 2  
 Campanulaceae Klockväxter    
 Campanula rotundifolia blåklocka   2 2  
 Asteraceae Korgblommiga    
 Achillea millefolium röllika  4 4  
 Achillea ptarmica nysört   3  
 Hieracium umbellatum flockfibbla  3 4  
 Leucanthemum vulgare prästkrage  1   
 Solidago virgaurea gullris  2  
 Antal individer:   
 Hymenoptera, Apoidea   
 Apidae   
 Bombus humilis backhumla 1  
 Bombus lucorum coll jordhumla 4 2  
 Bombus pascuorum åkerhumla 4 4  
 Bombus soroeensis brynhumla 2  
 Bombus sylvarum haghumla 2  
    

5a Karlstad, Sörmon  RN 658840/ 135950 20050710 20050716 20050726 
 Areal ca 2,83 ha   
 Blomrikedom:   
 Fabaceae Ärtväxter    
 Lotus corniculatus käringtand 2 2 3 
 Trifolium arvense harklöver 1 1 
 Trifolium pratense rödklöver  3 2 2 
 Vicia cracca kråkvicker 2 2 2 
 Onagraceae Dunörtsväxter    
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 Epilobium angustifolium mjölkört  1 2 
 Oenothera biennis nattljus  2  
 Campanulaceae Klockväxter    
 Campanula rotundifolia blåklocka   2  
 Asteraceae Korgblommiga    
 Achillea millefolium röllika  2 2 3 
 Cirsium vulgare vägtistel  2 3 
 Conyza canadensis kanada binka   1 
 Hieracium umbellatum flockfibbla  2 2 2 
 Leontodon autumnalis höstfibbla   2 2 
 Leucanthemum vulgare prästkrage  4 3 3 
 Tanacetum vulgare renfana  2 
 Tridentata styvfibblor   2 
 Tripleurospermum perforatum baldersbrå   1 
 Antal individer:   
 Hymenoptera, Apoidea   
 Andrenidae   
 Panurgus banksianus storfibblebi 10ha   
 Panurgus calcaratus småfibblebi 14ha 2ha 
 Apidae   
 Bombus humilis backhumla 1   
 Bombus lapidarius stenhumla 3 4 3 
 Bombus pascuorum åkerhumla 2 4 
 Bombus rupestris stensnylthumla 1   
 Lepidoptera   
 Zygaenidae   
 Adscita statices allmän metallvingesvärmare 1   
 Zygaena filipendulae allmän bastardsvärmare 16 12 3 
 Z. viciae liten bastardsvärmare 1   
    

5b Karlstad, Sörmon  RN 658870/ 135985 20050710 20050716 20050726 
 Areal ca 1,26 ha   
 Blomrikedom:   
 Fabaceae Ärtväxter    
 Lotus corniculatus käringtand 2 2 2 
 Trifolium repens vitklöver  1 2 2 
 Onagraceae Dunörtsväxter    
 Epilobium angustifolium mjölkört  2  
 Oenothera biennis nattljus  2 2 
 Scrophulariaceae Lejongapsväxter    
  Odontites vulgaris rödtoppa  2 
 Asteraceae Korgblommiga    
 Achillea millefolium röllika   2 
 Achillea ptarmica nysört    2 
 Hieracium umbellatum flockfibbla  2 3 2 
 Leontodon autumnalis höstfibbla    2 
 Tridentata styvfibblor   2 
 Antal individer:   
 Hymenoptera, Apoidea   
 Andrenidae   
 Panurgus banksianus storfibblebi 1ho   
 Panurgus calcaratus småfibblebi 1ha 11ha 2ha 
 Apidae   
 Bombus bohemicus jordsnylthumla  3 
 Bombus lapidarius stenhumla 3 3  
 Bombus lucorum coll jordhumla  2 
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 Bombus pascuorum åkerhumla 4 4  
 Lepidoptera   
 Zygaenidae   
 Zygaena filipendulae allmän bastardsvärmare 10 4  
    

6 Sunnemo, Lidsbron  RN 664626/ 138085 20050707 20050804  
 Areal ca 0,10 ha   
 Antal individer:   
 Hymenoptera, Apoidea   
 Andrenidae   
 Panurgus banksianus storfibblebi 1ha   
 Melittidae   
 Dasypoda hirtipes randbyxbi 2ho 5ha  
    

7 Sunnemo, Björkil  RN 664300/ 138315 20050712 20050730  
 Areal ca 0,06 ha   
 Blomrikedom:   
 Caryophyllaceae Nejlikväxter   
 Stellaria longipes grässtjärnblomma  2 2  
 Ranunculaceae Ranunkelväxter    
  Ranunculus acris vanlig smörblomma 3   
 Fabaceae Ärtväxter    
 Lotus corniculatus käringtand 1 2  
 Trifolium repens vitklöver  2 2  
 Vicia cracca kråkvicker 2 2  
 Onagraceae Dunörtsväxter    
 Epilobium angustifolium mjölkört  2 2  
 Apiaceae Flockblomstriga    
 Anthriscus sylvestris hundkäx  2   
 Rubiaceae Måreväxter    
 Galium album stormåra 2   
 Dipsacaceae Väddväxter    
 Knautia arvensis åkervädd 2 2  
 Campanulaceae Klockväxter    
 Campanula rotundifolia blåklocka   2 3  
 Asteraceae Korgblommiga    
 Achillea millefolium röllika  2 2  
 Hieracium umbellatum flockfibbla  3 2  
 Leontodon autumnalis höstfibbla   3 4  
 Leucanthemum vulgare prästkrage  1   
 Tanacetum vulgare renfana 2  
 Antal individer:   
 Hymenoptera, Apoidea   
 Andrenidae   
 Panurgus banksianus storfibblebi 15ha 3ho 4ha  
 Apidae   
 Bombus bohemicus jordsnylthumla 1   
 Bombus lucorum coll jordhumla 2 1  
 Bombus pascuorum åkerhumla 4  
 Bombus pratorum ängshumla 2   
    

8 Blombacka, Brattforshedens flygfält  RN 661140/ 139345  20050711 20050718 20050805 
 Areal ca 4,50 ha   
 Blomrikedom:   
 Ranunculaceae Ranunkelväxter    
  Ranunculus acris vanlig smörblomma 2   
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 Brassicaceae Korsblommiga   
 Cardaminopsis arenosa sandtrav  1 
 Rosaceae Rosväxter    
 Potentilla argentea vanlig femfingerört  2 
 Potentilla erecta blodrot   2 
 Fabaceae Ärtväxter    
 Lotus corniculatus käringtand 2 3 2 
 Trifolium repens vitklöver   2 
 Vicia cracca kråkvicker 2  2 
 Onagraceae Dunörtsväxter    
 Epilobium angustifolium mjölkört  2 2 3 
 Ericaceae Ljungväxter    
 Calluna vulgaris ljung   3 
 Rubiaceae Måreväxter    
 Galium album stormåra 2  
 Campanulaceae Klockväxter    
 Campanula rotundifolia blåklocka   3 4 4 
 Asteraceae Korgblommiga    
 Achillea millefolium röllika  2 3 3 
 Achillea ptarmica nysört   2 3 3 
 Hieracium umbellatum flockfibbla  2 3 5 
 Leontodon autumnalis höstfibbla   2  2 
 Leucanthemum vulgare prästkrage  3 2 1 
 Pilosella officinarum vanlig gråfibbla  2  2 
 Tridentata styvfibblor   2 
 Antal individer:   
 Hymenoptera, Apoidea   
 Andrenidae   
 Panurgus banksianus storfibblebi 6ha 1ha  
 Apidae   
 Bombus lapidarius stenhumla 2 8 17 
 Bombus lucorum coll jordhumla 31 85 103 
 Bombus pascuorum åkerhumla 2 2 4 
 Bombus soroeensis brynhumla 1 3 4 
 Lepidoptera   
 Zygaenidae   
 Adscita statices allmän metallvingesvärmare 4 12  
    

9a Sutterhöjden, Suttertjärn  RN 660980/ 139505 20050711 20050802  
 Areal ca 0,03 ha   
 Blomrikedom:   
 Ranunculaceae Ranunkelväxter    
  Ranunculus acris vanlig smörblomma 2   
 Fabaceae Ärtväxter    
 Trifolium pratense rödklöver  3 3  
 Vicia cracca kråkvicker 3 2  
 Clusiaceae Johannesörtsväxter   
 Hypericum maculatum fyrkantig johannesört 2  
 Onagraceae Dunörtsväxter    
 Epilobium angustifolium mjölkört  2  
 Rubiaceae Måreväxter    
 Galium album stormåra 3 2  
 Scrophulariaceae Lejongapsväxter    
 Linaria vulgaris gulsporre  1  
 Campanulaceae Klockväxter    
 Campanula rotundifolia blåklocka   2 2  
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 Asteraceae Korgblommiga    
 Achillea millefolium röllika  3 3  
 Achillea ptarmica nysört   1 2  
 Hieracium umbellatum flockfibbla  2 3  
 Leontodon autumnalis höstfibbla   2 3  
 Leucanthemum vulgare prästkrage  2   
 Solidago virgaurea gullris  2  
 Antal individer:   
 Hymenoptera, Apoidea   
 Andrenidae   
 Panurgus banksianus storfibblebi 3ha   
 Panurgus calcaratus småfibblebi 3ho 2ha  
 Apidae   
 Bombus lapidarius stenhumla 1 3  
 Bombus lucorum coll jordhumla 3 2  
 Bombus pascuorum åkerhumla 2 2  
    

9b Sutterhöjden, Suttertjärn  RN 660975/ 139520 20050711 20050802  
 Areal ca 0,05 ha   
 Blomrikedom:   
 Ranunculaceae Ranunkelväxter    
  Ranunculus acris vanlig smörblomma 3 2  
 Rosaceae Rosväxter    
 Filipendula ulmaria älgört  1   
 Potentilla erecta blodrot  1   
 Fabaceae Ärtväxter    
 Lotus corniculatus käringtand 2   
 Trifolium pratense rödklöver  3 2  
 Vicia cracca kråkvicker 2 2  
 Onagraceae Dunörtsväxter    
 Epilobium angustifolium mjölkört  3  
 Apiaceae Flockblomstriga    
 Angelica sylvestris strätta  2  
 Rubiaceae Måreväxter    
 Galium album stormåra 2   
 Scrophulariaceae Lejongapsväxter    
 Linaria vulgaris gulsporre  1  
 Asteraceae Korgblommiga    
 Achillea ptarmica nysört   3  
 Circium arvense åkertistel  2 2  
 Hieracium umbellatum flockfibbla  4   
 Leucanthemum vulgare prästkrage  3 3  
 Pilosella aurantiaca vanlig rödfibbla  1   
 Solidago virgaurea gullris  2   
 Antal individer:   
 Hymenoptera, Apoidea   
 Andrenidae   
 Panurgus banksianus storfibblebi 2ha   
 Apidae   
 Bombus lapidarius stenhumla 1  
 Bombus lucorum coll jordhumla 3 2  
 Bombus pascuorum åkerhumla 3 2  
 Bombus rupestris stensnylthumla 1   
    

10 Persberg, Högbergsfältet  RN 662562/ 141433   20050711   
 Areal ca 0,10 ha   
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 Blomrikedom:   
 Fabaceae Ärtväxter    
 Lotus corniculatus käringtand 2   
 Trifolium pratense rödklöver  2   
 Trifolium repens vitklöver  2   
 Vicia cracca kråkvicker 2   
 Clusiaceae Johannesörtsväxter   
 Hypericum maculatum fyrkantig johannesört 2   
 Apiaceae Flockblomstriga    
 Anthriscus sylvestris hundkäx  3   
 Rubiaceae Måreväxter    
 Galium album stormåra 4   
 Dipsacaceae Väddväxter    
 Knautia arvensis åkervädd 2   
 Campanulaceae Klockväxter    
 Campanula rotundifolia blåklocka   2   
 Asteraceae Korgblommiga    
 Leucanthemum vulgare prästkrage  2   
 Pilosella officinarum vanlig gråfibbla  1   
 Antal individer:   
 Hymenoptera, Apoidea   
 Andrenidae   
 Andrena hattorfiana väddsandbi 1ha   
 Apidae   
 Bombus lapidarius stenhumla 4   
 Bombus sylvarum haghumla 2   
    

11 Klarälven, Edeby, Torpet  RN 662075/ 136974 20050706 20050713 20050805 
 Areal ca 0,28 ha   
 Blomrikedom:   
 Caryophyllaceae Nejlikväxter   
 Stellaria longipes grässtjärnblomma   2 
 Ranunculaceae Ranunkelväxter    
  Ranunculus acris vanlig smörblomma 2 2  
 Crassulaceae Fetbladsväxter    
 Hylotelephium telephium vanlig kärleksört   2 
 Rosaceae Rosväxter    
 Filipendula ulmaria älgört  2 3 2 
 Fabaceae Ärtväxter    
 Lupinus polyphyllus blomsterlupin 2  2 
 Trifolium pratense rödklöver  2 2 2 
 Trifolium repens vitklöver  2 2 2 
 Vicia cracca kråkvicker 2 2 2 
 Clusiaceae Johannesörtsväxter   
 Hypericum maculatum fyrkantig johannesört 2 2 1 
 Onagraceae Dunörtsväxter    
 Epilobium angustifolium mjölkört  4 4 4 
 Apiaceae Flockblomstriga    
 Angelica sylvestris strätta   2 
 Anthriscus sylvestris hundkäx  2  2 
 Rubiaceae Måreväxter    
 Galium album stormåra 2  2 
 Scrophulariaceae Lejongapsväxter    
 Linaria vulgaris gulsporre  2 2 2 
 Dipsacaceae Väddväxter    
 Knautia arvensis åkervädd 3 2 1 
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 Campanulaceae Klockväxter    
 Campanula rotundifolia blåklocka   2 2 2 
 Asteraceae Korgblommiga    
 Achillea millefolium röllika  2 3 3 
 Hieracium umbellatum flockfibbla   2 
 Leucanthemum vulgare prästkrage  2 2  
 Tanacetum vulgare renfana 2 4 
 Antal individer:   
 Hymenoptera, Apoidea   
 Andrenidae   
 Andrena hattorfiana väddsandbi 2ho 1ha 2ha  
 Apidae   
 Bombus hypnorum hushumla 2 1  
 Bombus lapidarius stenhumla 4 3 6 
 Bombus lucorum coll jordhumla 4 4  
 Bombus pascuorum åkerhumla 6 6 5 
    

12a Klarälven, Edeby NO reservatet  RN 662136/ 136940 20050706 20050713 20050718 20050805
 Areal ca 0,20 ha   
 Blomrikedom:   
 Ranunculaceae Ranunkelväxter    
  Ranunculus acris vanlig smörblomma 2   
 Rosaceae Rosväxter    
 Filipendula ulmaria älgört    2
 Potentilla argentea vanlig femfingerört 2   2
 Fabaceae Ärtväxter    
 Trifolium pratense rödklöver   1 2
 Trifolium repens vitklöver  4 2  
 Vicia cracca kråkvicker 3 2 2 2
 Onagraceae Dunörtsväxter    
 Anthriscus sylvestris hundkäx  1 2 2 2
 Epilobium angustifolium mjölkört  2 3 4 
 Rubiaceae Måreväxter    
 Galium album stormåra 3   
 Scrophulariaceae Lejongapsväxter    
  Odontites vulgaris rödtoppa   1
 Dipsacaceae Väddväxter    
 Knautia arvensis åkervädd 2 2 2 1
 Campanulaceae Klockväxter    
 Campanula rotundifolia blåklocka   2 2 2 2
 Asteraceae Korgblommiga    
 Achillea millefolium röllika  2 3 3 3
 Leontodon autumnalis höstfibbla   3 4 4 4
 Solidago virgaurea ssp virgaurea gullris   2 3
 Tanacetum vulgare renfana 2 3 3 5
 Tripleurospermum perforatum baldersbrå  1   
 Antal individer:   
 Hymenoptera, Apoidea   
 Andrenidae   
 Panurgus banksianus storfibblebi 208ha 23ha 3ha 
 Panurgus calcaratus småfibblebi 29ha 16ha 4ho 2ha
 Apidae   
 Bombus distinguendus klöverhumla 1   
 Bombus lapidarius stenhumla 3  4 4
 Bombus lucorum coll jordhumla 3 4 2 2
 Bombus pascuorum åkerhumla 2  
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 Bombus sylvarum haghumla 2   
    

12b Klarälven, Edeby NO reservatet  RN 662102/ 136950 20050713 20050718 20050805 
 Areal ca 1,00 ha   
 Blomrikedom:   
 Caryophyllaceae Nejlikväxter   
 Stellaria longipes grässtjärnblomma   2 
 Ranunculaceae Ranunkelväxter    
  Ranunculus acris vanlig smörblomma 2 2 2 
 Brassicaceae Korsblommiga   
 Cardaminopsis arenosa sandtrav  1 
 Rosaceae Rosväxter    
 Argentina anserina gåsört  2 
 Fabaceae Ärtväxter    
 Trifolium repens vitklöver  5 5 4 
 Trifolium pratense rödklöver  2 2 
 Lamiaceae Kransblommiga    
 Prunella vulgaris brunört   1 
 Stachys palustris knölsyska   1 
 Scrophulariaceae Lejongapsväxter    
  Odontites vulgaris rödtoppa  2 
 Asteraceae Korgblommiga    
 Achillea millefolium röllika  2 2 2 
 Achillea ptarmica nysört    2 
 Circium arvense åkertistel   2 
 Leontodon autumnalis höstfibbla   4 4 5 
 Leucanthemum vulgare prästkrage  2 2 2 
 Tripleurospermum perforatum baldersbrå   2 
 Antal individer:   
 Hymenoptera, Apoidea   
 Andrenidae   
 Panurgus banksianus storfibblebi 24ho 3ha 7ho 3ha  
 Panurgus calcaratus småfibblebi 3ho 1ha 3ho  
 Melittidae   
 Dasypoda hirtipes randbyxbi 6ho 4 ha 6ho 
 Apidae   
 Bombus hypnorum hushumla  4 
 Bombus lapidarius stenhumla 5 13 48 
 Bombus lucorum coll jordhumla 8 5 25 
 Bombus pascuorum åkerhumla 2 3 2 
 Bombus sylvarum haghumla 5  3 
    

13 Klarälven, Hällekil  RN 662209/ 136991 20050704 20050706 20050713 20050805
 Areal ca 0,35 ha   
 Blomrikedom:   
 Caryophyllaceae Nejlikväxter   
 Stellaria longipes grässtjärnblomma  2  
 Ranunculaceae Ranunkelväxter    
  Ranunculus acris vanlig smörblomma 2  
 Brassicaceae Korsblommiga   
 Cardaminopsis arenosa sandtrav   2
 Crassulaceae Fetbladsväxter    
 Hylotelephium telephium vanlig kärleksört    2
 Rosaceae Rosväxter    
 Spiraea x rosalba torpspirea    2
 Filipendula ulmaria älgört  3 4 2
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 Fabaceae Ärtväxter    
 Trifolium pratense rödklöver    2
 Trifolium repens vitklöver    2
 Vicia cracca kråkvicker 2  2
 Clusiaceae Johannesörtsväxter   
 Hypericum maculatum fyrkantig johannesört 2  
 Onagraceae Dunörtsväxter    
 Epilobium angustifolium mjölkört  4 4 5
 Apiaceae Flockblomstriga    
 Anthriscus sylvestris hundkäx  2  2
 Primulaceae Viveväxter    
 Lysimachia vulgaris strandlysing    2
 Rubiaceae Måreväxter    
 Galium album stormåra 3  2
 Lamiaceae Kransblommiga    
 Stachys palustris knölsyska    1
 Dipsacaceae Väddväxter    
 Knautia arvensis åkervädd 3 2 2
 Campanulaceae Klockväxter    
 Campanula rotundifolia  blåklocka   3 3 3
 Asteraceae Korgblommiga    
 Achillea millefolium röllika   2 4
 Circium arvense åkertistel    1
 Cirsium vulgare vägtistel    2
 Hieracium umbellatum flockfibbla    2
 Leontodon autumnalis höstfibbla    2 2
 Leucanthemum vulgare prästkrage    2
 Solidago canadensis kanadensiskt gullris    2
 Solidago virgaurea gullris    2
 Tanacetum vulgare renfana 2 3 4
 Tripleurospermum perforatum baldersbrå  2 2 2
 Antal individer:   
 Hymenoptera, Apoidea   
 Andrenidae   
 Andrena hattorfiana väddsandbi 1ho   
 Panurgus banksianus storfibblebi 1ha 3ha  
 Apidae   
 Bombus hypnorum hushumla  1 
 Bombus lapidarius stenhumla 4 3 11
 Bombus lucorum coll jordhumla 6 3 5
 Bombus pascuorum åkerhumla 2  4
 Bombus sylvarum haghumla   4
    

14 Klarälven, Ransäter, Rudstorp  RN 663025/ 136885 20050707 20050713 20050805 
 Areal ca 0,14 ha   
 Blomrikedom:   
 Ranunculaceae Ranunkelväxter    
  Ranunculus acris vanlig smörblomma 2  2 
 Brassicaceae Korsblommiga   
 Cardaminopsis arenosa sandtrav  3 
 Crassulaceae Fetbladsväxter    
 Hylotelephium telephium vanlig kärleksört   2 
 Rosaceae Rosväxter    
 Filipendula ulmaria älgört  2 3 2 
 Spiraea x rosalba torpspirea  2 2 
 Fabaceae Ärtväxter    
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 Trifolium repens vitklöver  2 2 2 
 Vicia cracca kråkvicker 3 2  
 Clusiaceae Johannesörtsväxter   
 Hypericum maculatum fyrkantig johannesört 2   
 Onagraceae Dunörtsväxter    
 Epilobium angustifolium mjölkört  3 4 3 
 Apiaceae Flockblomstriga    
 Anthriscus sylvestris hundkäx   2 
 Rubiaceae Måreväxter    
 Galium album stormåra 2  2 
 Scrophulariaceae Lejongapsväxter    
 Linaria vulgaris gulsporre  3 2 2 
 Dipsacaceae Väddväxter    
 Knautia arvensis åkervädd 2 2 2 
 Campanulaceae Klockväxter    
 Campanula rotundifolia blåklocka   3 3 3 
 Asteraceae Korgblommiga    
 Achillea millefolium röllika  4 2 3 
 Achillea ptarmica nysört    2 
 Anthemis tinctoria färgkulla 1 1  
 Cirsium vulgare vägtistel   1 
 Hieracium umbellatum flockfibbla  2 2 2 
 Leucanthemum vulgare prästkrage  2 2 
 Solidago canadensis kanadensiskt gullris   2 
 Tanacetum vulgare renfana 3 3 
 Tridentata styvfibblor   2 
 Tripleurospermum perforatum baldersbrå  2 2  
 Antal individer:   
 Hymenoptera, Apoidea   
 Andrenidae   
 Panurgus banksianus storfibblebi 2ha   
 Panurgus calcaratus småfibblebi 2ha  
 Melittidae   
 Dasypoda hirtipes randbyxbi  2ha 
 Apidae   
 Bombus lapidarius stenhumla 2  4 
 Bombus lucorum coll jordhumla 2 3 4 
 Bombus pascuorum åkerhumla 2 2 
    

15 Klarälven, Ginbergsängen N om Öjenäs  RN 667015/ 137355  20050707 20050730  
 Areal ca 0,06 ha   
 Blomrikedom:   
 Ranunculaceae Ranunkelväxter    
  Ranunculus acris vanlig smörblomma 2  
 Fabaceae Ärtväxter    
 Trifolium pratense rödklöver  2  
 Trifolium repens vitklöver  3  
 Vicia cracca kråkvicker 2  
 Onagraceae Dunörtsväxter    
 Epilobium angustifolium mjölkört  2  
 Scrophulariaceae Lejongapsväxter    
 Euphrasia stricta vanlig ögontröst  3  
 Rhinathus minor äkta ängsskallra  1  
 Campanulaceae Klockväxter    
 Campanula rotundifolia blåklocka   2  
 Asteraceae Korgblommiga    
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 Achillea millefolium röllika  4  
 Leontodon autumnalis höstfibbla   4  
 Tanacetum vulgare renfana 2  
 Antal individer:   
 Hymenoptera, Apoidea   
 Andrenidae   
 Panurgus banksianus storfibblebi 1ha   
 Apidae   
 Bombus lapidarius stenhumla 2  
 Bombus lucorum coll jordhumla 4  
 Bombus pascuorum åkerhumla 2  
 Lepidoptera   
 Zygaenidae   
 Adscita statices allmän metallvingesvärmare 1   
    

16 Klarälven, Yggenäs N om Sälje  RN 667285/ 137400 20050707 20050730  
 Areal ca 0,08 ha   
 Blomrikedom:   
 Caryophyllaceae Nejlikväxter   
 Stellaria longipes grässtjärnblomma  2  
 Ranunculaceae Ranunkelväxter    
  Ranunculus acris vanlig smörblomma 2  
 Fabaceae Ärtväxter    
 Lotus corniculatus käringtand 2  
 Trifolium pratense rödklöver  2  
 Trifolium repens vitklöver  2  
 Vicia cracca kråkvicker 2  
 Geraniaceae Näveväxter    
 Erodium cicutarium skatnäva  1  
 Onagraceae Dunörtsväxter    
 Epilobium angustifolium mjölkört  3  
 Dipsacaceae Väddväxter    
 Knautia arvensis åkervädd 2  
 Asteraceae Korgblommiga    
 Achillea millefolium röllika  4  
 Achillea ptarmica nysört   2  
 Circium arvense åkertistel  1  
 Hieracium umbellatum flockfibbla  3  
 Leontodon autumnalis höstfibbla   4  
 Solidago virgaurea gullris  2  
 Antal individer:   
 Hymenoptera, Apoidea   
 Andrenidae   
 Panurgus banksianus storfibblebi 1ha   
 Apidae   
 Bombus distinguendus klöverhumla 2  
 Bombus lapidarius stenhumla 2  
 Bombus lucorum coll jordhumla 3  
 Bombus pascuorum åkerhumla 2  
 Bombus pratorum ängshumla 3  
 Bombus sylvarum haghumla 2  
 Lepidoptera   
 Zygaenidae   
 Zygaena filipendulae allmän bastardsvärmare 1  
    

17a Klarälven, Storsand N om Loffstrand  RN 668595/ 136855 20050715 20050729  
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 Areal ca 0,10 ha   
 Blomrikedom:   
  Ranunculus acris vanlig smörblomma 2  
 Fabaceae Ärtväxter    
 Lotus corniculatus käringtand 2  
 Trifolium pratense rödklöver  3  
 Trifolium repens vitklöver  2  
 Onagraceae Dunörtsväxter    
 Epilobium angustifolium mjölkört  4  
 Dipsacaceae Väddväxter    
 Succisa pratensis ängsvädd  2  
 Campanulaceae Klockväxter    
 Campanula glomerata ängsklocka 1  
 Campanula rotundifolia blåklocka   2  
 Asteraceae Korgblommiga    
 Achillea millefolium röllika  3  
 Hieracium umbellatum flockfibbla  4  
 Leontodon autumnalis höstfibbla   4  
 Leucanthemum vulgare prästkrage  2  
 Solidago virgaurea gullris  2  
 Antal individer:   
 Hymenoptera, Apoidea   
 Andrenidae   
 Panurgus banksianus storfibblebi  1ho 4ha 1ho  
 Apidae   
 Bombus lucorum coll jordhumla 4  
 Bombus pascuorum åkerhumla 4  
 Bombus pratorum ängshumla 2  
    

17b Klarälven, Storsand N om Loffstrand  RN 668730/ 136910  20050715 20050729  
 Areal ca 0,40 ha   
 Blomrikedom:   
 Ranunculaceae Ranunkelväxter    
  Ranunculus acris vanlig smörblomma 2  
 Fabaceae Ärtväxter    
 Trifolium pratense rödklöver  2  
 Trifolium repens vitklöver  2  
 Vicia cracca kråkvicker 2  
 Dipsacaceae Väddväxter    
 Succisa pratensis ängsvädd  2  
 Campanulaceae Klockväxter    
 Campanula rotundifolia blåklocka   2  
 Asteraceae Korgblommiga    
 Achillea millefolium röllika  3  
 Leontodon autumnalis höstfibbla   4  
 Tanacetum vulgare renfana 2  
 Antal individer:   
 Hymenoptera, Apoidea   
 Andrenidae   
 Panurgus calcaratus småfibblebi 16 ha 1ha  
 Apidae   
 Bombus lucorum coll jordhumla 10  
 Bombus pascuorum åkerhumla 6  
 Bombus pratorum ängshumla 5  
    

18 Klarälven, Björkenäs S om Speckebol  RN 670875/ 135605  20050708 20050714 20050729 
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 Areal ca 0,15 ha   
 Blomrikedom:   
 Caryophyllaceae Nejlikväxter   
 Stellaria longipes grässtjärnblomma   2 
 Ranunculaceae Ranunkelväxter    
  Ranunculus acris vanlig smörblomma 2 2  
 Fabaceae Ärtväxter    
 Lupinus polyphyllus blomsterlupin 2 2  
 Vicia cracca kråkvicker 2 2 2 
 Trifolium pratense rödklöver  2   
 Onagraceae Dunörtsväxter    
 Epilobium angustifolium mjölkört  3 3 4 
 Apiaceae Flockblomstriga    
 Angelica sylvestris strätta   2 
 Anthriscus sylvestris hundkäx  2 2 2 
 Rubiaceae Måreväxter    
 Galium album stormåra 2 3 2 
 Dipsacaceae Väddväxter    
 Knautia arvensis åkervädd 3 3 3 
 Campanulaceae Klockväxter    
 Campanula rotundifolia blåklocka   4 4 2 
 Asteraceae Korgblommiga    
 Achillea millefolium röllika  1 2 3 
 Achillea ptarmica nysört    2 
 Hieracium umbellatum flockfibbla  2 2 3 
 Leontodon autumnalis höstfibbla   3 2 4 
 Leucanthemum vulgare prästkrage   2 
 Solidago virgaurea gullris  2 3 
 Antal individer:   
 Hymenoptera, Apoidea   
 Andrenidae   
 Panurgus banksianus storfibblebi 9ha 2ha 3ho 1ha 
 Apidae   
 Bombus lucorum coll jordhumla 5 17 3 
 Bombus pascuorum åkerhumla 3 4 2 
 Bombus pratorum ängshumla 5 2 
    

19 Klarälven, Ambjörby Ö om bron över älven  RN 671315/ 135415 20050718   
 Areal ca 0,13 ha   
 Antal individer:   
 Hymenoptera, Apoidea   
 Andrenidae   
 Panurgus banksianus storfibblebi 1ha   
    

20 Klarälven, Västby  RN 672080/ 135039 20050714 20050729 20050804 
 Areal ca 0,08 ha   
 Blomrikedom:   
 Ranunculaceae Ranunkelväxter    
  Ranunculus acris vanlig smörblomma 2 2  
 Fabaceae Ärtväxter    
 Lotus corniculatus käringtand 2 3  
 Trifolium pratense rödklöver  3  
 Trifolium repens vitklöver  2  
 Vicia cracca kråkvicker 3 3  
 Onagraceae Dunörtsväxter    
 Epilobium angustifolium mjölkört  4  
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 Apiaceae Flockblomstriga    
 Anthriscus sylvestris hundkäx  2 2  
 Ericaceae Ljungväxter    
 Calluna vulgaris ljung  2  
 Rubiaceae Måreväxter    
 Galium album stormåra 2  
 Scrophulariaceae Lejongapsväxter    
 Euphrasia stricta vanlig ögontröst  2  
 Dipsacaceae Väddväxter    
 Knautia arvensis åkervädd 4 3  
 Campanulaceae Klockväxter    
 Campanula glomerata ängsklocka 1  
 Campanula rotundifolia blåklocka   2 2  
 Asteraceae Korgblommiga    
 Achillea millefolium röllika  2 2  
 Achillea ptarmica nysört   1  
 Hieracium umbellatum flockfibbla  2 4  
 Leontodon autumnalis höstfibbla   2 4  
 Leucanthemum vulgare prästkrage  3 2  
 Solidago virgaurea gullris  2 3  
 Tanacetum vulgare renfana 2 2  
 Antal individer:   
 Hymenoptera, Apoidea   
 Andrenidae   
 Andrena hattorfiana väddsandbi 1ho 2ha   
 Andrena marginata guldsandbi 14ho 8 ha 9ho 40ha 
 Apidae   
 Bombus distinguendus klöverhumla 1  
 Bombus lucorum coll jordhumla 16 4  
 Bombus pascuorum åkerhumla 5 5  
 Bombus pratorum ängshumla 3  
    

21 Klarälven, Likenäs  RN 672480/ 134815  20050729 20050804  
 Areal ca 0,15 ha   
 Blomrikedom:   
 Fabaceae Ärtväxter    
 Trifolium pratense rödklöver  2   
 Vicia cracca kråkvicker 2   
 Onagraceae Dunörtsväxter    
 Epilobium angustifolium mjölkört  4   
 Dipsacaceae Väddväxter    
 Knautia arvensis åkervädd 2   
 Asteraceae Korgblommiga    
 Achillea millefolium röllika  3   
 Hieracium umbellatum flockfibbla  4   
 Leontodon autumnalis höstfibbla   4   
 Solidago virgaurea gullris  3   
 Tanacetum vulgare renfana 3   
 Antal individer:   
 Hymenoptera, Apoidea   
 Andrenidae   
 Andrena marginata guldsandbi 1ho 2ha 4 ho 2 ha  
 Apidae   
 Bombus lapidarius stenhumla 2   
 Bombus lucorum coll jordhumla 6   
 Bombus pascuorum åkerhumla 6   
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Bilaga 2. Lokaler med lämpligt habitat utan fynd av utvalda arter. Arealen avser begränsningen 
för tillsynes lämplig, undersökt miljö, och är ungefärligt uppskattad. Blomrikedom på respekti-
ve lokal är klassad efter en femgradig skala. 1 = inga- enstaka, 2 = spridda förekomster, 3 = 
allmänt förekommande, 4 = rikligt, 5 = mycket rikligt, enligt Naturvårdsverkets undersök-
ningstyp för dagfjärilar version 1:1, 2003-04-04. Noterade insekter anges som antal honor= ho, 
antal hanar= ha eller ospecificerat.   
Lokal nr Datum    

22 Klässbol, Avelsbol  RN 660475/ 133165 20050710    
 Areal ca 0,03 ha    
 Blomrikedom:   
 Ranunculus acris vanlig smörblomma 4   
 Fabaceae Ärtväxter    
 Trifolium pratense rödklöver  4   
 Campanulaceae Klockväxter    
 Campanula rotundifolia blåklocka   3   
 Asteraceae Korgblommiga    
 Achillea ptarmica nysört   2   
 Hieracium umbellatum flockfibbla  2   
 Leucanthemum vulgare prästkrage  2   
 Tripleurospermum perforatum baldersbrå  2   
 Antal individer:   
 Hymenoptera, Apoidea   
 Apidae   
 Bombus hortorum trädgårdshumla 1   
 Bombus lucorum coll jordhumla 3   
   

23 Vägsjöfors, Nötön  RN 669085/ 134735           20050709   
 Areal ca 0,03 ha   
 Blomrikedom:   
 Ranunculaceae Ranunkelväxter    
  Ranunculus acris vanlig smörblomma 4   
 Fabaceae Ärtväxter    
 Vicia cracca kråkvicker 2   
 Rubiaceae Måreväxter    
 Galium album stormåra 3   
 Campanulaceae Klockväxter    
 Campanula rotundifolia  blåklocka   2   
 Asteraceae Korgblommiga    
 Achillea millefolium röllika  3   
 Leontodon autumnalis höstfibbla   3   
 Antal individer:   
 Hymenoptera, Apoidea   
 Apidae   
 Bombus lucorum coll jordhumla 5   
 Bombus soroeensis brynhumla 3   
   

24 Sunne, Gylleby  RN 663750/ 135215 20050712   
 Areal ca 0,15 ha   
 Blomrikedom:   
 Ranunculaceae Ranunkelväxter    
  Ranunculus acris vanlig smörblomma 1   
 Rosaceae Rosväxter    
 Filipendula ulmaria älgört  2   
 Fabaceae Ärtväxter    
 Trifolium pratense rödklöver  3   
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 Trifolium repens vitklöver  4   
 Vicia cracca kråkvicker 2   
 Clusiaceae Johannesörtsväxter   
 Hypericum maculatum fyrkantig johannesört 2   
 Rubiaceae Måreväxter    
 Galium album stormåra 3   
 Scrophulariaceae Lejongapsväxter    
 Melamphyrum pratense ängsskovall  2   
 Asteraceae Korgblommiga    
 Achillea ptarmica nysört   1   
 Hieracium umbellatum flockfibbla  2   
 Leontodon autumnalis  höstfibbla   2   
 Leucanthemum vulgare prästkrage  2   
 Antal individer:   
 Hymenoptera, Apoidea   
 Apidae   
 Bombus lapidarius stenhumla 3   
 Bombus lucorum coll jordhumla 4   
 Bombus pascuorum åkerhumla 3   
   

25 Sunnemo, Tutemo  RN 664160/ 138370 20050712   
 Areal ca 0,10 ha   
 Blomrikedom:   
 Ranunculaceae Ranunkelväxter    
  Ranunculus acris vanlig smörblomma 3   
 Fabaceae Ärtväxter    
 Lotus corniculatus käringtand 2   
 Trifolium pratense rödklöver  2   
 Trifolium repens vitklöver  3   
 Vicia cracca kråkvicker 2   
 Clusiaceae Johannesörtsväxter   
 Hypericum maculatum fyrkantig johannesört 1   
 Onagraceae Dunörtsväxter    
 Epilobium angustifolium mjölkört  3   
 Apiaceae Flockblomstriga    
 Anthriscus sylvestris hundkäx  2   
 Rubiaceae Måreväxter    
 Galium album stormåra 2   
 Dipsacaceae Väddväxter    
 Knautia arvensis åkervädd 3   
 Campanulaceae Klockväxter    
 Campanula rotundifolia blåklocka   2   
 Asteraceae Korgblommiga    
 Achillea millefolium röllika  4   
 Leontodon autumnalis höstfibbla   2   
 Leucanthemum vulgare prästkrage  3   
 Antal individer:   
 Hymenoptera, Apoidea   
 Apidae   
 Bombus hypnorum hushumla 2   
 Bombus lucorum coll jordhumla 5   
 Bombus pascuorum åkerhumla 4   
   

26 Sunnemo, Gräs  RN 663855/ 138490 20050712   
 Areal ca 0,02 ha   
 Blomrikedom:   
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 Ranunculaceae Ranunkelväxter    
  Ranunculus acris vanlig smörblomma 2   
 Fabaceae Ärtväxter    
 Lotus corniculatus käringtand 2   
 Vicia cracca kråkvicker 2   
 Apiaceae Flockblomstriga    
 Anthriscus sylvestris hundkäx  2   
 Rubiaceae Måreväxter    
 Galium album stormåra 3   
 Dipsacaceae Väddväxter    
 Knautia arvensis åkervädd 3   
 Campanulaceae Klockväxter    
 Campanula rotundifolia blåklocka   2   
 Asteraceae Korgblommiga    
 Achillea millefolium röllika  3   
 Leontodon autumnalis höstfibbla   2   
 Leucanthemum vulgare prästkrage  2   
 Antal individer:   
 Hymenoptera, Apoidea   
 Apidae   
 Bombus lucorum coll jordhumla 6   
 Bombus pratorum ängshumla 4   
   

27 Klarälven, Näs  RN 667655/ 137225 20050713   
 Areal ca 0,05 ha   
 Blomrikedom:   
 Ranunculaceae Ranunkelväxter    
  Ranunculus acris vanlig smörblomma 2   
 Fabaceae Ärtväxter    
 Trifolium pratense rödklöver  2   
 Trifolium repens vitklöver  2   
 Vicia cracca kråkvicker 2   
 Rubiaceae Måreväxter    
 Galium album stormåra 2   
 Dipsacaceae Väddväxter    
 Knautia arvensis åkervädd 2   
 Campanulaceae Klockväxter    
 Campanula rotundifolia blåklocka   2   
 Asteraceae Korgblommiga    
 Achillea millefolium röllika  2   
 Leontodon autumnalis höstfibbla   3   
 Antal individer:   
 Hymenoptera, Apoidea   
 Apidae   
 Bombus lapidarius stenhumla 4   
 Bombus lucorum coll jordhumla 3   
 Bombus pascuorum åkerhumla 2   
   

28 Klarälven, Hara  RN 667885/ 137230 20050713   
 Areal ca 0,08 ha   
 Blomrikedom:   
 Ranunculaceae Ranunkelväxter    
  Ranunculus acris vanlig smörblomma 2   
 Fabaceae Ärtväxter    
 Trifolium repens vitklöver  4   
 Dipsacaceae Väddväxter    
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 Knautia arvensis åkervädd 2   
 Asteraceae Korgblommiga    
 Achillea millefolium röllika  3   
 Leontodon autumnalis höstfibbla   5   
 Antal individer:   
 Hymenoptera, Apoidea   
 Apidae   
 Bombus lapidarius stenhumla 2   
 Bombus lucorum coll jordhumla 6   
   

29 Klarälven, Hornnäs  RN 668235/ 137115 20050708   
 Areal ca 0,03 ha   
 Blomrikedom:   
 Ranunculaceae Ranunkelväxter    
  Ranunculus acris vanlig smörblomma 2   
 Dipsacaceae Väddväxter    
 Knautia arvensis åkervädd 1   
 Campanulaceae Klockväxter    
 Campanula rotundifolia blåklocka   2   
 Asteraceae Korgblommiga    
 Achillea millefolium röllika  2   
 Leontodon autumnalis höstfibbla   2   
   

30 Klarälven, Nouvilla Lundby N om Loffstrand  RN 668670/ 136815 20050714   
 Areal ca 0,10 ha   
 Blomrikedom:   
 Fabaceae Ärtväxter    
 Lupinus polyphyllus blomsterlupin 2   
 Trifolium pratense rödklöver  4   
 Onagraceae Dunörtsväxter    
 Epilobium angustifolium mjölkört  2   
 Scrophulariaceae Lejongapsväxter    
 Melamphyrum pratense ängsskovall  3   
 Campanulaceae Klockväxter    
 Campanula rotundifolia blåklocka   2   
 Asteraceae Korgblommiga    
 Achillea millefolium röllika  2   
 Leontodon autumnalis höstfibbla   4   
 Antal individer:   
 Hymenoptera, Apoidea   
 Apidae   
 Bombus lapidarius stenhumla 5   
 Bombus lucorum coll jordhumla 12   
   

31 Klarälven, Fastnäs  RN 668765/ 136720 20050713   
 Areal ca 0,06 ha   
 Blomrikedom:   
 Fabaceae Ärtväxter    
 Lotus corniculatus käringtand 2   
 Onagraceae Dunörtsväxter    
 Epilobium angustifolium mjölkört  4   
 Asteraceae Korgblommiga    
 Achillea millefolium röllika  2   
 Leontodon autumnalis höstfibbla   3   
 Solidago virgaurea gullris  2   
 Tanacetum vulgare renfana 1   
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 Antal individer:   
 Hymenoptera, Apoidea   
 Apidae   
 Bombus lapidarius stenhumla 3   
 Bombus lucorum coll jordhumla 9   
 Bombus pascuorum åkerhumla 3   
 Bombus pratorum ängshumla 4   
   

32 Klarälven, Gravol  RN 669480/ 136395 20050714   
 Areal ca 0,03 ha   
 Blomrikedom:   
 Ranunculaceae Ranunkelväxter    
  Ranunculus acris vanlig smörblomma 2   
 Fabaceae Ärtväxter    
 Trifolium repens vitklöver  3   
 Trifolium pratense rödklöver  3   
 Onagraceae Dunörtsväxter    
 Epilobium angustifolium mjölkört  2   
 Rubiaceae Måreväxter    
 Galium album stormåra 4   
 Dipsacaceae Väddväxter    
 Knautia arvensis åkervädd 3   
 Campanulaceae Klockväxter    
 Campanula rotundifolia  blåklocka   3   
 Asteraceae Korgblommiga    
 Achillea millefolium röllika  3   
 Hieracium umbellatum flockfibbla  2   
 Leontodon autumnalis höstfibbla   4   
 Leucanthemum vulgare prästkrage  3   
 Antal individer:   
 Hymenoptera, Apoidea   
 Apidae   
 Bombus lucorum coll jordhumla 11   
 Bombus pascuorum åkerhumla 4   
   

33 Klarälven, Ljusnästorp  RN 670620/ 135785 20050714   
 Areal ca 0,12 ha   
 Blomrikedom:   
 Ranunculaceae Ranunkelväxter    
  Ranunculus acris vanlig smörblomma 3   
 Fabaceae Ärtväxter    
 Vicia cracca kråkvicker 4   
 Rubiaceae Måreväxter    
 Galium album stormåra 3   
 Dipsacaceae Väddväxter    
 Knautia arvensis åkervädd 4   
 Campanulaceae Klockväxter    
 Asteraceae Korgblommiga    
 Achillea millefolium röllika  2   
 Hieracium umbellatum flockfibbla  3   
 Leontodon autumnalis höstfibbla   5   
 Leucanthemum vulgare prästkrage  2   
 Antal individer:   
 Hymenoptera, Apoidea   
 Apidae   
 Bombus hortorum trädgårdshumla 1   
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 Bombus lucorum coll jordhumla 12   
 Bombus pascuorum åkerhumla 4   
 Bombus pratorum ängshumla 6   
   

34 Klarälven, Backa  RN 671835/ 135155 20050714   
 Areal ca 0,13 ha   
 Blomrikedom:   
 Ranunculaceae Ranunkelväxter    
  Ranunculus acris vanlig smörblomma 2   
 Fabaceae Ärtväxter    
 Trifolium repens vitklöver  3   
 Vicia cracca kråkvicker 2   
 Onagraceae Dunörtsväxter    
 Epilobium angustifolium mjölkört  2   
 Rubiaceae Måreväxter    
 Galium album stormåra 3   
 Dipsacaceae Väddväxter    
 Knautia arvensis åkervädd 4   
 Campanulaceae Klockväxter    
 Campanula rotundifolia blåklocka   3   
 Asteraceae Korgblommiga    
 Achillea millefolium röllika  2   
 Leontodon autumnalis höstfibbla   4   
 Antal individer:   
 Hymenoptera, Apoidea   
 Apidae   
 Bombus lucorum coll jordhumla 13   
 Bombus pascuorum åkerhumla 8   
   

35 Klarälven, Brönäs  RN 672240/ 134960 20050714   
 Areal ca 0,10 ha   
 Blomrikedom:   
 Ranunculaceae Ranunkelväxter    
  Ranunculus acris vanlig smörblomma 2   
 Fabaceae Ärtväxter    
 Vicia cracca kråkvicker 3   
 Onagraceae Dunörtsväxter    
 Epilobium angustifolium mjölkört  4   
 Apiaceae Flockblomstriga    
 Anthriscus sylvestris hundkäx  2   
 Dipsacaceae Väddväxter    
 Knautia arvensis åkervädd 3   
 Asteraceae Korgblommiga    
 Hieracium umbellatum flockfibbla  2   
 Leontodon autumnalis höstfibbla   3   
 Solidago virgaurea gullris  2   
 Antal individer:   
 Hymenoptera, Apoidea   
 Apidae   
 Bombus lapidarius stenhumla 4   
 Bombus lucorum coll jordhumla 5   
 Bombus pascuorum åkerhumla 3   
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Bilaga 3. Lokaler där lämpligt habitat saknades. På grund av bl.a. ogynnsam markstruktur, 
avsaknad av blommande örtvegetation, beskuggning m.m. bedömdes lokalen vid besökstillfäl-
let inte hysa för fibblebin passande habitat. Ingen närmare undersökning av platserna företogs. 
Lokal nr Datum   

36 Arvika, Taserud  RN 662185/ 131965  20050710   
37 Gräsmark, Kammesmack  RN 665950/ 132720 20050709   
38 Gräsmark  RN 665050/ 133840 20050709   
39 Gräsmark, Västanå  RN 665400/ 133600 20050709   
40 Torsby  RN 667395/ 134400  20050709   
41 Vitsand, Aspe  RN 669505/ 134380  20050709   
42 Klarälven, Ennarbolsmon  RN 669255/ 136580 20050708   
43 Klarälven, Backamon S om Gravol  RN 669360/ 136475 20050714   
44 Klarälven, Baskenäsmon N om Ljusnästorp  RN 660795/ 135705 20050708   
45 Klarälven, Speckebol  RN 671035/ 135515 20050708   
46 Klarälven, Munkebol  RN 671100/ 135570 20050708   
47 Klarälven, Hjällstad  RN 671715/ 135215 20050708   
48 Klarälven, Amnerud  RN 671990/ 135105 20050714   
49 Klarälven, Transtrand  RN 672130/ 135035 20050714   
50 Klarälven, Ransby  RN 673185/ 134390 20050714   
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Bilaga 4. Ortofoton över lokaler med fynd av fibblebin och andra utvalda arter, med begräns-
ning (svart gräns) och riktning (vitstreckad linje) för linjetransekter. Se metodik för  
ytterligare information. 

Lokal 1a. Ö om Gunnarskog, Gårdsås.  
Åkerväg med örtrika kantzoner. 

Lokal 1b. Ö om Gunnarskog, Gårdsås. 
Grusväg med örtrika kantzoner. 

Lokal 1c. Ö om Gunnarskog, Gårdsås. Grusväg 
med örtrika kantzoner. 

Lokal 1d. Ö om Gunnarskog, Gårdsås. Sandig 
småväg med örtrika kantzoner. 

Lokal 2. Ö om Klässbol, Skjutsbol. Grusväg 
med örtrika kantzoner. 

Lokal 3. Ö om Torsby, Rinn. Kanter med ört-
vegetation och smärre sandblottor runtom fot-
bollsplan. 
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Lokal 4a-b. S om Rottneros, Öjervik. Mindre 
slåtteräng (a) resp. örtrika kantzoner vid mind-
re väg och badplats (b) på sandig jord. 

Lokal 5a-b. V om Karlstad, Sörmon. Ohäv-
dad ängsmark (a) resp. gles örtvegetation (b) 
på botten av stort grustag. 

Lokal 6. NNV Sunnemo, Lidsbron. Glest ört-
bevuxen, sandig vägskärning N om badplats. 

Lokal 7. N om Sunnemo, Björkil. Örtrika 
kantzoner N om fotbollsplan resp. längs 
sandig småväg NV om denna. 

 

 
 
 
 
 
 

 
  Lokal 8. Brattforshedens flygfält, nordöstra 

delen. Flackt torrängsområde på sandmark.  
Lokal 9. N om Sutterhöjden, Suttertjärn. 
Örtrika kantzoner längs två grusvägar. 
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 Lokal 11. Edeby, SV Torpet. Fd järnvägsvall 
(NKLJ-banan) med örtrika finsandiga kanter 
med bl.a. åkervädd. 

Lokal 10. Persberg, Högbergsfältet. Örtrik 
ängsmark med bl.a. åkervädd. Endast ytan 
närmast klockstapeln inventerad pga tidig 
slåtter. 

 
 
 
 

 

  

 

  

Lokal 12a.  N om Edeby, N om reservatet.  
Finsandig åkerväg med örtrika kanter med 
bl.a. åkervädd. 

Lokal 12b. N om Edeby, N om reservatet. 
Södra delen av vallodling med gott om höst-
fibbla. 

Lokal 13. N om Edeby, Hällekil. Fd järn-
vägsvall (NKLJ-banan) med örtrika, fin-
sandiga kanter med bl.a. åkervädd. 

Lokal 14. Ö om Ransäter, Rudstorp. Fd järn-
vägsvall (NKLJ-banan) med örtrika, fin-
sandiga kanter med bl.a. flockfibbla. 
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Lokal 15. S om Ekshärad, V om Ginbergs-
ängen. Mindre gräsyta med bl.a. höstfibbla på 
sandig jord. 

Lokal 16. SO om Ekshärad, Yggenäs. Grusig 
åkerväg med örtrika kanter. 

  

 

  

Lokal 17a. N om Ekshärad och Loffstrand, 
SSV om Storsand. Finsandig åkerväg med 
örtrika kanter. 

Lokal 17b. N om Ekshärad och Loffstrand, 
Storsand. Finsandig åkerväg vid vallodling 
respektive torrängsmark. 

 

     

Lokal 18. S om Ambjörby, Björkenäs. Fin-
sandig åkerväg med bitvis grus och med 
örtrika kanter.  

Lokal 19. N om Ambjörby, NÖ om Månäs-
bron. Fd upplagsplats SÖ om landsväg, med 
gott om öppen finmo och höstfibbla.   
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Lokal 20. S om Likenäs, Västby. Finsandig 
åkerväg med örtrika kanter med bl.a. åker-
vädd. 

Lokal 21. Likenäs, N om bron. Åkerväg och 
fd upplagsplats NV om landsväg med gott 
om öppen finmo och bl.a. åkervädd.   
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	SAMMANFATTNING

	De senaste decennierna har stora förändringar ägt rum inom jordbruket och övergången till stordrift har medfört att en betydande del av landskapets variation har gått förlorad. Många arter som är beroende av småskaliga mosaikmiljöer har drabbats hårt och till dessa hör bl.a. vildbina där över 30 % av landets ca 290 arter är upptagna på rödlistan. Då vildbin utför viktiga ekosystemtjänster genom sin pollinering av både vilda växter och odlad gröda kan en reducerad vildbifauna leda till förändringar i landskapets flora likväl som produktionsbortfall inom jordbruksnäringen. Genom att kartlägga utbredning och populationstrender kan kunskapen om dessa hotade arter förbättras och leda till effektivare naturvårdsinsatser för att hejda en negativ utveckling. Tidsserier över arters förekomst behövs också som indikatorer i det svenska miljömålsarbetet för att kunna upptäcka eventuella långsiktiga förändringar. 
	Följande rapport redovisar en pilotstudie utförd i Värmlands län under sommaren 2005 av de två sydligt förekommande vildbiarterna storfibblebi (Panurgus banksianus) och småfibblebi (Panurgus calcaratus) vilka är rödlistade under kategorin Sårbar (VU) respektive Missgynnad (NT). Båda arterna är specialiserade på att söka näring i framförallt fibblor och anlägger bon på sandmark med sparsam vegetation. Livsmiljöer med en kombination av dessa resurser återfinns framförallt i sandig jordbruksbygd. Syftet med undersökningen var att översiktligt kartlägga och testa att starta övervakning av båda fibblebiarterna samt även notera förekomst av vissa andra rödlistade eller lokalt förekommande följearter bland solitära bin och bastardsvärmare. Därtill avsågs vanligt förekommande humlearter noteras. Relativa populationsuppskattningar av fibblebina skedde genom linjetaxering av framförallt vilande hanar i blommor och lokaler där utvalda arter påträffades besöktes två till tre gånger under perioden 4 juli – 5 augusti. Besökta lokaler låg framförallt i Klarälvsdalen, Sunnemodalen, Fryksdalen och andra uppodlade dalgångar inom ett område av mellersta Värmland som begränsas av orterna Karlstad i S, Ransby i N, Gunnarskog i V och Persberg i Ö. Totalt besöktes ett 50-tal lokaler varav 35 bedömdes hysa lämpligt habitat och på 21 av dessa påträffades för inventeringen utvalda arter. 
	Storfibblebiet återfanns på 16 lokaler varav 12 var nya för länet. Totalt är arten funnen på 22 lokaler i länet fr.o.m. 1936. Jämfört med fynd från 1900-talets första hälft verkar artens utbredningsområde i länet inte ha minskat nämnvärt – tvärtom har nordgränsen genom 2005 års inventering förflyttats norrut. Sannolikt rör det sig dock inte om en expansion, utan om att arten tidigare varit förbisedd. Det relativt stora antalet fyndlokaler i länet ter sig överraskande eftersom utbredningsområdet i Sverige anses ha minskat, men sannolikt har arealen lämpligt habitat minskat även i Värmland. Småfibblebiet noterades på åtta lokaler och alla dessa var på platser där även storfibblebiet förekom. Totalt har småfibblebiet påträffats på 14 lokaler i länet sedan det första fyndet för över 100 år sedan. Troligtvis har även småfibblebiet varit förbisett men eventuellt kan arten ha expanderat något i sin utbredning på senare år. Det största antalet individer av båda könen som observerades per lokal och besök var 208 för storfibblebiet och 29 för småfibblebiet, men på merparten av lokalerna noterades färre än 10 individer vilket antyder att det handlar om små lokala populationer.
	Andra utvalda rödlistade eller lokalt förekommande arter noterades på 15 lokaler och elva av dessa sammanföll med fibblebilokaler. Guldsandbi (Andrena marginata) observerades på två lokaler i Övre Klarälvsdalen. Väddsandbiet (Andrena hattorfiana) som tidigare antagits vara utdöd i Värmland återupptäcktes i juni 2005 och påträffades under inventeringen i juli på ytterligare tre lokaler. Andra utvalda vildbiarter som noterades var långhornsbi (Eucera longicornis), randbyxbi (Dasypoda hirtipes) samt klöverhumla (Bombus distinguendus) och backhumla (Bombus humilis). Tre arter bastardsvärmare påträffades: mindre bastardsvärmare (Zygaena viciae), allmän bastardsvärmare (Zygaena filipendulae) och allmän metallvingesvär-mare (Adscita statices). Merparten av lokalerna med fibblebin och andra utvalda arter utgjordes av blomrika åkervägkanter med sen slåtter i sandiga småskaliga jordbruksmiljöer, framförallt i Klarälvsdalen. 
	Ur övervaknings- och naturvårdssynpunkt vore det lämpligt om stor- eller småfibblebiets närvaro på en lokal kunde indikera att lokalen även hyser förhållandevis många andra rödlistade arter. Något signifikant sådant samband kunde inte fastställas för storfibblebiet, men däremot hyste lokaler/dellokaler med småfibblebiet signifikant fler av de utvalda rödlistade arterna än lokaler utan småfibblebiet. 
	Eftersom insektspopulationer kan fluktuera naturligt mellan olika år är det önskvärt med vidare inventeringar under kommande säsonger för att ytterligare förbättra kunskapen om de utvalda arternas naturvårdsstatus. Vid framtida naturvårdsplanering är det viktigt att betona den betydelse det småskaliga odlingslandskapets mosaikmiljöer har för vildbifaunan och andra rödlistade arter, då dessa miljöer hittills sällan beaktats. Miljöerna borde ingå som viktiga kriterier för jordbruksstöd som är tänkta att skydda biologisk mångfald. Tillgången på rik blomvegetation för näringssök kan förbättras genom anpassad hävd på bl.a. åkervägkanter, vallodlingar och betesmark, och lämpliga boplatser kan genereras genom att nyskapa sandblottor, hålla sandtäkter öppna och se till att sandiga småvägar bevaras ogrusade och väl solexponerade.
	1. INTRODUKTION

	Under de senaste decennierna har en betydande del av variationen i det svenska landskapet gått förlorad i takt med att många småskaliga jordbruk har tvingats att lägga ned till förmån för stordrift. Ett stort antal arter är sedan lång tid tillbaka mer eller mindre beroende av den mosaikstruktur ett traditionellt, småskaligt jordbruk erbjuder och de har idag fått allt svårare att finna lämpliga livsmiljöer. Bland insekterna har vildbin – dit både humlor och solitärt levande bin räknas – på senare tid uppmärksammats allt mer då ett flertal arter uppvisat betydande minskningar (Westrich 1990, Pekkarinen 1998). I Sverige är över 30 % av landets ca 290 arter upptagna på rödlistan (Gärdenfors 2005). Denna negativa trend är oroväckande då vildbin fyller en viktig funktion i de terrestra ekosystemen genom pollinering av både vilda växter och odlad gröda (Pekkarinen 1998, Appelqvist m.fl. 2001, Cederberg & Nilsson 2002, Risberg 2004). Vildbinas pollinering av odlad gröda är av betydande ekonomiskt värde och en reducerad vildbifauna kan således leda till både förändringar i landskapets vilda flora och väsentligt produktionsbortfall för jordbruksnäringen (Appelqvist m.fl. 2001, Risberg 2004). 
	En för vildbin gynnsam miljö rymmer dels substrat lämpliga för bobygge, dels platser med goda födosöksmöjligheter. Merparten av de solitära arterna i Sverige skapar sina bon genom att gräva ut gångar i marken och detta sker företrädesvis på torr, lättgrävd, bar eller sparsamt bevuxen sandmark (se t.ex. Linkowski m.fl. 2004a). Proviantering kräver blomsterrika marker och för de s.k. oligolektiska biarterna, vilka är mer eller mindre snävt specialiserade på att samla pollen och nektar från en eller ett fåtal växtarter, måste det finnas större bestånd av dessa växtarter (Westrich 1990, Pekkarinen 1998). Miljön där bina anlägger sina bon skiljer sig således ofta från födosöksmiljön och eftersom många arter provianterar inom ett begränsat avstånd från boplatsen är den småskaliga mosaik det traditionella jordbruket erbjuder så gynnsam (Linkowski m.fl. 2004a). Förändrade förutsättningar som t.ex. grustäckning av sandiga körvägar, tidigläggande av slåtter eller ökat betestryck kan på mycket kort tid resultera i att en hel population slås ut. Vildbin kan således fungera som känsliga indikatorer på förändrad markanvändning (Linkowski m.fl. 2004a, b). 
	I Värmland har det under senare år genomförts inventeringar av gaddsteklar, inklusive vildbin, framförallt i sandtallskogar inom Övre Klarälvsdalen (Berglind 1989), Brattforsheden (Berglind & Bengtsson 2001) och Sörmon (Berglind 2003). Därtill har vildbin insamlats på lokaler i sandiga jordbruksmiljöer vid Ransäter (P-Å. Lonnfors, opubl.) och Rottneros (K. Norderup, opubl.). På vissa lokaler har påträffats de i Sverige rödlistade, sydligt förekommande och lätt iakttagbara arterna storfibblebi (Panurgus banksianus) och småfibblebi (P. calcaratus). Syftet med den här presenterade undersökningen var att översiktligt kartlägga utbredning samt utprova övervakning av de båda fibblebiarterna i framförallt småskalig jordbruksbygd med en mosaik av örtrik gräsmark och blottad sandjord i Värmlands län. Baserat på tidigare fynd i länet skulle särskilt storfibblebiet kunna vara en tänkbar indikatorart för lokaler som hyser förhållandevis många andra rödlistade insektsarter (se Tabell 3 i Berglind 2004). Vissa ytterligare rödlistade eller lokalt förekommande arter av solitära bin samt humlor avsågs också registreras i samband med inventeringen. Två av dessa arter, väddsandbi (Andrena hattorfiana) och guldsandbi (A. marginata), ingår i ett kommande nationellt åtgärdsprogram för vilda bin på ängar, och kommer under de närmaste åren att bli föremål för särskilda bevarandeinsatser (K. Larsson 2006). Vidare inkluderades de iögonfallande bastardsvärmarna, som bl.a lever i liknande miljöer som fibblebin. Bastardsvärmarna har också visat sig kunna indikera förhållandevis artrika miljöer med avseende på dagfjärilar (Axelsson & Denzer 2002, Franzén & Ranius 2004). 
	2. METODIK OCH UTVALDA ARTER 

	2.1 Metodik
	Merparten av fältarbetet utfördes av Sara Hedvall (SH) enligt riktlinjer från Sven-Åke Berglind (SÅB) som med många års erfarenhet av gaddsteklar även varit initiativtagare till studien. Som utgångspunkt valdes att besöka lokaler där fibblebin noterats tidigare samt lokaler inom områden vilka utifrån jordartskarta och topografiska kartor bedömdes kunna hysa för arten möjligt habitat, d.v.s. framförallt områden med sandiga jordarter, i hög grad finmo, och med småskaliga jordbruk. Dessa områden utgjordes främst av Klarälvsdalen, Sunnemodalen, Fryksdalen samt vissa andra områden utanför dessa (Fig. 1). Ett flertal lokaler med mer eller mindre lämpligt habitat påträffades inom de olika områdena under fältarbetets genomförande, i första hand inom sandiga åkervägkanter, men i viss mån även f.d. järnvägsvallar samt sandtäkter och torrängsmarker. På lokalerna registrerades antalet observerade fibblebin och övriga utvalda arter (avsnitt 2.3). Då flertalet humlearter är förhållandevis lätta att identifiera med hjälp av t.ex. bestämningsnyckel i Jansson (2004), registrerades även dessa. 
	Relativa populationsuppskattningar av stor- och småfibblebi skedde genom linjetaxering där antalet födosökande honor och/eller i blommor vilande hanar noterades längs transekter. Transekterna lades vinkelrätt mot större lokalers långsida, enligt Naturvårdsverkets undersökningstyp för dagfjärilar, alternativt längsmed lokalen när dessa var smala och utgjordes av blomrika kantzoner längs vägar, järnvägsvallar eller liknande. Beroende på olikheter i lokalens beskaffenhet varierade avståndet på varje sida av inventeraren inom vilka arter noterades med mellan 1,5-3 m, men vanligtvis lades transekterna med ca 5 meters mellanrum. Transekterna genomströvades i lugn takt en gång per lokal och besök och antalet individer av de utvalda arterna som observerades vid sidan och framför inventeraren noterades. På besökta lokaler gjordes en bedömning av blomrikedom vid varje besök efter en femgradig skala enligt Naturvårdsverkets undersökningstyp för dagfjärilar version 1:1, 2003-04-04. Beläggexemplar av utvalda solitära bin tillvaratogs från merparten nya fyndlokaler. Dessa har kontrollerats av Anders Nilsson, Uppsala, och förvaras av SH eller SÅB.
	Övervakning och inventering utfördes vid gynnsam väderlek mellan klockan 09 och 18 under perioden 4 juli till 5 augusti, 2005. Under varma dagar med utmärkt väder i juli skedde inventering vid enstaka tillfällen senare än kl. 18. Gemensamma besök av SH och SÅB gjordes den 4 juli vid lokal 8, 11 och 13, den 5 juli vid lokal 4, 5, 13 och 14, den 7 juli vid lokal 15 och 16, den 17 juli vid lokal 10, den 18 juli vid lokal 12, den 3 augusti vid lokal 5, samt den 4 augusti vid lokal 6, 16, 17, 18, 20, 21. Besök av SÅB gjordes den 7 juli vid lokal 6, den 15 juli vid lokal 17, samt den 18 juli vid lokal 19 och 20. Vid dessa besökstillfällen noterades endast utvalda inventeringsarter (ej vanligt förekommande humlearter, ej heller blomrikedom) och datum för dessa besök redovisas i bilaga endast om utvalda arter påträffades. Besök vid andra datum på ovan nämnda lokaler och på övriga lokaler gjordes av SH och redovisas i bilagor. På lokaler där fibblebin eller andra utvalda arter påträffades gjordes i regel två till tre besök. Inventering undveks vid temperatur under 16 (C, regn och/eller hård vind. 
	2.2 Väderförhållanden under inventeringsperioden
	De första veckorna i juli månad präglades av varmt och torrt väder med temperaturer som ofta översteg 25(C. Under inventeringsperiodens senare del var vädret ostadigt med lägre temperaturer och särskilt den sista veckan en hel del regnskurar.
	 
	 
	Fig. 1. De inventerade lokalerna i Värmlands län 2005.  2.3 Utvalda arter
	Nedan ges en kort presentation av de utvalda inventeringsarterna (undantaget vanligt förekommande humlor) med uppgifter om rödlistekategori hämtade ur 2005 års svenska rödlista (Gärdenfors 2005).
	Storfibblebi (Panurgus banksianus) (Fig. 2), klassad som Sårbar (VU). En 10-11 mm lång art med svart kropp och gulbrun behåring på benen. Arten är oligolektisk på korgblommiga växter Asteraceae, framförallt olika fibblor (Hieracium, Leontodon m.fl.) vilka nyttjas för pollen- och nektarsök samt som viloplats av hanarna. Bobyggnad sker på bara eller sparsamt beväxta sandytor, där honorna gräver ut 6-14 cm djupa bohålor. Huvudsaklig flygperiod infaller från slutet av juni t.o.m. juli (Münster-Swendsen 1968, Tengö m.fl. 1988, Westrich 1990). Arten har i Sverige påträffats i åtminstone tio län från Skåne till Värmland (Gärdenfors 2005). Honor av storfibblebi liksom småfibblebi spenderar vid gynnsamt väder förmiddagstimmarna med att proviantera för en ny äggcell i den utgrävda bohålan, vartefter hålan förseglas inifrån av honan som fram till nästa morgon arbetar med att gräva ut en ny cell. Observationer av honor är således främst möjliga under förmiddagens aktiva födosök, medan hanarna efter att på förmiddagen ha patrullerat fibblor på jakt efter honor, istället vilar ovan jord i olika blommor och där lätt kan iakttas (Münster-Swendsen 1968, Tengö m.fl. 1988). Även vid mulet och regnigt väder kan hanarna påträffas liggande i fibbleblommor (S-Å Berglind, pers. observ.).  
	Småfibblebi (Panurgus calcaratus) (Fig. 3), klassad som Missgynnad (NT). Är likt stor-fibblebiet specialiserat på att samla pollen och nektar från framförallt olika fibblor och delar även många övriga beteendemässiga och morfologiska karaktärer (se ovan), men är endast 8-9 mm lång. Flyger senare, från första veckorna i juli fram till slutet av augusti (Tengö m.fl. 1988, Westrich 1990). Funnen i åtminstone 15 län i södra Sverige, upp till Värmland och Hälsingland (Gärdenfors 2005).
	Guldsandbi (Andrena marginata) (Fig. 4), klassad som Sårbar (VU). En 9-10 mm lång art med ljusbrun, hårig mellankropp och ljust orangefärgad bakkropp som flyger från slutet av juli till mitten av augusti. Oligolektisk på väddväxter Dipsacaceae, och anlägger bon i finkornig sandmark (Falk 1991, Abenius & Larsson 2005). Arten är i Sverige funnen från Skåne till Dalarna (Gärdenfors 2005).
	Väddsandbi (Andrena hattorfiana) (Fig. 5), klassad som Sårbar (VU). Arten är 13-16 mm lång och ger ett förhållandevis mörkt intryck trots större eller mindre inslag av rött på bakkroppen och ljusbrun behåring på mellankropp och bakben. Individer utan inslag av rött på bakkroppen förekommer lokalt. Är liksom guldsandbiet specialiserad på att söka pollen- och nektar hos väddväxter, främst åkervädd (Falk 1991, Abenius & Larsson 2005, M. Larsson 2006). Väddsandbiet flyger huvudsakligen från mitten av juni till början av augusti (Hallin 2006), och är funnen från Skåne till södra Dalarna (Gärdenfors m.fl. 2002, Gärdenfors 2005). 
	Långhornsbi (Eucera longicornis). En kraftig art, 13-15 mm lång, med gulbrun behåring på mellankroppen och hos hanarna mycket långa antenner. Specialiserad på näringssök hos främst ärtväxter Fabaceae, som bl.a. kråkvicker och gulvial (Falk 1991). Bon anläggs ofta i kolonier på torr, lerig, solexponerad mark. Arten är i södra Sverige lokalt tämligen vanligt förekommande och är funnen upp till Ångermanland (Cederberg 2006).  
	Randbyxbi (Dasypoda hirtipes) (Fig. 6), klassad som Missgynnad (NT). En 13-15 mm lång art, med tvärrandig bakkropp och brungul behåring på mellankropp och bakben. Honornas mycket långhåriga bakben gör dem omisskännliga. Arten samlar pollen och nektar från korgblommiga växter, framförallt fibblor och flyger under juli och augusti. Bon med en upp till 50 cm lång gång grävs på bar eller sparsamt bevuxen sandmark och ofta i större kolonier (Anthon 1982, Müller m.fl. 1997). Arten är i Sverige funnen från Skåne till Dalarna (Gärdenfors 2005).
	    
	 Klöverhumla (Bombus distinguendus) (Fig. 7), klassad som Missgynnad (NT). Drottningar kan nå en längd upp mot 22 mm och har gulsvart mellankropp, gulrandig bakkropp och flyger från slutet av maj fram till september. Bon anläggs i övergivna smågnagarbon (Westrich 1990). Arten är funnen lokalt i hela Sverige, med undantag från de sydligaste landskapen där den anses vara utdöd (Løken 1973, Gärdenfors 2005).
	Backhumla (Bombus humilis) har rödbrunfärgad mellankropp, rödbrunrandig bakkropp och når en längd av 16-18 mm (drottningar). Anlägger bon under grästuvor och liknande i fältskiktet (kan även sällsynt nyttja ihåliga träd). Återfinns under sommarmånaderna på framförallt öppen, blomrik mark men även i skogsbryn och trädgårdar med ärtväxter vilka utgör huvudsakliga näringskällan (Løken 1973, Westrich 1990). 
	Allmän bastardsvärmare (Zygaena filipendulae), klassad som Missgynnad (NT). Iögonfallande tecknad art med sex röda fläckar mot mörkt metallfärgad bakgrund på framvingarna och en vingbredd på 28-39 mm. Flyger på relativt blomrika ängs- och hagmarker under juli och augusti (Axelsson & Denzer 2002, Elmquist m.fl. 2005). Larven lever på kärringtand m.fl. ärtväxter (Elmquist m.fl. 2005). I Sverige funnen upp till Gävleborgs län (Gärdenfors 2005).
	Liten bastardsvärmare (Zygaena viciae), klassad som Missgynnad (NT). Likt föregående art mörk med röda teckningar men har fem fläckar på framvingarna och ger ett något blekare intryck då vingarna är tunnfjälligare. Vingbredd på 22-32 mm. Flyger i Värmland främst under juli månad och ärtväxter som kråkvicker och gulvial utgör värdväxter för larven (Axelsson & Denzer 2002, Gärdenfors m.fl. 2002). Arten är i Sverige funnen upp till Västernorrlands län (Gärdenfors 2005).
	Allmän metallvingesvärmare (Adscita statices), klassad som Missgynnad (NT). Grönskimrande art med vingbredd på 24-32 mm som kan ses på både torra och friska blomrika ängsmarker under juni och juli. Larverna lever på syror Rumex, som ängs- och bergsyra och arten förekommer lokalt i hela Sverige (Axelsson & Denzer 2002, Gärdenfors 2005).
	3. RESULTAT OCH DISKUSSION

	De lokaler som besöktes under inventeringen 2005 låg inom ett område som begränsas av orterna Karlstad i S, Ransby i N, Gunnarskog i V och Persberg i Ö (Fig. 1). Totalt besöktes ett 50-tal lokaler (avsnitt 3.3-3.5) varav 35 bedömdes hysa lämpligt habitat (avsnitt 3.3-3.4) och på 21 av dessa påträffades för inventeringen utvalda arter (avsnitt 3.3) (Fig. 8-10 och 14-19).
	 
	3.1 Stor- och småfibblebiet i Värmlands län

	3.1.1 Antal lokaler
	Storfibblebiet observerades på totalt 16 lokaler i länet under inventeringen 2005 och tolv av dessa var inte kända sedan tidigare (Tabell 1). Totalt har arten påträffats på 22 lokaler i Värmlands län mellan 1936-2005 (Tabell 1). Efter att storfibblebiet observerades av bi-experten Stellan Erlandsson i Fryksdalen 1950, dröjde nästa fynd tills 1988 då en population

	upptäcktes på Brattfors flygfält (Berglind & Bengtsson 2001). Därefter har 16 nya lokaler upptäckts i ganska snabb följd, i takt med ökad uppmärksamhet på arten. Den är funnen inom ett ca 14 (  8 mil stort område i länets centrala del från Sörmon och Skattkärr i S till Ambjörby i N och från Gunnarskog (Gårdsås) i V till Sutterhöjden (Suttertjärn) i Ö (Fig. 11). Intressant nog tycks inte artens utbredningsområde ha minskat påtagligt jämfört med fynden under 1900-talets första hälft. Tvärtom har den tidigare kända nordgränsen flyttats ca fyra mil norrut i och med denna inventering, från Torsby i Fryksdalen till Ambjörby i Klarälvsdalen.
	Tabell 1. Lokaler med fynd av storfibblebi (Panurgus banksianus) i Värmlands län mellan 1936-2005.
	Lokal nr
	Källa
	 
	År
	 
	 
	Boda, Högboda
	C.B. Gaunitz (Artdatabanken)
	 
	1936
	Nyed
	C.B. Gaunitz (Artdatabanken)
	1937
	Skattkärr, Ö. Fågelvik
	A. Ernvik (Artdatabanken) 
	1937
	Gylleby säteri
	Stellan Erlandsson (Artdatabanken) 
	1950
	Torsby station
	Stellan Erlandsson (Artdatabanken) 
	1950
	8
	Brattforshedens flygfält
	Berglind & Bengtsson (2001) samt denna rapport 
	1988-2005
	5
	Sörmon
	S-Å Berglind (2003) samt denna rapport 
	1990-2005
	Mellbymon, sandtäkt
	S-Å Berglind (opubl.)  
	2003
	4
	Öjervik
	Kristina Norderup (opubl.) samt denna rapport
	2003-2005
	14
	Ransäter
	Per-Åke Lonnfors (opubl.) samt denna rapport 
	2003-2005
	1
	Gårdsås
	Denna rapport
	2005
	3
	Rinn
	Denna rapport
	2005
	6
	Lidsbron
	Denna rapport
	2005
	7
	Sunnemo
	Denna rapport
	2005
	9
	Suttertjärn
	Denna rapport
	2005
	12
	Edeby, NO reservatet
	Denna rapport
	2005
	13
	Hällekil
	Denna rapport
	2005
	15
	Ginbergsängen
	Denna rapport
	2005
	16
	Yggenäs
	Denna rapport
	2005
	17
	Storsand
	Denna rapport
	2005
	18
	Björkenäs
	Denna rapport
	2005
	19
	 
	Ambjörby
	Denna rapport
	 
	2005
	Mot bakgrund av att storfibblebiet bedöms ha minskat inom dess svenska utbredningsområde (Gärdenfors 2005) framstår det förhållandevis stora antalet fyndlokaler i Värmland – på norra gränsen för artens svenska utbredning – som överraskande. Vi tror inte att det rör sig om en sentida expansion utan att arten varit förbisedd. Artens förekomstarea torde i själva verket ha minskat även i Värmland under senare decennier i takt med jordbrukets intensifiering och storskalighet å ena sidan, och igenväxning av lämpliga torrängsmarker å den andra. Denna omvandling har dock inte varit så snabb på de magra, sandiga jordarna i bl.a. Klarälvsdalen, Sunnemodalen och delar av Fryksdalen, vilket sannolikt är en viktig förklaring till att arten ännu förekommer på relativt många lokaler här (se Fig. 8-10 och 17-19). 
	Småfibblebiet observerades på åtta lokaler under inventeringen 2005, varav fem lokaler inte var kända sedan tidigare (Tabell 2). Totalt är arten funnen på åtminstone 14 lokaler i Värmlands län mellan 1904-2005 (Tabell 2). För denna art finns ett nästan 100 års långt mellanrum mellan 1904 då arten insamlades vid Arvika, tills nästa fynd år 2002 vid Algustadfältet S om Norsbron (S-Å Berglind opubl.), vartefter åtskilliga nya lokaler tillkommit. Dess utbredningsområde i Värmland överensstämmer i hög grad med det för storfibblebiet med undantag bl.a. för att småfibblebiet hittills ej är funnet i Sunnemodalen eller i Övre Klarälvsdalen N om Loffstrand (Storsand) (Fig. 12). Sannolikt har även denna art länge varit förbisedd i Värmland, men det finns också vissa indikationer på att den lokalt expanderat sin förekomst under senare år: sålunda upptäcktes arten på Edsgatan vid Björby respektive på Sörmon först år 2004 trots att uppmärksamhet ägnats åt bifaunan här sedan över tio år tillbaka (S-Å Berglind opubl.).
	Som framgår av tabell 1 och 2 förekommer storfibblebiet och småfibblebiet ofta på samma lokaler – något som också Tengö m.fl. (1988) noterat. På lokaler med fynd av fibblebin i Värmland mellan 2002-2005 fanns dock ingen statistiskt signifikant association mellan när-varo av storfibblebiet (17 av 21 lokaler) och närvaro av småfibblebiet (13 av 21 lokaler, varav
	 
	Fig. 11. Fynd av storfibblebi  (Panurgus banksianus) i Värmlands län t.o.m. 2005. 
	Fig. 12. Fynd av småfibblebi (Panurgus calcaratus) i Värmlands län t.o.m. 2005.
	Tabell 2. Fynd av småfibblebi (Panurgus calcaratus) i Värmlands län mellan 1904-2005.
	Lokal nr
	Källa
	 
	År
	Arvika (Östra Arvika församling)
	Simon Bengtsson (Artdatabanken)
	1904
	Algustadmon, S om Norsbron, sandtäkt 
	S-Å Berglind (opubl.)
	2002
	Mellbymon, sandtäkt
	S-Å Berglind (opubl.)
	2003
	Brattforsheden, Källorna, sandtäkten
	S-Å Berglind (opubl.)
	2003
	Edsgatan, Björby
	S-Å Berglind (opubl.)
	2004-2005
	4
	Öjervik
	Kristina Norderup (opubl.) samt denna rapport
	2004-2005
	5
	Sörmon
	S-Å Berglind (opubl.) samt denna rapport
	2004-2005
	14
	Ransäter
	Per-Åke Lonnfors (opubl.) samt denna rapport
	2004-2005
	Brunsberg, Fjällsviken 
	Mårten Nilsson (opubl.)
	2005
	1
	Gårdsås
	Denna rapport
	2005
	9
	Suttertjärn
	Denna rapport
	2005
	12
	Edeby, NO reservatet
	Denna rapport
	2005
	13
	Hällekil
	Denna rapport
	2005
	17
	 
	Storsand
	Denna rapport
	 
	2005
	nio gemensamma med storfibblebiet) (x(=3,04; df=1; p=0,081). Detta kan förefalla överraskande, och möjligen bero på att endera arten förbisetts på lokaler där besökstillfällena varit få. Det är dock uppenbart att endast en av arterna förekommer på vissa lokaler som inventerats under flera säsonger, t.ex. Brattforshedens flygfält (Berglind & Bengtsson 2001) och Edsgatan (Björby) (S-Å Berglind opubl.). Som nämnts ovan kan storfibblebiet också finnas ensamt i Sunnemodalen och norra delarna av Övre Klarälvsdalen. 
	3.1.2 Antal individer och habitatval
	För storfibblebiet varierade antalet observerade individer per lokal/dellokal och besök från 208 (lokal 12a) till en (sju lokaler/dellokaler) (Bilaga 1). Majoriteten var hanar, och många av dessa vilade i fibbleblommor, i hög grad höstfibbla (lokalt även styv- och flockfibblor). Vid alla lokaler/dellokaler utom fyra (lokal 5a, 7, 12a och 12b) observerades färre än totalt tio individer under studieperioden. För småfibblebiet varierade antalet individer per lokal/-dellokal och besök från 29 (lokal 12a) till en (lokal 5b). I Fig. 13 framgår att på den individ-rika lokalen 12a var antalet observerade individer av storfibblebiet störst i början av invente-ringsperioden medan det största antalet småfibblebin noterades något senare, vilket samman-faller med respektive arts tidigare kända flygperiod (Tengö m fl 1988, Westrich 1990). 
	Det låga observerade individantalet på merparten av lokalerna antyder att det handlar om relativt små lokala populationer, eller att endast en mindre andel av respektive population observerats vid besökstillfället. Eftersom födosöks- och parningsaktivitet hos fibblebin påverkas av väder, temperatur och de tider när näringsblommorna är utslagna (Münster-Swendsen 1968, 1970, Tengö m.fl. 1988) vore det värdefullt att intensivt övervaka ett antal populationer minst en dag per vecka under hela respektive populations flygtid med avseende på antalet observerade individer av respektive art vid olika tider på dagen. Därefter vore det lättare att utvärdera t.ex. hur pass stor andel de under eftermiddagarna lätt iakttagbara hanarna i fibbleblommor utgör av en population vid ett visst tillfälle.
	Angående habitatval gjordes flertalet fynd av stor- och småfibblebiet i anslutning till mindre, lågt trafikerade sandiga åker- eller andra småvägar med bevuxen mittsträng, rikligt blom-mande kantzoner och god tillgång på fibblor. Förekomst av gårdsbyggnader eller närliggande träddungar som gav lä utan att skugga tycktes också gynnsamt vilket även noterats för andra 
	 
	Fig. 13. Variation i abundansen fibblebin noterade vid Edeby, NO reservatet, lokal 12a, vid fyra besökstillfällen mellan 6 juli-5 augusti 2005.
	vildbiarter (Franzén & Nilsson 2004). Denna typ av mosaikmiljö finner man som tidigare nämnts framförallt i det småskaligt brukade odlingslandskapet i Klarälvsdalen och andra större dalgångar med sandjordar i Värmland (Fig. 8-10 och 17-19). I ett nationellt perspektiv utgör miljön en hotad och allt mer sällsynt naturtyp p.g.a. igenväxning å ena sidan och jordbrukets intensifiering å den andra (Linkowski m.fl. 2004a). Andra bebodda miljöer för båda arterna är sandtäkter (Fig. 14), små flygfält (Fig. 15) samt järnvägsvallar med gott om örter. Vissa lokaler där fynd gjorts tidigare eller som vid studier av jordarts- och topografisk karta bedömdes kunna hysa lämpligt habitat, visade sig vid besök sakna blomrik vegetation och vara allt för igenväxta för att möta storfibblebiets miljökrav. Ett fortsatt kvävenedfall som leder till igenväxning och utarmning av floran kan på sikt ytterligare minska mängden lämpligt habitat (jfr Haddad m.fl. 2000). Trots att arten under inventeringen på flera platser noterades i hyggliga individantal är dess framtid således fortsatt osäker.
	3.1.3 Samförekomst med övriga utvalda arter
	Förutom fördelen ur övervakningssynpunkt med att fibblebina är tämligen lätta att observera, vore det fördelaktigt ur naturvårdssynpunkt om de också indikerade att bebodda lokaler hyser förhållandevis många andra rödlistade arter. En statistisk jämförelse av antalet funna röd-listade arter som valts ut vid denna ”snap shot”-inventering (max nio arter) fann att lokaler/-dellokaler med storfibblebiet inte uppvisade signifikant fler rödlistade arter (min-max=1-5 arter; median=2; n=19) än lokaler/dellokaler med rödlistade arter utan storfibblebiet (min-max=1-3; median=1; n=8) (Mann-Whitney U=46,5; p=0,091) (Bilaga 1). Däremot uppvisade lokaler/dellokaler med småfibblebiet signifikant fler rödlistade arter (min-max=1-5; median=2; n=11) än lokaler/dellokaler med rödlistade arter utan småfibblebiet (min-max=1-3; median=1; n=16) (Mann-Whitney U=49,0; p=0,038) (Bilaga 1). Resultaten bör dock tolkas med försiktighet eftersom antalet observerade arter på respektive lokal kan ha påverkats av att antalet besök per lokal var ganska litet, att besöken gjordes vid något olika tid på dagen och vid något olika väderlek. Å andra sidan torde dessa osäkerhetsfaktorer ha påverkat utfallet för de analyserade närvaro- och frånvarolokalerna lika mycket. Det är värt att notera att det inte fanns någon signifikant skillnad i antalet besök på lokaler/dellokaler med storfibblebiet (min-max=1-4 besök; median=2; n=19) jämfört med lokaler/dellokaler med rödlistade arter utan storfibblebiet (min-max=1-3; median=2; n=8) (Mann-Whitney U=57,5; p=0,27) (Bilaga 1). Det fanns heller ingen signifikant skillnad i antalet besök på lokaler/-dellokaler med små-fibblebiet (min-max=2-4; median=2; n=11) jämfört med lokaler/dellokaler med rödlistade arter utan småfibblebiet (min-max=1-4; median=2; n=16) (Mann-Whitney U=67,0; p=0,25) (Bilaga 1). För att närmare utvärdera om respektive fibblebi kan fungera som lämplig indikatorart bör fler besök göras per lokal och säsong och helst även andra rödlistade arter inventeras som inte nödvändigtvis är lättidentifierade i fält. Detta innebär dock större kostnader och att entomologisk expertis måste utföra fältarbetet.  
	3.2 Övriga utvalda arter  
	På tio av 16 fibblebilokaler samt på fem lokaler där fibblebin inte påträffades observerades andra utvalda arter av naturvårdsintresse (Tabell 3). Väddsandbiet (Andrena hattorfiana) återupptäcktes i Värmland 2005 av först Per-Åke Lonnfors vid Edeby, Torpet, i slutet av juni. Arten påträffades sedan under denna inventering på ytterligare tre lokaler: Hällekil, Högbergsfältet och Västby (Tabell 3 och avsnitt 3.3). Den senare (Fig. 18) kan vara den nordligaste idag kända lokalen i Sverige. I samtliga fall tycks det handla om ytterst små och hotade populationer. Återfynden är de första i länet på nära 90 år, sedan dåtidens stekelexpert Abraham Roman observerade arten år 1916 vid Skagersbrunn i SÖ Värmland. Den lokalt förekommande mörka färgvarianten dominerar bland de individer som observerades under inventeringen. Guldsandbiet (Andrena marginata) påträffades under inventeringen på två lokaler i norra Övre Klarälvsdalen: Västby och Likenäs (Fig. 18-19). Arten observerades första gången i Värmland vid Klarabro N om Sysslebäck den 17 juli 1978 av Gunnar Hallin (pers. medd.). Biet är i Värmland sannolikt delvis förbisett och torde indikera historisk kontinuitet av god tillgång på åker- eller ängsvädd. Efter inventeringen påträffades guldsandbiet under sensommaren 2005 även i SV Värmland: vid Sillegårdsed strax S om Årjäng samt vid Gillberga- respektive Millesviks kyrka i Säffle kommun (Tomas Jansson, pers medd.). Samtliga dessa senare fynd gjordes invid gravhögar som vårdas ur kulturmiljösynpunkt och arten nyttjade på dessa lokaler ängsvädd. Randbyxbiet (Dasypoda hirtipes) noterades på tre lokaler under inventeringen (Lidsbron, Edeby NO naturreservatet och Ransäter) och sedan på ytterligare en lokal (Hällekil) i slutet av augusti och är därmed under senare år känd från åtminstone åtta lokaler i länet. Samtliga dessa är belägna i anslutning till Klarälvsdalen mellan Edeby och Munkfors samt en lokal i Sunnemodalen. Långhornsbiet (Eucera longicornis) påträffades på en lokal under inventeringen (Skjutsbol), men tycks vara ganska väl spridd på örtrika ängsmarker med gott om gulvial och andra ärtväxter som utgör huvudsakliga näringsväxter. Den är under senare år känd från ca tio lokaler i länet, från Sörmon i söder till Östmark i norr, och från Älgå i väster till Brattforsheden (Källorna) i öster. 
	Av humlor observerades på tre lokaler i länet klöverhumlan (Bombus distinguendus) som i Värmland förekommer sparsamt i södra delen men mera spritt norrut (Nilsson & Berglind 2005). Den uppträder emellertid sällan talrikt. Utöver lokalerna som noterats under invente-ringen är den under senare år påträffad på ytterligare ca tio lokaler i länet, från S. Törne i söder till Östmark i norr. Även backhumlan (Bombus humilis) observerades under inventeringen på tre lokaler, Skjutsbol, Öjervik och Sörmons grustag. Arten är i nuläget känd från få platser i Värmland och tycks föredra varma örtrika lokaler med gott om ärtväxter. Av övriga noterade humlearter var det jordhumlor som observerades på flest antal lokaler.
	Allmän bastardsvärmare (Zygaena filipendulae) har i Värmland under senare år påträffats från Yttre Hedane i S till Ritamäki i N (Mangsbo & Lötberg, manus). Totalt är arten noterad från mindre än 15 sentida lokaler. Den något mindre arten liten bastardsvärmare (Zygaena viciae) som under inventeringen påträffades i ett exemplar på Sörmon har under senare år noterats från knappt 20 lokaler i länet, vilka i flera fall utgörs av blomrika ängsmarker utan slåtter och med gott om gulvial och kråkvicker. Arten verkar uppvisa en negativ trend genom
	Tabell 3. Fynd av utvalda rödlistade eller lokalt förekommande arter utöver fibblebin under inventeringen 2005 (se även avsnitt 3.3 och Fig. 1).
	Lokal nr
	Arter
	1
	 
	Gårdsås
	klöverhumla (Bombus distinguendus)
	2
	Skjutsbol
	backhumla (Bombus humilis), långhornsbi (Eucera longicornis)
	4
	Öjervik
	backhumla (Bombus humilis)
	5
	Sörmon
	allmän metallvingesvärmare (Adscita statices), allmän bastardsvärmare 
	(Zygaena filipendulae), liten bastardsvärmare (Zygaena viciae), backhumla (Bombus humilis)
	6
	Lidsbron
	randbyxbi (Dasypoda hirtipes)
	8
	Brattforshedens flygfält
	allmän metallvingesvärmare (Adscita statices)
	10
	Högbergsfältet
	väddsandbi (Andrena hattorfiana) 
	11
	Edeby, Torpet
	väddsandbi (Andrena hattorfiana)  
	12
	Edeby, NO reservatet
	klöverhumla (Bombus distinguendus), randbyxbi (Dasypoda hirtipes) 
	13
	Hällekil
	väddsandbi (Andrena hattorfiana) 
	14
	Ransäter
	randbyxbi (Dasypoda hirtipes)
	15
	Ginbergsängen
	allmän metallvingesvärmare (Adscita statices)
	16
	Yggenäs
	klöverhumla (Bombus distinguendus), allmän bastardsvärmare (Zygaena filipendulae)
	20
	Västby
	väddsandbi (Andrena hattorfiana), guldsandbi (Andrena marginata)
	21
	 
	Likenäs
	guldsandbi (Andrena marginata)
	att under de senaste åren inte ha påträffats i Örtensjöområdet trots tillsynes oförändrat habitat (Nilsson & Berglind 2005). Jämfört med de ovan nämnda bastardsvärmarna har allmän metallvingesvärmare (Adscita statices) en betydligt större spridning i länet och har påträffats från Sörmon i S till Sysslebäck (Klarabro) i N med totalt över 30 noterade lokaler i sen tid. Arten återfinns på många typer av både torra och friska gräsmarker med gott om bergs- och ängssyra men är likväl förhållandevis lokal.  
	3.3 Lokaler med fynd av fibblebin eller andra utvalda arter 

	Nedan redovisas lokaler vilka vid besök visade sig hysa för fibblebin lämpligt habitat och där även andra utvalda arter påträffades (markerade med fet), liksom vanligt förekommande humlearter. För besöksdatum, blomrikedom, påträffade arter och ortofoton med begränsning för respektive lokal hänvisas till bilaga 1 och 4.
	1. Gårdsås, O om Gunnarskog. Dellokal 1a med sparsamt beväxt sandig yta vid förrådsbyggnader intill en ca 100 m lång sträcka åkerväg i NO – SV riktning kantad med örtvegetation av bl.a. höstfibbla, kråkvicker och åkervädd. Spannmålsodling i NV och upplöjd potatisåker i SO. Dellokal 1b med örtrika kantzoner med bl.a. baldersbrå, rödklöver och vitklöver längs en ca 200 m lång sträcka av bred grusväg i N – S riktning med spannmålsodling i V och betesvall i Ö. Dellokal 1c med örtvegetation av bl.a. baldersbrå, flockfibbla och röllika längs en ca 200 m lång grusvägssträcka i NO – SV riktning nära gårdsmiljö. Viss förekomst av sydexponerade sandblottor i dikeskanten längs grandominerad högväxt skog i NO och vallodling i SO. Dellokal 1d med örtvegetation av bl.a. flockfibbla, rödklöver och älgört längs en ca 200 m lång sträcka av sandig, bitvis grusad, småväg med beväxt mittsträng. Mindre gräsyta med spridda höstfibblor framför förrådsbyggnad vid vägens norra del därefter högväxt blandskog i V och spannmålsodling i Ö. På dellokal 1a-c observerades ett flertal hanar av småfibblebi och på dellokal 1d en hona av storfibblebi. I området påträffades klöverhumla samt bryn-, hus-, jord-, sten- och åkerhumla. 
	2. Skjutsbol, Ö om Klässbol. Kantzoner med högväxt örtvegetation av bl.a. gulvial, kråkvicker och vitklöver längs en ca 150 m lång sträcka av grusväg orienterad i NO – SV riktning med omgivande spannmålsodlingar. Både hanar och hona av långhornsbi noterades på platsen samt back-, jord-, sten- och åkerhumla.
	3. Rinn, Ö om Torsby. Gräsbevuxen fotbollsplan kantad av örtvegetation med bl.a. flockfibbla, höstfibbla och vitklöver samt enstaka solexponerade sandblottor. I samtliga väderstreck omgiven av högväxt blandskog. En hane av storfibblebi påträffades i smörblomma samt jord-, åker- och ängshumlor.
	4. Öjervik, S om Rottneros. Dellokal 4a med högvuxen örtvegetation av bl.a. flockfibbla, fyrkantig johannesört och prästkrage på mindre slåtteräng, ca 0,02 ha, kantad av spridda lövträd. Boningshus i V, blandskog i N samt grusväg och lövträdsbeväxta beteshagar i S och Ö. Dellokal 4b med ca 200 m örtrik kantzon med bl.a. flockfibbla, mjölkört och åkervädd i anslutning till järnvägsspår och badplats med flera solexponerade sandblottor. Stor- och småfibblebi observerades på dellokal 4a och på dellokal 4b påträffades ett exemplar av backhumla. Även bryn-, hag-, jord- och åkerhumla noterades. Tidigare år har även bl.a. mindre bastardsvärmare och klöverhumla noterats här (K. Norderup och S-Å Berglind opubl.).
	5. Sörmon (Fig. 14), V om Karlstad. Dellokal 5a med ett ca 2,8 ha stort ängsliknande parti beläget i SV delen av den större grustäkten Ö om vattenverket med delvis ganska högväxt örtvegetation på botten bestående av bl.a. fibblor, nattljus och prästkrage. Stora öppna sandytor bl.a. vid täktens kanter med fåtal spridda träd. Dellokal 5b på ca 1,3 ha i täktens NÖ del med spridd örtvegetation av bl.a. fibblor, nattljus och rödtoppa på botten samt likt dellokal 5a med spridda träd invid täktens kanter. Vid första besöket observerades storfibblebi på båda lokalerna och vid senare besök småfibblebin. Ett stort antal allmän bastardsvärmare noterades på båda dellokalerna och på dellokal 5a påträffades även ett exemplar av vardera mindre bastardsvärmare (tyvärr utan tillvarataget beläggexemplar) och allmän metallvingesvärmare. Totalt observerades sex humlearter: back-, jord-, sten- och åkerhumla samt jord-, och stensnylthumla. En närmare presentation av områdets bi- och övriga insektsfauna mellan åren 1989-2004 ges i Berglind (2003) där det framgår att lokal 5a-b rymmer ett så stort antal andra rödlistade arter att lokalen är av nationellt intresse ur naturvårdssynpunkt.
	6. Lidsbron, NNV om Sunnemo. Sydvända, sparsamt bevuxna sandiga vägskärningar med bl.a. flock- och höstfibbla på norrsidan av en ca 100 m lång sträcka asfaltväg i V – Ö riktning vid N änden av Lidsjön. Högväxt, talldominerad skog i N och i S gräsmark med spridda lövträd ned mot strandområde. På lokalen noterades storfibblebi och randbyxbi liksom det storvuxna blodbiet Sphecodes albilabris. 
	7. Björkil, N om Sunnemo. Örtvegetation med bl.a. flockfibbla, höstfibbla och käringtand på N delen av fotbollsplan samt på sandig småväg upp mot elljusspår, totalt en ca 130 m lång sträcka. Högväxt, blandskog i N och V. Vid besök noterades som flest 15 exemplar av storfibblebi samt jord-, åker-, ängs- och jordsnylthumla.  
	8. Brattforshedens flygfält (Fig. 15), Ö om Blombacka. Ca 4,5 ha av NÖ delen av stort flygfält i kulturreservat, med örtrik vegetation av torrängskaraktär med bl.a. blåklocka, flockfibbla och ljung. På lokalen noterades storfibblebi och allmän metallvinge-svärmare samt bryn-, jord-, sten- och åkerhumla. En detaljerad beskrivning av områ-dets insektsfauna ges i Berglind & Bengtsson (2001), där det framgår att lokalen är av mycket stort intresse ur naturvårdssynpunkt, med flera ytterligare rödlistade arter.
	9. Suttertjärn, N om Sutterhöjden. Dellokal 9a med örtrika kantzoner med bl.a. flockfibbla, höstfibbla och röllika längs en ca 100 m lång sträcka grusväg i V – Ö riktning. I N skiljd från sandiga järnvägsvallar av lövträdsbård och i S solexponerat läge mot vallodling. Dellokal 9b med relativt örtrika kantzoner med bl.a. flockfibbla, strätta och åkertistel längs en bredare, ca 150 m lång, sträcka av grusväg i NO – SV riktning. Högväxt, grandominerad skog i NV, lägre blandskog mot SO. Storfibblebi påträffades på båda dellokalerna vid besök i juli och småfibblebi på dellokal 9a i augusti. Jord-, sten-, åker-, och stensnylthumla observerades.
	10. Högbergsfältet (Fig. 16), SO om Persberg. Öppen, solexponerad slåtteräng på höjd invid klockstapel i Högbergsfältets naturreservat. Vid inventeringstillfället den 11/7 hade ängen nyligen slagits och endast ett fåtal m( örtrik ängsmark med bl.a. käringtand, stormåra och åkervädd fanns kvar runt klockstapeln. En helsvart hane av väddsandbi noterades samt hag- och stenhumlor. Lokalen besöktes även den 28/6 av SÅB och Mårten Nilsson vid soligt väder utan att några av de utvalda solitärbina eller fjärilarna noterades. Ett besök gjordes också den 17/7 av SH och SÅB vid mulet väder men trots att uppmärksamhet ägnades åt att finna eventuella vilande fibblebihanar i de vid tillfället dominerande flockfibblorna sågs inga sådana. 
	Lokal 11 till 21 är samtliga belägna på eller i nära anslutning till näs längsmed Klarälven från Edeby i S till Likenäs i N. Jordarten utgörs av finmo på de flesta lokaler (gammalt fjordsediment från när Klarälvdalen var en del av det forna havet). Åtskilliga av de små jordbruksvägarna i området som används för biltrafik har tyvärr försetts med ett mer eller mindre täckande gruslager. 
	11. Edeby, Torpet. Sandiga dikeskantzoner med örtvegetation av bl.a. kärleksört, röllika och åkervädd längs en ca 400 m lång sträcka av nyligen asfalterad banvall i N – S riktning. Betesmark, ängsmark och vallodling i både Ö och V samt högvuxen blandskog mot N och S. Viss förekomst av uppskrapade, vegetationsfria sandblottor i dikeskanten. Ett fåtal exemplar av väddsandbi noterades på åkervädd samt hus-, 
	jord-, sten- och åkerhumla N om grusvägen. Närmare 15 väddsandbin sågs på
	åkervädd i slutet av juni 2005, då arten upptäcktes här av Per-Åke Lonnfors.
	12. Edeby, NO reservatet (Fig. 9). Dellokal 12a med högväxt, örtrik vegetation av bl.a. höstfibbla, mjölkört och smörblomma längs en ca 400 m lång sträcka av smal, finsandig åkerväg med sparsamt beväxt mittsträng orienterad i N – S riktning. Bård av sly och relativt högvuxna lövträd i V längsmed älvstranden. Dellokal 12b med fibblerik, ca 1 ha stor, syddel av större vallodling med högväxt blandskog i Ö och S. Vallen enligt uppgift slagen omkring mitten av juni och i mitten av juli blommade stora mängder höstfibbla på södra delen. När lokalen upptäcktes i början av juli noterades över 200 hanar av storfibblebi vilandes i blommor på dellokal 12a. Både höstfibbla, smörblomma, åkervädd och vid senare tillfälle även gullris nyttjades som viloplats. Även småfibblebi observerades i större antal, som flest ett 30-tal, samt en drottning av klöverhumla. På dellokal 12b förekom båda arterna fibblebin och ett flertal exemplar av randbyxbi och där togs även, av SH, en hona av det sällsynta trätapetserarbiet Megachile ligniseca på höstfibbla. I området fanns gott om hag-, hus-, jord-, sten- och åkerhumlor.
	13. Hällekil (Fig. 10). Sandiga kantzoner med örtvegetation av bl.a. blåklocka, röllika och åkervädd längs en ca 500 m lång sträcka av nyligen asfalterad banvall i N – S riktning. Förekomst av sydvästexponerade finsandblottor samt betesmark, vallodling och spann-målsodling åt både O och V. På platsen noterades enstaka exemplar av storfibblebi och väddsandbi samt hag-, hus-, jord-, sten- och åkerhumla. Efter    inventeringsperioden, den 24/8, observerades, av SÅB, även småfibblebi och rand- byxbi i den närbelägna sandiga betade ravinen Ö om järnvägen (Fig. 10).
	14. Ransäter, Rudstorp. Kantzoner med bitvis grusade finsandslänter och örtvegetation av bl.a. kanadagullris, mjölkört och sandtrav längs en ca 400 m lång sträcka av nyligen asfalterad banvall i NO – SV riktning. Enstaka lövträd och öppna sydostexponerade sand/grusblottor. Omgivande beteshagar rika på höstfibbla och vitklöver. Vid första besöket noterades två hanar av storfibblebi och vid senare besök ett fåtal exemplar av småfibblebi och randbyxbi. En stor koloni med hundratals bohålor av sistnämnda art indikerade förekomst av betydligt fler individer. Jord-, sten- och åkerhumla noterades på platsen. Lokalen är väl undersökt av Per-Åke Lonnfors sedan 2002 och flera ytterligare intressanta vildbin har noterats (P-Å Lonnfors opubl.).
	15. Ginbergsängen, N om Öjenäs. Mindre gräsyta beväxt med bl.a. höstfibbla, röllika och vanlig ögontröst i anslutning till gårdsbyggnader och grusig åkerväg med blandskog i NO samt spannmålsåker i V och S. Fynd gjordes av storfibblebi och allmän metallvingesvärmare samt jord-, sten- och åkerhumla.
	16. Yggenäs, N om Sälje. Öppet belägen, ca 275 m lång grusig åkerväg i framförallt N – S riktning kantad med örtvegetation av bl.a. gullris, mjölkört och åkervädd. Beteshage i V samt spannmålsåkrar i N och Ö. Storfibblebi, allmän bastardsvärmare och klöverhumla observerades i enstaka exemplar samt även hag-, jord-, sten-, ängs- och åkerhumla.  
	17. Storsand (Fig. 8), N om Loffstrand. Dellokal 17a med örtrika kantzoner med bl.a. flockfibbla, höstfibbla och ängsvädd längs en ca 200 m lång sträcka av smal sandig åkerväg med beväxt mittsträng i N – S riktning med gårdsbyggnader i S. Blandskog av varierad täthet mot V och öppet mot gräsvall i Ö. Dellokal 17b längre ut på näset bestående av en ca 200 m lång sträcka av smal finsandig åkerväg över öppen gräsmark med spridda fibblor, bitvis med torrängskaraktär, strax intill älvstranden. Glest beväxt mittsträng och kantzoner med sparsam örtvegetation av bl.a. blåklocka, höstfibbla och röllika. På dellokal 17a påträffades storfibblebi och dellokal 17b hyste småfibblebi. 
	18. Björkenäs (Fig. 17), S om Ambjörby. Kantzoner med högvuxen örtvegetation av bl.a. flockfibbla, gullris och höstfibbla längs en ca 250 m lång sträcka av finsandig, bitvis grusad, åkerväg med delvis beväxt mittsträng orienterad i V – Ö riktning. Boningshus och förrådsbyggnader i Ö, gräsmark med bård av träd i N längs älven och öppet mot spannmålsåker i S. Lokalen hyste en mindre population av storfibblebi, som mest noterades nio individer vid samma tillfälle, samt även jord-, åker- och ängshumla. Vid åkervägkanten togs den 4/8, av SÅB, även en hona av den mycket sällsynta rovstekeln Mellinus crabronea som är rödlistad under kategorin Starkt hotad (EN) (Gärdenfors 2005).
	19. N om Ambjörby, Ö om Månäsbron över älven. Fd upplagsplats S om landsvägen med gott om höstfibbla och exponerad finmo. En hane av storfibblebi påträffades.
	20. Västby (Fig. 18), S Likenäs. Kantzoner med högväxt örtvegetation av bl.a. flockfibbla, kråkvicker och åkervädd längs en ca 150 m lång sträcka av smal, finsandig åkerväg med sparsamt beväxt mittsträng i NV – SO riktning. Till stor del sydexponerat läge mot vallodling och trädbeväxt beteshage i N. När lokalen upptäcktes observerades ett flertal individer av väddsandbi och vid följande besök påträffades en större population av guldsandbi samt ett exemplar av klöverhumla. Även jord-, åker- och ängshumla noterades. 
	21. Likenäs (Fig. 19), Ö om bron. Sandig, delvis vegetationsbevuxen ca 150 m lång nerfartsväg/fd upplagsplats NV om landsvägen, med örtrika kantzoner med bl.a. flockfibbla, höstfibbla och åkervädd. Öppet mot vallodling och asfaltväg i SO och skild från älven av en bård med sly och högre lövträd. På lokalen observerades flera exemplar av guldsandbi samt jord-, sten- och åkerhumla. 
	3.4 Lokaler med lämpligt habitat utan fynd av utvalda arter 
	Nedan redovisas lokaler vilka vid besök bedömdes hysa för fibblebin lämpligt habitat men där inga utvalda arter påträffades, förutom vanligt förekommande humlearter. För detaljer om besöksdatum, blomrikedom och arter på respektive lokal m.m. hänvisas till bilaga 2.
	22. Avelsbol, Ö om Klässbol. Kantzoner med högväxt örtvegetation av bl.a. blåklocka, rödklöver och smörblomma längs en ca 100 m lång sträcka av grusväg i V – O riktning med blandskog i N och spannmålsodling i S. Enstaka markblottor i sydexponerat läge. På platsen noterades jord- och trädgårdshumla.
	23. Nötön, NO om Vägsjöfors. Ca 200 m lång sandig/smågrusig åkerväg i N – S riktning kantad av örtvegetation av bl.a. höstfibla, smörblomma och stormåra. Gräsmark och spannmålsodling i V samt gårdsbyggnader och spannmålsodling i O. Bryn- och jordhumla observerades.
	24. Gylleby, SO om Sunne. Kantzoner med bl.a. höstfibbla, rödklöver och vitklöver längs en ca 300 m lång finsandig väg i NO – SV riktning mellan ridhus och ridbana. Högväxt blandskog i O och öppna beteshagar i V. Jord-, sten- och åkerhumla påträffades.
	25. Tutemo, S om Sunnemo. Örtrika kantzoner med bl.a. prästkrage, röllika och åkervädd längs en ca 200 m lång sträcka av sandig, småväg med bitvis pålagt grus och beväxt mittsträng i SV – NO riktning. Blandskog i SO och beteshagar i nordväst. Hus-, jord- och åkerhumla noterades.
	26. Gräs, S om Sunnemo. Ca 100 m av kantzoner med örtvegetation av bl.a. röllika, stormåra och åkervädd kring slagen gräsmark och närliggande sandig parkeringsyta med delvis SV exponerad sluttning med sandblottor. Jord- och ängshumla påträffades. 
	Lokal 27 till 35 är samtliga belägna på eller i nära anslutning till näs längsmed Klarälven från Näs N om Ekshärad i S till Brönäs S om Likenäs i N.
	27. Näs. Kantzoner med bl.a. blåklocka, höstfibbla och åkervädd längs en ca 100 m lång sträcka finsandig åkerväg med beväxt mittsträng i N – S riktning. Högväxt blandskog i O och vallodling i V. På platsen noterades jord -, sten- och åkerhumla.
	28. Hara. Kantzoner med örtvegetation av bl.a. höstfibbla, röllika och vitklöver längs en ca 150 m lång finsandig åkerväg med beväxt mittsträng i V – O riktning. Öppen ängsmark åt både N och S. Jord- och stenhumla noterade.
	29. Hornnäs. Finsandig gårdsplan med örtvegetation av bl.a. höstfibbla och röllika och solexponerade sandblottor intill boningshus. Större asfaltväg i O samt högväxt blandskog i N, S och V. Humlor noterades inte. 
	30. Nouvilla Lundby, N om Loffstrand. Örtbeväxta kantzoner med bl.a. höstfibbla, rödklöver och ängskovall längs en ca 200 m lång sträcka med finsandig åkerväg med beväxt mittsträng i NO – SV riktning. Med högvuxen blandskog i S och spannmålsodling i N. På platsen noterades jord- och stenhumla. 
	31. Fastnäs. Kantzoner med örtvegetation av bl.a. höstfibbla, mjölkört och röllika längs ca 200 m lång, sandig vägsträcka i NV – SO riktning. Fotbollsplan i N och vallodling i S. På platsen noterades jord-, sten-, åker- och ängshumla.
	32. Gravol. Örtrika kantzoner med bl.a. höstfibbla, stormåra och åkervädd längs en ca 100 m lång sandig/smågrusig åkerväg i V – O riktning. Spannmålsodling i S, camping med kortklippt gräs i V och träddungar/högväxt sly intill gårdsmiljö i N. På platsen noterades jord- och åkerhumla.
	33. Ljusnästorp.  Örtrik ängsmark med bl.a. höstfibbla, kråkvicker och åkervädd intill en ca 100 m lång sträcka av sandig åkerväg med pålagt grus i V – O riktning i anslutning till gårdsmiljö. Beteshagar i N och S och högväxt blandskog i V. På platsen noterades jord-, trädgårds-, åker- och ängshumla.
	34. Backa. Kantzoner med bitvis högväxt örtvegetation av bl.a. höstfibbla, vitklöver och åkervädd längs en ca 100 m lång sträcka av smal, sandig/smågrusig väg i NO – SV riktning i anslutning till småflygfält. Dungar av lövträd och sly i NÖ delen. På platsen noterades jord- och åkerhumla.
	35. Brönäs. Kantzoner med örtvegetation av bl.a. höstfibbla, mjölkört och åkervädd längs en ca 200 m lång finsandig åkerväg med beväxt mittsträng i V – O riktning. Spannmålsodling i både N och S. På platsen noterades jord-, sten- och åkerhumla.
	3.5 Lokaler där lämpligt habitat saknades
	Nedan redovisas lokaler vilka vid besök bedömdes sakna för fibblebin lämpligt habitat på grund av bl.a. ogynnsam markstruktur, avsaknad av blommande örtvegetation, beskuggning mm. Ingen närmare undersökning av platserna företogs. Besöksdatum och koordinater för respektive lokal finns upptagna i bilaga 3.
	36. Taserud, N om Arvika. Småväg med grovt grus i NNV – SSV riktning längs upplöjd åkermark i O och bård av skuggande lövträd i V. 
	37. Kammesmack, NV om Gräsmark. NV – SO orienterad småväg med pålagt, grovt grus och närliggande stengärdsgårdar. Sparsam örtvegetation med fåtal fibblor.
	38. Gräsmark. Idrottsplats S om Gräsmark med kortklippta gräsytor och fåtal blommande örter samt banor med pålagt grovt grus. Högvuxen skuggande blandskog i O och S. 
	39. Västanå, N om Gräsmark. Beväxt småväg i NNO – SSV riktning invid frodig gräsmark i anslutning till bred grusväg. Högväxt barrskogsdominerad skog i N, V och S.
	40. Torsby, O om flygplatsen. Solexponerade, sparsamt beväxta ytor på lermark i anslutning till förrådsbyggnader. 
	41. Aspe, N om Vitsand. Småvägar med pålagt grovt grus över frisk, frodig gräsmark och vallodling längs NV – SO gående landsväg. Smala kantzoner med sparsamt blommande örtvegetation.
	Lokal 42 till 50 är samtliga belägna på eller i nära anslutning till näs längsmed Klarälven från Ennarbolsmon S om Stöllet i S till Ransby i N.
	42. Ennarbolsmon. Frodig gräsmark mellan boningshus och en större N – S gående landsväg. Frisk, fibblefattig, sparsamt blommande örtvegetation. 
	43. Backamon, S om Gravol.  NV – SO orienterad mindre väg med pålagt grus kantad av spridda lövträd intill boningshus och gårdsbyggnader i V. Frisk gräsvegetation med fåtal blommande örter. 
	44. Baskenäsmon N om Ljusnästorp. Småväg i V – O riktning utan blomrika kantzoner med frodig sly- och lövskogsvegetation i N och S.
	45. Speckebol. Grusad småväg i V – O riktning, kantad av mer eller mindre tätvuxna sly- och lövträdsbuskage. Glest blommande örtvegetation. 
	46. Munkebol. Solexponerad fotbollsplan med kortklippta gräsytor O om landsväg. Grusad parkeringsyta och fåtal blommande örter. 
	47. Hjällstad. Småväg i V – O riktning kantad av frodig, fibblefattig gräsvegetation med inslag av sly och spridda lövträd på ömse sidor.  
	48. Amnerud. NNV – SSO orienterad småväg med pålagt grus i anslutning till boningshus. Kantzoner med sparsamt blommande örtvegetation samt högväxt blandskog i V och landsväg i O. 
	49. Transtrand. Småväg i NV – SO riktning med slagna kantzoner och pålagt grovt, grus. 
	50. Ransby. Fotbollsplats med kortklippta gräsytor utan blommande örtvegetation i anslutning till grusad småväg genom lövträdsallé mot boningshus i S. Högväxt blandskog i NO. 
	4. Uppföljning och bevarandeåtgärder 

	Resultatet av denna pilotstudie kan anses utgöra en grund för det fortsatta arbetet med att kartlägga och övervaka de utvalda insektsarternas förekomst i Värmlands län. Någon liknande inventering av stor- och småfibblebin har veterligt inte utförts i Sverige tidigare, och mycket återstår att lära om dessa arters populationsdynamik i tid och rum. Bevakning av olika insektsarters utbredning och fluktuationer ligger i linje med det nationella miljökvalitetsmålet ”Ett rikt odlingslandskap” som bl.a. skall sträva efter att ”Odlingslandskapets icke-domesticerade växt- och djurarter har sina livsmiljöer och spridningsvägar säkerställda” (Proposition 2000/01:130). Långtidsövervakning kan även avspegla hur konsekvenser av olika jordbrukspolitiska beslut rörande bl.a. markanvändning och hävdregim, inverkar på olika arters förekomst. Då insektspopulationer av naturliga orsaker kan uppvisa betydande fluktuationer mellan olika år krävs data från ett flertal säsonger för att närmare utvärdera olika arters status ur naturvårdssynpunkt. Denna pilotstudie kan utgöra grund för en eventuell flerårsövervakning, som i sin tur kan förbättra kunskapen om uppträdande och hotsituation för de utvalda vildbina m.fl. insektsarter kopplade till småskalig jordbruksbygd med sandig mark i Värmland och övriga Sverige.
	För att förbättra vildbinas framtid är det angeläget att öka medvetenheten om dessa arters betydelse. Hittills har ringa hänsyn tagits till vildbifaunan vid jordbruksstöd som är tänkta att skydda biologisk mångfald. Då vildbin är beroende av en kombination av småmiljöer är det viktigt att deras behov betonas vid framtida naturvårdsplanering. Genom att anpassa tiden för hävden kan tillgången på näringsväxter optimeras. I de flesta fall torde sen hävd vara gynnsammast men som framgick för en vallodling i denna studie (lokal 12b) tycks bland annat höstfibblan ha gynnats av tidig slåtter – liksom båda arterna av fibblebin (avsnitt 3.1.2). På sina håll kan således en kombination av de båda hävdregimerna vara positiv. Att rotera skötseln på betesmark och reglera betet så att områden med blommande vegetation sparas förbättrar ytterligare tillgången på födoväxter (se även Sörensson 2002, Johansson 2006). 
	Vidare har i denna studie konstaterats att många finsandiga åkervägar tyvärr har täckts med grovt grus eller stenkross, vilket i framtiden bör undvikas då viktiga platser för vildbinas bobygge förstörs. Nyskapande av markblottor i sandiga miljöer bör istället gynnas. En bra översikt av lämpliga åtgärder för att återskapa och sköta livsmiljöer för vildbin i jordbrukslandskap ges i Linkowski m.fl. (2004b).  
	5. TACK

	Stort tack till Gunnar Lagerkvist och Anders Walldorf vid Miljöanalysenheten, Länsstyrelsen Värmland, som med kort varsel och progressivt nytänkande tog tillfället i akt att ekonomiskt stödja denna pilotstudie. Tack också till Björn Cederberg, Gunnar Hallin, Tomas Jansson, Per-Åke Lonnfors och Kristina Norderup för intressanta fynduppgifter, Tomas Jansson för foto, L. Anders Nilsson, Uppsala Universitet, för kontrollbestämning av vissa solitära bin, och inte minst Håkan Kjörsträd, Länsstyrelsens GIS-enhet, för hjälp med ortofoto-redigering.
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	7. BILAGOR
	Bilaga 1. Lokaler med fynd av fibblebin eller andra utvalda arter. Arealen avser begränsningen för tillsynes lämplig, undersökt miljö, och är ungefärligt uppskattad. Blomrikedom på respektive lokal är klassad efter en femgradig skala. 1 = inga- enstaka, 2 = spridda förekomster, 3 = allmänt förekommande, 4 = rikligt, 5 = mycket rikligt, enligt Naturvårdsverkets undersökningstyp för dagfjärilar version 1:1, 2003-04-04. Noterade insekter anges som antal honor= ho, antal hanar= ha eller ospecificerat.  
	Lokal nr
	Datum
	1a
	Gunnarskog, Gårdsås  RN 663815/ 131990
	20050715
	20050727
	Areal ca 0,04 ha 
	Blomrikedom:
	Ranunculaceae Ranunkelväxter 
	Ranunculus acris vanlig smörblomma
	2
	2
	Fabaceae Ärtväxter 
	Trifolium pratense rödklöver 
	2
	2
	Vicia cracca kråkvicker
	2
	3
	Onagraceae Dunörtsväxter 
	Epilobium angustifolium mjölkört 
	2
	Rubiaceae Måreväxter 
	Galium album stormåra
	2
	Dipsacaceae Väddväxter 
	Knautia arvensis åkervädd
	4
	3
	Campanulaceae Klockväxter 
	Campanula rotundifolia blåklocka  
	3
	2
	Asteraceae Korgblommiga 
	Achillea millefolium röllika 
	4
	3
	Achillea ptarmica nysört  
	1
	Hieracium umbellatum flockfibbla 
	2
	2
	Leontodon autumnalis höstfibbla  
	3
	3
	Tripleurospermum perforatum baldersbrå 
	2
	2
	Antal individer:
	Hymenoptera, Apoidea
	Andrenidae
	Panurgus calcaratus småfibblebi
	17ha
	3ha
	Apidae
	Bombus lapidarius stenhumla
	3
	Bombus lucorum coll jordhumla
	2
	3
	Bombus pascuorum åkerhumla
	2
	2
	Bombus soroeensis brynhumla
	3
	1b
	Gunnarskog, Gårdsås  RN 663765/ 132040 
	20050715
	20050727
	Areal ca 0,06 ha 
	Blomrikedom:
	Lotus corniculatus käringtand
	3
	2
	Trifolium pratense rödklöver 
	5
	5
	Trifolium repens vitklöver 
	3
	Vicia cracca kråkvicker
	2
	2
	Clusiaceae Johannesörtsväxter
	Hypericum maculatum fyrkantig johannesört
	3
	2
	Campanulaceae Klockväxter 
	Campanula rotundifolia blåklocka  
	3
	3
	Asteraceae Korgblommiga 
	Achillea millefolium röllika 
	4
	Achillea ptarmica nysört  
	2
	Circium arvense åkertistel 
	2
	Hieracium umbellatum flockfibbla 
	2
	2
	Leontodon autumnalis höstfibbla  
	4
	2
	Tripleurospermum perforatum baldersbrå 
	5
	5
	Antal individer:
	Hymenoptera, Apoidea
	Andrenidae
	Panurgus calcaratus småfibblebi
	4ha
	Apidae
	Bombus distinguendus klöverhumla
	1
	Bombus hypnorum hushumla
	3
	Bombus lapidarius stenhumla
	2
	2
	Bombus lucorum coll jordhumla
	3
	2
	Bombus soroeensis brynhumla
	2
	3
	1c
	Gunnarskog, Gårdsås  RN 663705/ 131950
	20050715
	20050727
	Areal ca 0,06 ha 
	Blomrikedom:
	Ranunculaceae Ranunkelväxter 
	 Ranunculus acris vanlig smörblomma
	1
	Rosaceae Rosväxter 
	Filipendula ulmaria älgört 
	2
	Fabaceae Ärtväxter 
	Lotus corniculatus käringtand
	3
	Lupinus polyphyllus blomsterlupin
	2
	2
	Trifolium pratense rödklöver 
	5
	3
	Trifolium repens vitklöver 
	3
	Vicia cracca kråkvicker
	2
	2
	Clusiaceae Johannesörtsväxter
	Hypericum maculatum fyrkantig johannesört
	3
	2
	Onagraceae Dunörtsväxter 
	Epilobium angustifolium mjölkört 
	2
	Campanulaceae Klockväxter 
	Campanula rotundifolia blåklocka  
	3
	2
	Asteraceae Korgblommiga 
	Achillea millefolium röllika 
	4
	Achillea ptarmica nysört  
	2
	Cirsium vulgare vägtistel 
	2
	Hieracium umbellatum flockfibbla 
	2
	3
	Leontodon autumnalis höstfibbla  
	4
	2
	Solidago virgaurea gullris 
	2
	Tripleurospermum perforatum baldersbrå 
	5
	5
	Antal individer:
	Hymenoptera, Apoidea
	Andrenidae
	Panurgus calcaratus småfibblebi
	3ha
	Apidae
	Bombus lapidarius stenhumla
	2
	Bombus lucorum coll jordhumla
	2
	2
	1d
	Gunnarskog, Gårdsås  RN 663640/ 131960 
	20050715
	20050727
	Areal ca 0,10 ha
	Blomrikedom:
	Ranunculaceae Ranunkelväxter 
	 Ranunculus acris vanlig smörblomma
	1
	Rosaceae Rosväxter 
	Filipendula ulmaria älgört 
	2
	2
	Fabaceae Ärtväxter 
	Lotus corniculatus käringtand
	2
	Trifolium pratense rödklöver 
	4
	4
	Trifolium repens vitklöver 
	2
	Vicia cracca kråkvicker
	2
	Clusiaceae Johannesörtsväxter
	Hypericum maculatum fyrkantig johannesört
	1
	Onagraceae Dunörtsväxter 
	Epilobium angustifolium mjölkört 
	2
	Apiaceae Flockblomstriga 
	Angelica sylvestris strätta 
	3
	Anthriscus sylvestris hundkäx 
	3
	2
	Campanulaceae Klockväxter 
	Campanula rotundifolia blåklocka  
	2
	Asteraceae Korgblommiga 
	Achillea millefolium röllika 
	2
	Achillea ptarmica nysört  
	1
	Hieracium umbellatum flockfibbla 
	3
	Leontodon autumnalis höstfibbla  
	2
	2
	Leucanthemum vulgare prästkrage 
	3
	2
	Tridentata styvfibblor 
	1
	Antal individer:
	Hymenoptera, Apoidea
	Andrenidae
	Panurgus banksianus storfibblebi
	1ho
	Apidae
	Bombus hypnorum hushumla
	1
	1
	Bombus lapidarius stenhumla
	3
	2
	Bombus lucorum coll jordhumla
	2
	4
	2
	Klässbol, Skjutsbol  RN 660620/ 133010
	20050710
	Areal ca 0,05 ha
	Blomrikedom:
	Rosaceae Rosväxter 
	Filipendula ulmaria älgört 
	4
	Fabaceae Ärtväxter 
	Lathyrus pratensis gulvial
	3
	Trifolium pratense rödklöver 
	2
	Trifolium repens vitklöver 
	2
	Vicia cracca kråkvicker
	3
	Clusiaceae Johannesörtsväxter
	Hypericum maculatum fyrkantig johannesört
	2
	Campanulaceae Klockväxter 
	Campanula rotundifolia blåklocka  
	3
	Asteraceae Korgblommiga 
	Achillea millefolium röllika 
	2
	Leucanthemum vulgare prästkrage 
	1
	Antal individer:
	Hymenoptera, Apoidea
	Anthophoridae
	Eucera longicornis långhornsbi
	1ho 3ha
	Apidae
	Bombus humilis backhumla
	1
	Bombus lapidarius stenhumla
	2
	Bombus lucorum coll jordhumla
	4
	Bombus pascuorum åkerhumla
	5
	3
	Torsby, Rinn  RN 667160/ 135005
	20050709
	20050728
	Areal ca 0,06 ha
	Blomrikedom:
	Ranunculaceae Ranunkelväxter 
	 Ranunculus acris vanlig smörblomma
	2
	3
	Fabaceae Ärtväxter 
	Trifolium pratense rödklöver 
	2
	Trifolium repens vitklöver 
	3
	2
	Onagraceae Dunörtsväxter 
	Epilobium angustifolium mjölkört 
	2
	2
	Apiaceae Flockblomstriga 
	Angelica sylvestris strätta 
	2
	Asteraceae Korgblommiga 
	Achillea millefolium röllika 
	2
	2
	Achillea ptarmica nysört  
	1
	Circium arvense åkertistel 
	1
	Hieracium umbellatum flockfibbla 
	2
	Leontodon autumnalis höstfibbla  
	2
	4
	Tripleurospermum perforatum baldersbrå 
	3
	Antal individer:
	Hymenoptera, Apoidea
	Andrenidae
	Panurgus banksianus storfibblebi
	1ha
	Apidae
	Bombus lucorum coll jordhumla
	3
	2
	Bombus pascuorum åkerhumla
	2
	3
	Bombus pratorum ängshumla
	2
	4a
	Rottneros, Öjervik  RN 663140/ 134920
	20050705
	20050712
	20050726
	Areal ca 0,02 ha
	Blomrikedom:
	Ranunculaceae Ranunkelväxter 
	 Ranunculus acris vanlig smörblomma
	4
	Rosaceae Rosväxter 
	Potentilla erecta blodrot 
	1
	Fabaceae Ärtväxter 
	Lotus corniculatus käringtand
	2
	Trifolium pratense rödklöver 
	4
	Clusiaceae Johannesörtsväxter
	Hypericum maculatum fyrkantig johannesört
	3
	4
	Onagraceae Dunörtsväxter 
	Epilobium angustifolium mjölkört 
	2
	2
	Rubiaceae Måreväxter 
	Galium album stormåra
	2
	Scrophulariaceae Lejongapsväxter 
	Melamphyrum pratense ängsskovall 
	1
	Campanulaceae Klockväxter 
	Campanula rotundifolia blåklocka  
	3
	3
	Asteraceae Korgblommiga 
	Achillea millefolium röllika 
	3
	2
	Hieracium umbellatum flockfibbla 
	3
	5
	Leucanthemum vulgare prästkrage 
	4
	3
	Tridentata styvfibblor 
	2
	Antal individer:
	Hymenoptera, Apoidea
	Andrenidae
	Panurgus banksianus storfibblebi
	2ha
	3ha
	Panurgus calcaratus småfibblebi
	2ha
	Apidae
	Bombus lucorum coll jordhumla
	4
	3
	Bombus pascuorum åkerhumla
	3
	2
	4b
	Rottneros, Öjervik  RN 663110/ 134925
	20050712
	20050726
	Areal ca 0,25 ha
	Blomrikedom:
	Fabaceae Ärtväxter 
	Lotus corniculatus käringtand
	2
	Lupinus polyphyllus blomsterlupin
	4
	2
	Trifolium pratense rödklöver 
	3
	Vicia cracca kråkvicker
	2
	Clusiaceae Johannesörtsväxter
	Hypericum maculatum fyrkantig johannesört
	2
	Onagraceae Dunörtsväxter 
	Epilobium angustifolium mjölkört 
	4
	4
	Rubiaceae Måreväxter 
	Galium album stormåra
	3
	Scrophulariaceae Lejongapsväxter 
	Linaria vulgaris gulsporre 
	2
	Dipsacaceae Väddväxter 
	Knautia arvensis åkervädd
	3
	2
	Campanulaceae Klockväxter 
	Campanula rotundifolia blåklocka  
	2
	2
	Asteraceae Korgblommiga 
	Achillea millefolium röllika 
	4
	4
	Achillea ptarmica nysört  
	3
	Hieracium umbellatum flockfibbla 
	3
	4
	Leucanthemum vulgare prästkrage 
	1
	Solidago virgaurea gullris 
	2
	Antal individer:
	Hymenoptera, Apoidea
	Apidae
	Bombus humilis backhumla
	1
	Bombus lucorum coll jordhumla
	4
	2
	Bombus pascuorum åkerhumla
	4
	4
	Bombus soroeensis brynhumla
	2
	Bombus sylvarum haghumla
	2
	5a
	Karlstad, Sörmon  RN 658840/ 135950
	20050710
	20050716
	20050726
	Areal ca 2,83 ha
	Blomrikedom:
	Fabaceae Ärtväxter 
	Lotus corniculatus käringtand
	2
	2
	3
	Trifolium arvense harklöver
	1
	1
	Trifolium pratense rödklöver 
	3
	2
	2
	Vicia cracca kråkvicker
	2
	2
	2
	Onagraceae Dunörtsväxter 
	Epilobium angustifolium mjölkört 
	1
	2
	Oenothera biennis nattljus 
	2
	Campanulaceae Klockväxter 
	Campanula rotundifolia blåklocka  
	2
	Asteraceae Korgblommiga 
	Achillea millefolium röllika 
	2
	2
	3
	Cirsium vulgare vägtistel 
	2
	3
	Conyza canadensis kanada binka 
	1
	Hieracium umbellatum flockfibbla 
	2
	2
	2
	Leontodon autumnalis höstfibbla  
	2
	2
	Leucanthemum vulgare prästkrage 
	4
	3
	3
	Tanacetum vulgare renfana
	2
	Tridentata styvfibblor 
	2
	Tripleurospermum perforatum baldersbrå 
	1
	Antal individer:
	Hymenoptera, Apoidea
	Andrenidae
	Panurgus banksianus storfibblebi
	10ha
	Panurgus calcaratus småfibblebi
	14ha
	2ha
	Apidae
	Bombus humilis backhumla
	1
	Bombus lapidarius stenhumla
	3
	4
	3
	Bombus pascuorum åkerhumla
	2
	4
	Bombus rupestris stensnylthumla
	1
	Lepidoptera
	Zygaenidae
	Adscita statices allmän metallvingesvärmare
	1
	Zygaena filipendulae allmän bastardsvärmare
	16
	12
	3
	Z. viciae liten bastardsvärmare
	1
	5b
	Karlstad, Sörmon  RN 658870/ 135985
	20050710
	20050716
	20050726
	Areal ca 1,26 ha
	Blomrikedom:
	Fabaceae Ärtväxter 
	Lotus corniculatus käringtand
	2
	2
	2
	Trifolium repens vitklöver 
	1
	2
	2
	Onagraceae Dunörtsväxter 
	Epilobium angustifolium mjölkört 
	2
	Oenothera biennis nattljus 
	2
	2
	Scrophulariaceae Lejongapsväxter 
	 Odontites vulgaris rödtoppa
	2
	Asteraceae Korgblommiga 
	Achillea millefolium röllika 
	2
	Achillea ptarmica nysört  
	2
	Hieracium umbellatum flockfibbla 
	2
	3
	2
	Leontodon autumnalis höstfibbla  
	2
	Tridentata styvfibblor 
	2
	Antal individer:
	Hymenoptera, Apoidea
	Andrenidae
	Panurgus banksianus storfibblebi
	1ho
	Panurgus calcaratus småfibblebi
	1ha
	11ha
	2ha
	Apidae
	Bombus bohemicus jordsnylthumla
	3
	Bombus lapidarius stenhumla
	3
	3
	Bombus lucorum coll jordhumla
	2
	Bombus pascuorum åkerhumla
	4
	4
	Lepidoptera
	Zygaenidae
	Zygaena filipendulae allmän bastardsvärmare
	10
	4
	6
	Sunnemo, Lidsbron  RN 664626/ 138085
	20050707
	20050804
	Areal ca 0,10 ha
	Antal individer:
	Hymenoptera, Apoidea
	Andrenidae
	Panurgus banksianus storfibblebi
	1ha
	Melittidae
	Dasypoda hirtipes randbyxbi
	2ho 5ha
	7
	Sunnemo, Björkil  RN 664300/ 138315
	20050712
	20050730
	Areal ca 0,06 ha
	Blomrikedom:
	Caryophyllaceae Nejlikväxter
	Stellaria longipes grässtjärnblomma 
	2
	2
	Ranunculaceae Ranunkelväxter 
	 Ranunculus acris vanlig smörblomma
	3
	Fabaceae Ärtväxter 
	Lotus corniculatus käringtand
	1
	2
	Trifolium repens vitklöver 
	2
	2
	Vicia cracca kråkvicker
	2
	2
	Onagraceae Dunörtsväxter 
	Epilobium angustifolium mjölkört 
	2
	2
	Apiaceae Flockblomstriga 
	Anthriscus sylvestris hundkäx 
	2
	Rubiaceae Måreväxter 
	Galium album stormåra
	2
	Dipsacaceae Väddväxter 
	Knautia arvensis åkervädd
	2
	2
	Campanulaceae Klockväxter 
	Campanula rotundifolia blåklocka  
	2
	3
	Asteraceae Korgblommiga 
	Achillea millefolium röllika 
	2
	2
	Hieracium umbellatum flockfibbla 
	3
	2
	Leontodon autumnalis höstfibbla  
	3
	4
	Leucanthemum vulgare prästkrage 
	1
	Tanacetum vulgare renfana
	2
	Antal individer:
	Hymenoptera, Apoidea
	Andrenidae
	Panurgus banksianus storfibblebi
	15ha
	3ho 4ha
	Apidae
	Bombus bohemicus jordsnylthumla
	1
	Bombus lucorum coll jordhumla
	2
	1
	Bombus pascuorum åkerhumla
	4
	Bombus pratorum ängshumla
	2
	8
	Blombacka, Brattforshedens flygfält  RN 661140/ 139345 
	20050711
	20050718
	20050805
	Areal ca 4,50 ha
	Blomrikedom:
	Ranunculaceae Ranunkelväxter 
	 Ranunculus acris vanlig smörblomma
	2
	Brassicaceae Korsblommiga
	Cardaminopsis arenosa sandtrav
	1
	Rosaceae Rosväxter 
	Potentilla argentea vanlig femfingerört
	2
	Potentilla erecta blodrot 
	2
	Fabaceae Ärtväxter 
	Lotus corniculatus käringtand
	2
	3
	2
	Trifolium repens vitklöver 
	2
	Vicia cracca kråkvicker
	2
	2
	Onagraceae Dunörtsväxter 
	Epilobium angustifolium mjölkört 
	2
	2
	3
	Ericaceae Ljungväxter 
	Calluna vulgaris ljung 
	3
	Rubiaceae Måreväxter 
	Galium album stormåra
	2
	Campanulaceae Klockväxter 
	Campanula rotundifolia blåklocka  
	3
	4
	4
	Asteraceae Korgblommiga 
	Achillea millefolium röllika 
	2
	3
	3
	Achillea ptarmica nysört  
	2
	3
	3
	Hieracium umbellatum flockfibbla 
	2
	3
	5
	Leontodon autumnalis höstfibbla  
	2
	2
	Leucanthemum vulgare prästkrage 
	3
	2
	1
	Pilosella officinarum vanlig gråfibbla 
	2
	2
	Tridentata styvfibblor 
	2
	Antal individer:
	Hymenoptera, Apoidea
	Andrenidae
	Panurgus banksianus storfibblebi
	6ha
	1ha
	Apidae
	Bombus lapidarius stenhumla
	2
	8
	17
	Bombus lucorum coll jordhumla
	31
	85
	103
	Bombus pascuorum åkerhumla
	2
	2
	4
	Bombus soroeensis brynhumla
	1
	3
	4
	Lepidoptera
	Zygaenidae
	Adscita statices allmän metallvingesvärmare
	4
	12
	9a
	Sutterhöjden, Suttertjärn  RN 660980/ 139505
	20050711
	20050802
	Areal ca 0,03 ha
	Blomrikedom:
	Ranunculaceae Ranunkelväxter 
	 Ranunculus acris vanlig smörblomma
	2
	Fabaceae Ärtväxter 
	Trifolium pratense rödklöver 
	3
	3
	Vicia cracca kråkvicker
	3
	2
	Clusiaceae Johannesörtsväxter
	Hypericum maculatum fyrkantig johannesört
	2
	Onagraceae Dunörtsväxter 
	Epilobium angustifolium mjölkört 
	2
	Rubiaceae Måreväxter 
	Galium album stormåra
	3
	2
	Scrophulariaceae Lejongapsväxter 
	Linaria vulgaris gulsporre 
	1
	Campanulaceae Klockväxter 
	Campanula rotundifolia blåklocka  
	2
	2
	Asteraceae Korgblommiga 
	Achillea millefolium röllika 
	3
	3
	Achillea ptarmica nysört  
	1
	2
	Hieracium umbellatum flockfibbla 
	2
	3
	Leontodon autumnalis höstfibbla  
	2
	3
	Leucanthemum vulgare prästkrage 
	2
	Solidago virgaurea gullris 
	2
	Antal individer:
	Hymenoptera, Apoidea
	Andrenidae
	Panurgus banksianus storfibblebi
	3ha
	Panurgus calcaratus småfibblebi
	3ho 2ha
	Apidae
	Bombus lapidarius stenhumla
	1
	3
	Bombus lucorum coll jordhumla
	3
	2
	Bombus pascuorum åkerhumla
	2
	2
	9b
	Sutterhöjden, Suttertjärn  RN 660975/ 139520
	20050711
	20050802
	Areal ca 0,05 ha
	Blomrikedom:
	Ranunculaceae Ranunkelväxter 
	 Ranunculus acris vanlig smörblomma
	3
	2
	Rosaceae Rosväxter 
	Filipendula ulmaria älgört 
	1
	Potentilla erecta blodrot 
	1
	Fabaceae Ärtväxter 
	Lotus corniculatus käringtand
	2
	Trifolium pratense rödklöver 
	3
	2
	Vicia cracca kråkvicker
	2
	2
	Onagraceae Dunörtsväxter 
	Epilobium angustifolium mjölkört 
	3
	Apiaceae Flockblomstriga 
	Angelica sylvestris strätta 
	2
	Rubiaceae Måreväxter 
	Galium album stormåra
	2
	Scrophulariaceae Lejongapsväxter 
	Linaria vulgaris gulsporre 
	1
	Asteraceae Korgblommiga 
	Achillea ptarmica nysört  
	3
	Circium arvense åkertistel 
	2
	2
	Hieracium umbellatum flockfibbla 
	4
	Leucanthemum vulgare prästkrage 
	3
	3
	Pilosella aurantiaca vanlig rödfibbla 
	1
	Solidago virgaurea gullris 
	2
	Antal individer:
	Hymenoptera, Apoidea
	Andrenidae
	Panurgus banksianus storfibblebi
	2ha
	Apidae
	Bombus lapidarius stenhumla
	1
	Bombus lucorum coll jordhumla
	3
	2
	Bombus pascuorum åkerhumla
	3
	2
	Bombus rupestris stensnylthumla
	1
	10
	Persberg, Högbergsfältet  RN 662562/ 141433  
	20050711
	Areal ca 0,10 ha
	Blomrikedom:
	Fabaceae Ärtväxter 
	Lotus corniculatus käringtand
	2
	Trifolium pratense rödklöver 
	2
	Trifolium repens vitklöver 
	2
	Vicia cracca kråkvicker
	2
	Clusiaceae Johannesörtsväxter
	Hypericum maculatum fyrkantig johannesört
	2
	Apiaceae Flockblomstriga 
	Anthriscus sylvestris hundkäx 
	3
	Rubiaceae Måreväxter 
	Galium album stormåra
	4
	Dipsacaceae Väddväxter 
	Knautia arvensis åkervädd
	2
	Campanulaceae Klockväxter 
	Campanula rotundifolia blåklocka  
	2
	Asteraceae Korgblommiga 
	Leucanthemum vulgare prästkrage 
	2
	Pilosella officinarum vanlig gråfibbla 
	1
	Antal individer:
	Hymenoptera, Apoidea
	Andrenidae
	Andrena hattorfiana väddsandbi
	1ha
	Apidae
	Bombus lapidarius stenhumla
	4
	Bombus sylvarum haghumla
	2
	11
	Klarälven, Edeby, Torpet  RN 662075/ 136974
	20050706
	20050713
	20050805
	Areal ca 0,28 ha
	Blomrikedom:
	Caryophyllaceae Nejlikväxter
	Stellaria longipes grässtjärnblomma 
	2
	Ranunculaceae Ranunkelväxter 
	 Ranunculus acris vanlig smörblomma
	2
	2
	Crassulaceae Fetbladsväxter 
	Hylotelephium telephium vanlig kärleksört 
	2
	Rosaceae Rosväxter 
	Filipendula ulmaria älgört 
	2
	3
	2
	Fabaceae Ärtväxter 
	Lupinus polyphyllus blomsterlupin
	2
	2
	Trifolium pratense rödklöver 
	2
	2
	2
	Trifolium repens vitklöver 
	2
	2
	2
	Vicia cracca kråkvicker
	2
	2
	2
	Clusiaceae Johannesörtsväxter
	Hypericum maculatum fyrkantig johannesört
	2
	2
	1
	Onagraceae Dunörtsväxter 
	Epilobium angustifolium mjölkört 
	4
	4
	4
	Apiaceae Flockblomstriga 
	Angelica sylvestris strätta 
	2
	Anthriscus sylvestris hundkäx 
	2
	2
	Rubiaceae Måreväxter 
	Galium album stormåra
	2
	2
	Scrophulariaceae Lejongapsväxter 
	Linaria vulgaris gulsporre 
	2
	2
	2
	Dipsacaceae Väddväxter 
	Knautia arvensis åkervädd
	3
	2
	1
	Campanulaceae Klockväxter 
	Campanula rotundifolia blåklocka  
	2
	2
	2
	Asteraceae Korgblommiga 
	Achillea millefolium röllika 
	2
	3
	3
	Hieracium umbellatum flockfibbla 
	2
	Leucanthemum vulgare prästkrage 
	2
	2
	Tanacetum vulgare renfana
	2
	4
	Antal individer:
	Hymenoptera, Apoidea
	Andrenidae
	Andrena hattorfiana väddsandbi
	2ho 1ha
	2ha
	Apidae
	Bombus hypnorum hushumla
	2
	1
	Bombus lapidarius stenhumla
	4
	3
	6
	Bombus lucorum coll jordhumla
	4
	4
	Bombus pascuorum åkerhumla
	6
	6
	5
	12a
	Klarälven, Edeby NO reservatet  RN 662136/ 136940
	20050706
	20050713
	20050718
	20050805
	Areal ca 0,20 ha
	Blomrikedom:
	Ranunculaceae Ranunkelväxter 
	 Ranunculus acris vanlig smörblomma
	2
	Rosaceae Rosväxter 
	Filipendula ulmaria älgört 
	2
	Potentilla argentea vanlig femfingerört
	2
	2
	Fabaceae Ärtväxter 
	Trifolium pratense rödklöver 
	1
	2
	Trifolium repens vitklöver 
	4
	2
	Vicia cracca kråkvicker
	3
	2
	2
	2
	Onagraceae Dunörtsväxter 
	Anthriscus sylvestris hundkäx 
	1
	2
	2
	2
	Epilobium angustifolium mjölkört 
	2
	3
	4
	Rubiaceae Måreväxter 
	Galium album stormåra
	3
	Scrophulariaceae Lejongapsväxter 
	 Odontites vulgaris rödtoppa
	1
	Dipsacaceae Väddväxter 
	Knautia arvensis åkervädd
	2
	2
	2
	1
	Campanulaceae Klockväxter 
	Campanula rotundifolia blåklocka  
	2
	2
	2
	2
	Asteraceae Korgblommiga 
	Achillea millefolium röllika 
	2
	3
	3
	3
	Leontodon autumnalis höstfibbla  
	3
	4
	4
	4
	Solidago virgaurea ssp virgaurea gullris 
	2
	3
	Tanacetum vulgare renfana
	2
	3
	3
	5
	Tripleurospermum perforatum baldersbrå 
	1
	Antal individer:
	Hymenoptera, Apoidea
	Andrenidae
	Panurgus banksianus storfibblebi
	208ha
	23ha
	3ha
	Panurgus calcaratus småfibblebi
	29ha
	16ha
	4ho 2ha
	Apidae
	Bombus distinguendus klöverhumla
	1
	Bombus lapidarius stenhumla
	3
	4
	4
	Bombus lucorum coll jordhumla
	3
	4
	2
	2
	Bombus pascuorum åkerhumla
	2
	Bombus sylvarum haghumla
	2
	12b
	Klarälven, Edeby NO reservatet  RN 662102/ 136950
	20050713
	20050718
	20050805
	Areal ca 1,00 ha
	Blomrikedom:
	Caryophyllaceae Nejlikväxter
	Stellaria longipes grässtjärnblomma 
	2
	Ranunculaceae Ranunkelväxter 
	 Ranunculus acris vanlig smörblomma
	2
	2
	2
	Brassicaceae Korsblommiga
	Cardaminopsis arenosa sandtrav
	1
	Rosaceae Rosväxter 
	Argentina anserina gåsört
	2
	Fabaceae Ärtväxter 
	Trifolium repens vitklöver 
	5
	5
	4
	Trifolium pratense rödklöver 
	2
	2
	Lamiaceae Kransblommiga 
	Prunella vulgaris brunört 
	1
	Stachys palustris knölsyska 
	1
	Scrophulariaceae Lejongapsväxter 
	 Odontites vulgaris rödtoppa
	2
	Asteraceae Korgblommiga 
	Achillea millefolium röllika 
	2
	2
	2
	Achillea ptarmica nysört  
	2
	Circium arvense åkertistel 
	2
	Leontodon autumnalis höstfibbla  
	4
	4
	5
	Leucanthemum vulgare prästkrage 
	2
	2
	2
	Tripleurospermum perforatum baldersbrå 
	2
	Antal individer:
	Hymenoptera, Apoidea
	Andrenidae
	Panurgus banksianus storfibblebi
	24ho 3ha
	7ho 3ha
	Panurgus calcaratus småfibblebi
	3ho 1ha
	3ho
	Melittidae
	Dasypoda hirtipes randbyxbi
	6ho 4 ha
	6ho
	Apidae
	Bombus hypnorum hushumla
	4
	Bombus lapidarius stenhumla
	5
	13
	48
	Bombus lucorum coll jordhumla
	8
	5
	25
	Bombus pascuorum åkerhumla
	2
	3
	2
	Bombus sylvarum haghumla
	5
	3
	13
	Klarälven, Hällekil  RN 662209/ 136991
	20050704
	20050706
	20050713
	20050805
	Areal ca 0,35 ha
	Blomrikedom:
	Caryophyllaceae Nejlikväxter
	Stellaria longipes grässtjärnblomma 
	2
	Ranunculaceae Ranunkelväxter 
	 Ranunculus acris vanlig smörblomma
	2
	Brassicaceae Korsblommiga
	Cardaminopsis arenosa sandtrav
	2
	Crassulaceae Fetbladsväxter 
	Hylotelephium telephium vanlig kärleksört 
	2
	Rosaceae Rosväxter 
	Spiraea x rosalba torpspirea 
	2
	Filipendula ulmaria älgört 
	3
	4
	2
	Fabaceae Ärtväxter 
	Trifolium pratense rödklöver 
	2
	Trifolium repens vitklöver 
	2
	Vicia cracca kråkvicker
	2
	2
	Clusiaceae Johannesörtsväxter
	Hypericum maculatum fyrkantig johannesört
	2
	Onagraceae Dunörtsväxter 
	Epilobium angustifolium mjölkört 
	4
	4
	5
	Apiaceae Flockblomstriga 
	Anthriscus sylvestris hundkäx 
	2
	2
	Primulaceae Viveväxter 
	Lysimachia vulgaris strandlysing 
	2
	Rubiaceae Måreväxter 
	Galium album stormåra
	3
	2
	Lamiaceae Kransblommiga 
	Stachys palustris knölsyska 
	1
	Dipsacaceae Väddväxter 
	Knautia arvensis åkervädd
	3
	2
	2
	Campanulaceae Klockväxter 
	Campanula rotundifolia  blåklocka  
	3
	3
	3
	Asteraceae Korgblommiga 
	Achillea millefolium röllika 
	2
	4
	Circium arvense åkertistel 
	1
	Cirsium vulgare vägtistel 
	2
	Hieracium umbellatum flockfibbla 
	2
	Leontodon autumnalis höstfibbla  
	2
	2
	Leucanthemum vulgare prästkrage 
	2
	Solidago canadensis kanadensiskt gullris 
	2
	Solidago virgaurea gullris 
	2
	Tanacetum vulgare renfana
	2
	3
	4
	Tripleurospermum perforatum baldersbrå 
	2
	2
	2
	Antal individer:
	Hymenoptera, Apoidea
	Andrenidae
	Andrena hattorfiana väddsandbi
	1ho
	Panurgus banksianus storfibblebi
	1ha
	3ha
	Apidae
	Bombus hypnorum hushumla
	1
	Bombus lapidarius stenhumla
	4
	3
	11
	Bombus lucorum coll jordhumla
	6
	3
	5
	Bombus pascuorum åkerhumla
	2
	4
	Bombus sylvarum haghumla
	4
	14
	Klarälven, Ransäter, Rudstorp  RN 663025/ 136885
	20050707
	20050713
	20050805
	Areal ca 0,14 ha
	Blomrikedom:
	Ranunculaceae Ranunkelväxter 
	 Ranunculus acris vanlig smörblomma
	2
	2
	Brassicaceae Korsblommiga
	Cardaminopsis arenosa sandtrav
	3
	Crassulaceae Fetbladsväxter 
	Hylotelephium telephium vanlig kärleksört 
	2
	Rosaceae Rosväxter 
	Filipendula ulmaria älgört 
	2
	3
	2
	Spiraea x rosalba torpspirea 
	2
	2
	Fabaceae Ärtväxter 
	Trifolium repens vitklöver 
	2
	2
	2
	Vicia cracca kråkvicker
	3
	2
	Clusiaceae Johannesörtsväxter
	Hypericum maculatum fyrkantig johannesört
	2
	Onagraceae Dunörtsväxter 
	Epilobium angustifolium mjölkört 
	3
	4
	3
	Apiaceae Flockblomstriga 
	Anthriscus sylvestris hundkäx 
	2
	Rubiaceae Måreväxter 
	Galium album stormåra
	2
	2
	Scrophulariaceae Lejongapsväxter 
	Linaria vulgaris gulsporre 
	3
	2
	2
	Dipsacaceae Väddväxter 
	Knautia arvensis åkervädd
	2
	2
	2
	Campanulaceae Klockväxter 
	Campanula rotundifolia blåklocka  
	3
	3
	3
	Asteraceae Korgblommiga 
	Achillea millefolium röllika 
	4
	2
	3
	Achillea ptarmica nysört  
	2
	Anthemis tinctoria färgkulla
	1
	1
	Cirsium vulgare vägtistel 
	1
	Hieracium umbellatum flockfibbla 
	2
	2
	2
	Leucanthemum vulgare prästkrage 
	2
	2
	Solidago canadensis kanadensiskt gullris 
	2
	Tanacetum vulgare renfana
	3
	3
	Tridentata styvfibblor 
	2
	Tripleurospermum perforatum baldersbrå 
	2
	2
	Antal individer:
	Hymenoptera, Apoidea
	Andrenidae
	Panurgus banksianus storfibblebi
	2ha
	Panurgus calcaratus småfibblebi
	2ha
	Melittidae
	Dasypoda hirtipes randbyxbi
	2ha
	Apidae
	Bombus lapidarius stenhumla
	2
	4
	Bombus lucorum coll jordhumla
	2
	3
	4
	Bombus pascuorum åkerhumla
	2
	2
	15
	Klarälven, Ginbergsängen N om Öjenäs  RN 667015/ 137355 
	20050707
	20050730
	Areal ca 0,06 ha
	Blomrikedom:
	Ranunculaceae Ranunkelväxter 
	 Ranunculus acris vanlig smörblomma
	2
	Fabaceae Ärtväxter 
	Trifolium pratense rödklöver 
	2
	Trifolium repens vitklöver 
	3
	Vicia cracca kråkvicker
	2
	Onagraceae Dunörtsväxter 
	Epilobium angustifolium mjölkört 
	2
	Scrophulariaceae Lejongapsväxter 
	Euphrasia stricta vanlig ögontröst 
	3
	Rhinathus minor äkta ängsskallra 
	1
	Campanulaceae Klockväxter 
	Campanula rotundifolia blåklocka  
	2
	Asteraceae Korgblommiga 
	Achillea millefolium röllika 
	4
	Leontodon autumnalis höstfibbla  
	4
	Tanacetum vulgare renfana
	2
	Antal individer:
	Hymenoptera, Apoidea
	Andrenidae
	Panurgus banksianus storfibblebi
	1ha
	Apidae
	Bombus lapidarius stenhumla
	2
	Bombus lucorum coll jordhumla
	4
	Bombus pascuorum åkerhumla
	2
	Lepidoptera
	Zygaenidae
	Adscita statices allmän metallvingesvärmare
	1
	16
	Klarälven, Yggenäs N om Sälje  RN 667285/ 137400
	20050707
	20050730
	Areal ca 0,08 ha
	Blomrikedom:
	Caryophyllaceae Nejlikväxter
	Stellaria longipes grässtjärnblomma 
	2
	Ranunculaceae Ranunkelväxter 
	 Ranunculus acris vanlig smörblomma
	2
	Fabaceae Ärtväxter 
	Lotus corniculatus käringtand
	2
	Trifolium pratense rödklöver 
	2
	Trifolium repens vitklöver 
	2
	Vicia cracca kråkvicker
	2
	Geraniaceae Näveväxter 
	Erodium cicutarium skatnäva 
	1
	Onagraceae Dunörtsväxter 
	Epilobium angustifolium mjölkört 
	3
	Dipsacaceae Väddväxter 
	Knautia arvensis åkervädd
	2
	Asteraceae Korgblommiga 
	Achillea millefolium röllika 
	4
	Achillea ptarmica nysört  
	2
	Circium arvense åkertistel 
	1
	Hieracium umbellatum flockfibbla 
	3
	Leontodon autumnalis höstfibbla  
	4
	Solidago virgaurea gullris 
	2
	Antal individer:
	Hymenoptera, Apoidea
	Andrenidae
	Panurgus banksianus storfibblebi
	1ha
	Apidae
	Bombus distinguendus klöverhumla
	2
	Bombus lapidarius stenhumla
	2
	Bombus lucorum coll jordhumla
	3
	Bombus pascuorum åkerhumla
	2
	Bombus pratorum ängshumla
	3
	Bombus sylvarum haghumla
	2
	Lepidoptera
	Zygaenidae
	Zygaena filipendulae allmän bastardsvärmare
	1
	17a
	Klarälven, Storsand N om Loffstrand  RN 668595/ 136855
	20050715
	20050729
	Areal ca 0,10 ha
	Blomrikedom:
	 Ranunculus acris vanlig smörblomma
	2
	Fabaceae Ärtväxter 
	Lotus corniculatus käringtand
	2
	Trifolium pratense rödklöver 
	3
	Trifolium repens vitklöver 
	2
	Onagraceae Dunörtsväxter 
	Epilobium angustifolium mjölkört 
	4
	Dipsacaceae Väddväxter 
	Succisa pratensis ängsvädd 
	2
	Campanulaceae Klockväxter 
	Campanula glomerata ängsklocka
	1
	Campanula rotundifolia blåklocka  
	2
	Asteraceae Korgblommiga 
	Achillea millefolium röllika 
	3
	Hieracium umbellatum flockfibbla 
	4
	Leontodon autumnalis höstfibbla  
	4
	Leucanthemum vulgare prästkrage 
	2
	Solidago virgaurea gullris 
	2
	Antal individer:
	Hymenoptera, Apoidea
	Andrenidae
	Panurgus banksianus storfibblebi
	 1ho 4ha
	1ho
	Apidae
	Bombus lucorum coll jordhumla
	4
	Bombus pascuorum åkerhumla
	4
	Bombus pratorum ängshumla
	2
	17b
	Klarälven, Storsand N om Loffstrand  RN 668730/ 136910 
	20050715
	20050729
	Areal ca 0,40 ha
	Blomrikedom:
	Ranunculaceae Ranunkelväxter 
	 Ranunculus acris vanlig smörblomma
	2
	Fabaceae Ärtväxter 
	Trifolium pratense rödklöver 
	2
	Trifolium repens vitklöver 
	2
	Vicia cracca kråkvicker
	2
	Dipsacaceae Väddväxter 
	Succisa pratensis ängsvädd 
	2
	Campanulaceae Klockväxter 
	Campanula rotundifolia blåklocka  
	2
	Asteraceae Korgblommiga 
	Achillea millefolium röllika 
	3
	Leontodon autumnalis höstfibbla  
	4
	Tanacetum vulgare renfana
	2
	Antal individer:
	Hymenoptera, Apoidea
	Andrenidae
	Panurgus calcaratus småfibblebi
	16 ha
	1ha
	Apidae
	Bombus lucorum coll jordhumla
	10
	Bombus pascuorum åkerhumla
	6
	Bombus pratorum ängshumla
	5
	18
	Klarälven, Björkenäs S om Speckebol  RN 670875/ 135605 
	20050708
	20050714
	20050729
	Areal ca 0,15 ha
	Blomrikedom:
	Caryophyllaceae Nejlikväxter
	Stellaria longipes grässtjärnblomma 
	2
	Ranunculaceae Ranunkelväxter 
	 Ranunculus acris vanlig smörblomma
	2
	2
	Fabaceae Ärtväxter 
	Lupinus polyphyllus blomsterlupin
	2
	2
	Vicia cracca kråkvicker
	2
	2
	2
	Trifolium pratense rödklöver 
	2
	Onagraceae Dunörtsväxter 
	Epilobium angustifolium mjölkört 
	3
	3
	4
	Apiaceae Flockblomstriga 
	Angelica sylvestris strätta 
	2
	Anthriscus sylvestris hundkäx 
	2
	2
	2
	Rubiaceae Måreväxter 
	Galium album stormåra
	2
	3
	2
	Dipsacaceae Väddväxter 
	Knautia arvensis åkervädd
	3
	3
	3
	Campanulaceae Klockväxter 
	Campanula rotundifolia blåklocka  
	4
	4
	2
	Asteraceae Korgblommiga 
	Achillea millefolium röllika 
	1
	2
	3
	Achillea ptarmica nysört  
	2
	Hieracium umbellatum flockfibbla 
	2
	2
	3
	Leontodon autumnalis höstfibbla  
	3
	2
	4
	Leucanthemum vulgare prästkrage 
	2
	Solidago virgaurea gullris 
	2
	3
	Antal individer:
	Hymenoptera, Apoidea
	Andrenidae
	Panurgus banksianus storfibblebi
	9ha
	2ha
	3ho 1ha
	Apidae
	Bombus lucorum coll jordhumla
	5
	17
	3
	Bombus pascuorum åkerhumla
	3
	4
	2
	Bombus pratorum ängshumla
	5
	2
	19
	Klarälven, Ambjörby Ö om bron över älven  RN 671315/ 135415
	20050718
	Areal ca 0,13 ha
	Antal individer:
	Hymenoptera, Apoidea
	Andrenidae
	Panurgus banksianus storfibblebi
	1ha
	20
	Klarälven, Västby  RN 672080/ 135039
	20050714
	20050729
	20050804
	Areal ca 0,08 ha
	Blomrikedom:
	Ranunculaceae Ranunkelväxter 
	 Ranunculus acris vanlig smörblomma
	2
	2
	Fabaceae Ärtväxter 
	Lotus corniculatus käringtand
	2
	3
	Trifolium pratense rödklöver 
	3
	Trifolium repens vitklöver 
	2
	Vicia cracca kråkvicker
	3
	3
	Onagraceae Dunörtsväxter 
	Epilobium angustifolium mjölkört 
	4
	Apiaceae Flockblomstriga 
	Anthriscus sylvestris hundkäx 
	2
	2
	Ericaceae Ljungväxter 
	Calluna vulgaris ljung 
	2
	Rubiaceae Måreväxter 
	Galium album stormåra
	2
	Scrophulariaceae Lejongapsväxter 
	Euphrasia stricta vanlig ögontröst 
	2
	Dipsacaceae Väddväxter 
	Knautia arvensis åkervädd
	4
	3
	Campanulaceae Klockväxter 
	Campanula glomerata ängsklocka
	1
	Campanula rotundifolia blåklocka  
	2
	2
	Asteraceae Korgblommiga 
	Achillea millefolium röllika 
	2
	2
	Achillea ptarmica nysört  
	1
	Hieracium umbellatum flockfibbla 
	2
	4
	Leontodon autumnalis höstfibbla  
	2
	4
	Leucanthemum vulgare prästkrage 
	3
	2
	Solidago virgaurea gullris 
	2
	3
	Tanacetum vulgare renfana
	2
	2
	Antal individer:
	Hymenoptera, Apoidea
	Andrenidae
	Andrena hattorfiana väddsandbi
	1ho 2ha 
	Andrena marginata guldsandbi
	14ho 8 ha
	9ho 40ha
	Apidae
	Bombus distinguendus klöverhumla
	1
	Bombus lucorum coll jordhumla
	16
	4
	Bombus pascuorum åkerhumla
	5
	5
	Bombus pratorum ängshumla
	3
	21
	Klarälven, Likenäs  RN 672480/ 134815 
	20050729
	20050804
	Areal ca 0,15 ha
	Blomrikedom:
	Fabaceae Ärtväxter 
	Trifolium pratense rödklöver 
	2
	Vicia cracca kråkvicker
	2
	Onagraceae Dunörtsväxter 
	Epilobium angustifolium mjölkört 
	4
	Dipsacaceae Väddväxter 
	Knautia arvensis åkervädd
	2
	Asteraceae Korgblommiga 
	Achillea millefolium röllika 
	3
	Hieracium umbellatum flockfibbla 
	4
	Leontodon autumnalis höstfibbla  
	4
	Solidago virgaurea gullris 
	3
	Tanacetum vulgare renfana
	3
	Antal individer:
	Hymenoptera, Apoidea
	Andrenidae
	Andrena marginata guldsandbi
	1ho 2ha
	4 ho 2 ha
	Apidae
	Bombus lapidarius stenhumla
	2
	Bombus lucorum coll jordhumla
	6
	Bombus pascuorum åkerhumla
	6
	Bilaga 2. Lokaler med lämpligt habitat utan fynd av utvalda arter. Arealen avser begränsningen för tillsynes lämplig, undersökt miljö, och är ungefärligt uppskattad. Blomrikedom på respektive lokal är klassad efter en femgradig skala. 1 = inga- enstaka, 2 = spridda förekomster, 3 = allmänt förekommande, 4 = rikligt, 5 = mycket rikligt, enligt Naturvårdsverkets undersökningstyp för dagfjärilar version 1:1, 2003-04-04. Noterade insekter anges som antal honor= ho, antal hanar= ha eller ospecificerat.  
	Lokal nr
	Datum

	22
	Klässbol, Avelsbol  RN 660475/ 133165
	20050710
	Areal ca 0,03 ha
	Blomrikedom:
	Ranunculus acris vanlig smörblomma
	4
	Fabaceae Ärtväxter 
	Trifolium pratense rödklöver 
	4
	Campanulaceae Klockväxter 
	Campanula rotundifolia blåklocka  
	3
	Asteraceae Korgblommiga 
	Achillea ptarmica nysört  
	2
	Hieracium umbellatum flockfibbla 
	2
	Leucanthemum vulgare prästkrage 
	2
	Tripleurospermum perforatum baldersbrå 
	2
	Antal individer:
	Hymenoptera, Apoidea
	Apidae
	Bombus hortorum trädgårdshumla
	1
	Bombus lucorum coll jordhumla
	3
	23
	Vägsjöfors, Nötön  RN 669085/ 134735          
	20050709
	Areal ca 0,03 ha
	Blomrikedom:
	Ranunculaceae Ranunkelväxter 
	 Ranunculus acris vanlig smörblomma
	4
	Fabaceae Ärtväxter 
	Vicia cracca kråkvicker
	2
	Rubiaceae Måreväxter 
	Galium album stormåra
	3
	Campanulaceae Klockväxter 
	Campanula rotundifolia  blåklocka  
	2
	Asteraceae Korgblommiga 
	Achillea millefolium röllika 
	3
	Leontodon autumnalis höstfibbla  
	3
	Antal individer:
	Hymenoptera, Apoidea
	Apidae
	Bombus lucorum coll jordhumla
	5
	Bombus soroeensis brynhumla
	3
	24
	Sunne, Gylleby  RN 663750/ 135215
	20050712
	Areal ca 0,15 ha
	Blomrikedom:
	Ranunculaceae Ranunkelväxter 
	 Ranunculus acris vanlig smörblomma
	1
	Rosaceae Rosväxter 
	Filipendula ulmaria älgört 
	2
	Fabaceae Ärtväxter 
	Trifolium pratense rödklöver 
	3
	Trifolium repens vitklöver 
	4
	Vicia cracca kråkvicker
	2
	Clusiaceae Johannesörtsväxter
	Hypericum maculatum fyrkantig johannesört
	2
	Rubiaceae Måreväxter 
	Galium album stormåra
	3
	Scrophulariaceae Lejongapsväxter 
	Melamphyrum pratense ängsskovall 
	2
	Asteraceae Korgblommiga 
	Achillea ptarmica nysört  
	1
	Hieracium umbellatum flockfibbla 
	2
	Leontodon autumnalis  höstfibbla  
	2
	Leucanthemum vulgare prästkrage 
	2
	Antal individer:
	Hymenoptera, Apoidea
	Apidae
	Bombus lapidarius stenhumla
	3
	Bombus lucorum coll jordhumla
	4
	Bombus pascuorum åkerhumla
	3
	25
	Sunnemo, Tutemo  RN 664160/ 138370
	20050712
	Areal ca 0,10 ha
	Blomrikedom:
	Ranunculaceae Ranunkelväxter 
	 Ranunculus acris vanlig smörblomma
	3
	Fabaceae Ärtväxter 
	Lotus corniculatus käringtand
	2
	Trifolium pratense rödklöver 
	2
	Trifolium repens vitklöver 
	3
	Vicia cracca kråkvicker
	2
	Clusiaceae Johannesörtsväxter
	Hypericum maculatum fyrkantig johannesört
	1
	Onagraceae Dunörtsväxter 
	Epilobium angustifolium mjölkört 
	3
	Apiaceae Flockblomstriga 
	Anthriscus sylvestris hundkäx 
	2
	Rubiaceae Måreväxter 
	Galium album stormåra
	2
	Dipsacaceae Väddväxter 
	Knautia arvensis åkervädd
	3
	Campanulaceae Klockväxter 
	Campanula rotundifolia blåklocka  
	2
	Asteraceae Korgblommiga 
	Achillea millefolium röllika 
	4
	Leontodon autumnalis höstfibbla  
	2
	Leucanthemum vulgare prästkrage 
	3
	Antal individer:
	Hymenoptera, Apoidea
	Apidae
	Bombus hypnorum hushumla
	2
	Bombus lucorum coll jordhumla
	5
	Bombus pascuorum åkerhumla
	4
	26
	Sunnemo, Gräs  RN 663855/ 138490
	20050712
	Areal ca 0,02 ha
	Blomrikedom:
	Ranunculaceae Ranunkelväxter 
	 Ranunculus acris vanlig smörblomma
	2
	Fabaceae Ärtväxter 
	Lotus corniculatus käringtand
	2
	Vicia cracca kråkvicker
	2
	Apiaceae Flockblomstriga 
	Anthriscus sylvestris hundkäx 
	2
	Rubiaceae Måreväxter 
	Galium album stormåra
	3
	Dipsacaceae Väddväxter 
	Knautia arvensis åkervädd
	3
	Campanulaceae Klockväxter 
	Campanula rotundifolia blåklocka  
	2
	Asteraceae Korgblommiga 
	Achillea millefolium röllika 
	3
	Leontodon autumnalis höstfibbla  
	2
	Leucanthemum vulgare prästkrage 
	2
	Antal individer:
	Hymenoptera, Apoidea
	Apidae
	Bombus lucorum coll jordhumla
	6
	Bombus pratorum ängshumla
	4
	27
	Klarälven, Näs  RN 667655/ 137225
	20050713
	Areal ca 0,05 ha
	Blomrikedom:
	Ranunculaceae Ranunkelväxter 
	 Ranunculus acris vanlig smörblomma
	2
	Fabaceae Ärtväxter 
	Trifolium pratense rödklöver 
	2
	Trifolium repens vitklöver 
	2
	Vicia cracca kråkvicker
	2
	Rubiaceae Måreväxter 
	Galium album stormåra
	2
	Dipsacaceae Väddväxter 
	Knautia arvensis åkervädd
	2
	Campanulaceae Klockväxter 
	Campanula rotundifolia blåklocka  
	2
	Asteraceae Korgblommiga 
	Achillea millefolium röllika 
	2
	Leontodon autumnalis höstfibbla  
	3
	Antal individer:
	Hymenoptera, Apoidea
	Apidae
	Bombus lapidarius stenhumla
	4
	Bombus lucorum coll jordhumla
	3
	Bombus pascuorum åkerhumla
	2
	28
	Klarälven, Hara  RN 667885/ 137230
	20050713
	Areal ca 0,08 ha
	Blomrikedom:
	Ranunculaceae Ranunkelväxter 
	 Ranunculus acris vanlig smörblomma
	2
	Fabaceae Ärtväxter 
	Trifolium repens vitklöver 
	4
	Dipsacaceae Väddväxter 
	Knautia arvensis åkervädd
	2
	Asteraceae Korgblommiga 
	Achillea millefolium röllika 
	3
	Leontodon autumnalis höstfibbla  
	5
	Antal individer:
	Hymenoptera, Apoidea
	Apidae
	Bombus lapidarius stenhumla
	2
	Bombus lucorum coll jordhumla
	6
	29
	Klarälven, Hornnäs  RN 668235/ 137115
	20050708
	Areal ca 0,03 ha
	Blomrikedom:
	Ranunculaceae Ranunkelväxter 
	 Ranunculus acris vanlig smörblomma
	2
	Dipsacaceae Väddväxter 
	Knautia arvensis åkervädd
	1
	Campanulaceae Klockväxter 
	Campanula rotundifolia blåklocka  
	2
	Asteraceae Korgblommiga 
	Achillea millefolium röllika 
	2
	Leontodon autumnalis höstfibbla  
	2
	30
	Klarälven, Nouvilla Lundby N om Loffstrand  RN 668670/ 136815
	20050714
	Areal ca 0,10 ha
	Blomrikedom:
	Fabaceae Ärtväxter 
	Lupinus polyphyllus blomsterlupin
	2
	Trifolium pratense rödklöver 
	4
	Onagraceae Dunörtsväxter 
	Epilobium angustifolium mjölkört 
	2
	Scrophulariaceae Lejongapsväxter 
	Melamphyrum pratense ängsskovall 
	3
	Campanulaceae Klockväxter 
	Campanula rotundifolia blåklocka  
	2
	Asteraceae Korgblommiga 
	Achillea millefolium röllika 
	2
	Leontodon autumnalis höstfibbla  
	4
	Antal individer:
	Hymenoptera, Apoidea
	Apidae
	Bombus lapidarius stenhumla
	5
	Bombus lucorum coll jordhumla
	12
	31
	Klarälven, Fastnäs  RN 668765/ 136720
	20050713
	Areal ca 0,06 ha
	Blomrikedom:
	Fabaceae Ärtväxter 
	Lotus corniculatus käringtand
	2
	Onagraceae Dunörtsväxter 
	Epilobium angustifolium mjölkört 
	4
	Asteraceae Korgblommiga 
	Achillea millefolium röllika 
	2
	Leontodon autumnalis höstfibbla  
	3
	Solidago virgaurea gullris 
	2
	Tanacetum vulgare renfana
	1
	Antal individer:
	Hymenoptera, Apoidea
	Apidae
	Bombus lapidarius stenhumla
	3
	Bombus lucorum coll jordhumla
	9
	Bombus pascuorum åkerhumla
	3
	Bombus pratorum ängshumla
	4
	32
	Klarälven, Gravol  RN 669480/ 136395
	20050714
	Areal ca 0,03 ha
	Blomrikedom:
	Ranunculaceae Ranunkelväxter 
	 Ranunculus acris vanlig smörblomma
	2
	Fabaceae Ärtväxter 
	Trifolium repens vitklöver 
	3
	Trifolium pratense rödklöver 
	3
	Onagraceae Dunörtsväxter 
	Epilobium angustifolium mjölkört 
	2
	Rubiaceae Måreväxter 
	Galium album stormåra
	4
	Dipsacaceae Väddväxter 
	Knautia arvensis åkervädd
	3
	Campanulaceae Klockväxter 
	Campanula rotundifolia  blåklocka  
	3
	Asteraceae Korgblommiga 
	Achillea millefolium röllika 
	3
	Hieracium umbellatum flockfibbla 
	2
	Leontodon autumnalis höstfibbla  
	4
	Leucanthemum vulgare prästkrage 
	3
	Antal individer:
	Hymenoptera, Apoidea
	Apidae
	Bombus lucorum coll jordhumla
	11
	Bombus pascuorum åkerhumla
	4
	33
	Klarälven, Ljusnästorp  RN 670620/ 135785
	20050714
	Areal ca 0,12 ha
	Blomrikedom:
	Ranunculaceae Ranunkelväxter 
	 Ranunculus acris vanlig smörblomma
	3
	Fabaceae Ärtväxter 
	Vicia cracca kråkvicker
	4
	Rubiaceae Måreväxter 
	Galium album stormåra
	3
	Dipsacaceae Väddväxter 
	Knautia arvensis åkervädd
	4
	Campanulaceae Klockväxter 
	Asteraceae Korgblommiga 
	Achillea millefolium röllika 
	2
	Hieracium umbellatum flockfibbla 
	3
	Leontodon autumnalis höstfibbla  
	5
	Leucanthemum vulgare prästkrage 
	2
	Antal individer:
	Hymenoptera, Apoidea
	Apidae
	Bombus hortorum trädgårdshumla
	1
	Bombus lucorum coll jordhumla
	12
	Bombus pascuorum åkerhumla
	4
	Bombus pratorum ängshumla
	6
	34
	Klarälven, Backa  RN 671835/ 135155
	20050714
	Areal ca 0,13 ha
	Blomrikedom:
	Ranunculaceae Ranunkelväxter 
	 Ranunculus acris vanlig smörblomma
	2
	Fabaceae Ärtväxter 
	Trifolium repens vitklöver 
	3
	Vicia cracca kråkvicker
	2
	Onagraceae Dunörtsväxter 
	Epilobium angustifolium mjölkört 
	2
	Rubiaceae Måreväxter 
	Galium album stormåra
	3
	Dipsacaceae Väddväxter 
	Knautia arvensis åkervädd
	4
	Campanulaceae Klockväxter 
	Campanula rotundifolia blåklocka  
	3
	Asteraceae Korgblommiga 
	Achillea millefolium röllika 
	2
	Leontodon autumnalis höstfibbla  
	4
	Antal individer:
	Hymenoptera, Apoidea
	Apidae
	Bombus lucorum coll jordhumla
	13
	Bombus pascuorum åkerhumla
	8
	35
	Klarälven, Brönäs  RN 672240/ 134960
	20050714
	Areal ca 0,10 ha
	Blomrikedom:
	Ranunculaceae Ranunkelväxter 
	 Ranunculus acris vanlig smörblomma
	2
	Fabaceae Ärtväxter 
	Vicia cracca kråkvicker
	3
	Onagraceae Dunörtsväxter 
	Epilobium angustifolium mjölkört 
	4
	Apiaceae Flockblomstriga 
	Anthriscus sylvestris hundkäx 
	2
	Dipsacaceae Väddväxter 
	Knautia arvensis åkervädd
	3
	Asteraceae Korgblommiga 
	Hieracium umbellatum flockfibbla 
	2
	Leontodon autumnalis höstfibbla  
	3
	Solidago virgaurea gullris 
	2
	Antal individer:
	Hymenoptera, Apoidea
	Apidae
	Bombus lapidarius stenhumla
	4
	Bombus lucorum coll jordhumla
	5
	Bombus pascuorum åkerhumla
	3
	Bilaga 3. Lokaler där lämpligt habitat saknades. På grund av bl.a. ogynnsam markstruktur, avsaknad av blommande örtvegetation, beskuggning m.m. bedömdes lokalen vid besökstillfället inte hysa för fibblebin passande habitat. Ingen närmare undersökning av platserna företogs.
	Lokal nr
	Datum
	36
	Arvika, Taserud  RN 662185/ 131965 
	20050710
	37
	Gräsmark, Kammesmack  RN 665950/ 132720
	20050709
	38
	Gräsmark  RN 665050/ 133840
	20050709
	39
	Gräsmark, Västanå  RN 665400/ 133600
	20050709
	40
	Torsby  RN 667395/ 134400 
	20050709
	41
	Vitsand, Aspe  RN 669505/ 134380 
	20050709
	42
	Klarälven, Ennarbolsmon  RN 669255/ 136580
	20050708
	43
	Klarälven, Backamon S om Gravol  RN 669360/ 136475
	20050714
	44
	Klarälven, Baskenäsmon N om Ljusnästorp  RN 660795/ 135705
	20050708
	45
	Klarälven, Speckebol  RN 671035/ 135515
	20050708
	46
	Klarälven, Munkebol  RN 671100/ 135570
	20050708
	47
	Klarälven, Hjällstad  RN 671715/ 135215
	20050708
	48
	Klarälven, Amnerud  RN 671990/ 135105
	20050714
	49
	Klarälven, Transtrand  RN 672130/ 135035
	20050714
	50
	Klarälven, Ransby  RN 673185/ 134390
	20050714
	Bilaga 4. Ortofoton över lokaler med fynd av fibblebin och andra utvalda arter, med begränsning (svart gräns) och riktning (vitstreckad linje) för linjetransekter. Se metodik för 
	ytterligare information.
	  
	 
	   
	   
	        
	        
	 
	    
	       
	   
	 
	 
	  
	 

