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During the last decades a striking decline has been observed for wild bees throughout cen-
tral and north-western Europe, including Sweden. In an area of 64 km2 in the parish of
Stenbrohult, southern Småland Andrena hattorfiana, Andrena humilis, Nomada armata
and Panurgus banksianus were studied (in Sweden red-listed as VU, EN, EN and VU). We
present occurrence patterns in relation to habitat types for these bee species. They are to a
large extent dependent on the herbs Knautia arvensis (occurred in 80% of the 1 x 1 km
squares in the study area in 1970-74), Leontodon hispidus (52% of the squares) and Hypo-
choeris radicata (48% of the squares) for pollen. Andrena hattorfiana was recorded from
72 habitat patches (453 individuals recorded from 38 (59%) squares of 1 x 1 km) and its
cuckoo bee Nomada armata from five sites (9 individuals in five (8%) squares of 1 x 1 km).
Unmanaged grasslands supported the largest numbers of Andrena hattorfiana in the study
area, but traditionally hay meadows with late harvest supported the highest density and the
largest local populations. Panurgus banksianus was recorded from two localities (>30 indi-
viduals in 2 (3%) squares of 1 x 1 km). Andrena humilis was only found on meadows with
late harvest (>51 individuals in 3 (5%) squares of 1 x 1 km), frequently visiting flowers of
Leontodon hispidus. This is currently the only known larger population in Sweden. The
patches with the largest numbers of bees, regarding both species richness and number of
individuals of these four species, were meadows managed with late summer mowing. On
flower rich meadows in Råshult (in the central part of the study area) all four bee species
occurred together. No threatened bees were found at heavily grazed localities.
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och förekommer över en lång period under som-
maren. Ett betydligt ovanligare bi som lever som
parasit på väddsandbiet, väddgökbiet (Nomada
armata), är helt beroende av väddsandbiet. Arten
söker upp bohålor av väddsandbiet för att lägga
sina ägg där. Väddgökbiet, som ofta besöker
blommande åkervädd, saknar förväxlingsarter i
Norden. Arten är förhållandevis stor och de röda
teckningarna på bakkroppen är karakteristiska

Inledning
Väddsandbiet (Andrena hattorfiana) (Fig. 1) hör
till de större sandbi-arterna i Nordeuropa och är
omisskännlig i fält. Arten samlar i princip endast
pollen från åkervädd (Knautia arvensis) och
transporterar detta till boet i marken. Väddsand-
biet är lätt att studera av flera orsaker. I Sverige
saknas närstående förväxlingsarter, arten har ett
väldefinierat habitat, den exponerar sig frekvent



2

Ent. Tidskr. 125 (2004)Markus Franzén & Sven G. Nilsson

(Fig. 2; Scheuchl 2000).
Under senare år har vilda bin uppmärksam-

mats allt mer eftersom de har minskat i utbred-
ning och antal samt eftersom de utgör viktiga
pollinatörer (Matheson m.fl. 1996, Kremen
m.fl. 2002). Väddsandbiet och väddgökbiet till-
hör de vilda bin som anses ha minskat kraftigt
under senare decennier och är upptagna i hotka-
tegorierna sårbar (VU) respektive starkt hotad
(EN) på den svenska rödlistan (Gärdenfors
2000). Väddsandbiet är i Norge rödlistat i kate-
gori hänsynskrävande (DC, Care Demanding;
Anonym 1999) i Finland som missgynnad (NT)
(Rassi m.fl. 2001, Söderman & Leinonen 2003),
medan kunskapen om statusen för vilda bin be-
dömts vara för dålig för att upprätta en rödlista
över denna grupp i Danmark (Madsen 2000).
Väddsandbiets och väddgökbiets tillbakagång
är särskilt väldokumenterad i England (Falk
1991, Anonym 1998) och andra studier indike-
rar en tillbakagång i stora delar av centrala och
norra Europa (Westrich 1989, Falk 1991, Ba-
naszak 1995, Pekkarinen 1998, 1999). Vädd-
gökbiet är i Finland ej noterat efter 1960-talet
(Söderman & Leinonen 2003).

För vilda bin saknas, liksom för många andra
insekter, kunskap för att göra vetenskapligt håll-
bara jämförelser över tiden. För att i framtiden
ha möjlighet att göra säkrare bedömningar av
insekters status och populationsförändringar be-
hövs kvantitativa data insamlade med väl be-

skrivna metoder. Syftet med vår undersökning
var att kvantitativt dokumentera förekomsten av
hotade vilda bin i ett landskapsperspektiv, och
klarlägga vilka naturtyper som är viktigast för
några hotade bi-arter. Vi redovisar här våra fynd
av väddsandbi och väddgökbi (Fig. 2), samt
även av slåttersandbi (Andrena humilis) (EN)
och stort fibblebi (Panurgus banksianus) (VU)
(Fig. 3), gjorda i samband med dagfjärilsin-
venteringar i centrala delen av Stenbrohults
socken sommaren 2003. För varje lokal redovi-
sar vi även naturtyp och den aktuella skötseln.
Vidare diskuterar vi vilka förutsättningar som
finns för att långsiktigt bevara dessa fyra hotade
bi-arter i området.

Undersökningsområde och metod
Studieområde
Undersökningsområdet är beläget i Stenbrohult
socken, Älmhults kommun i södra Småland
(Fig. 4). Området domineras av skogsmark, sjö-
ar och våtmarker, medan åkrar, hagar och annan
ännu öppen f.d. jordbruksmark endast täcker
drygt 4 %. Ett drygt 8 000 ha stort område in-
venterades, från samhällena Möckeln i söder till

Figur 1. Väddsandbiet på blommande åkervädd.
Foto: Sven G. Nilsson.

Andrena hattorfiana visiting flowering Knautia ar-
vensis.

Figur 2. En på åkervädd nektarsökande hane av
väddgökbiet. Foto: L. Anders Nilsson.

Nomada armata feeding for nectar on Knautia ar-
vensis.
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Liatorp i norr samt sjön Möckeln i väster och
gården Steningeboda, Virestad socken i öster
(Fig. 5). Inom studieområdet undersöktes alla
slåtterängar, betesmarker, blomrika vägrenar,
större ruderatmarker, åkrar inklusive alla tidiga-
re åkrar som inte bar sluten skog samt ett urval
övriga vägrenar, kraftledningsgator och hyggen.
Kraftigt gödslade vallåkrar, vilka endast fanns
på ett fåtal gårdar i områdets södra del, under-
söktes endast längs åkerrenarna. Få av de tidiga-
re åkrarna brukas genom att plöjas och de flesta
används numera som vall, vilken skördas eller
betas. Betestrycket i betesmarkerna varierade
från mycket hårt till svagt. Många mjölkgårdar
upphörde med driften omkring 1960, och en hel
del f.d. åkrar och hagar på dessa gårdar har ännu
inte växt igen, och om de tidigare endast är måt-

tligt gödslade har en rik flora utvecklats. Ärt-
växter som kråkvicker (Vicia cracca), skogsklö-
ver (Trifolium medium) och gökärt (Lathyrus li-
nifolius) är vanliga, liksom ställvis åkervädd.

Metod
Antalet väddsandbin, slåttersandbin, stora fibb-
lebin och väddgökbin noterades. Slåttersandbiet
och det stora fibblebiet har närstående arter och i
de fall artbestämningen var osäker insamlades
beläggexemplar för senare identifiering. Samtli-
ga fyra arter är marklevande och förhållandevis
stora med karakteristiska kännetecken och är
ofta möjliga att artbestämma i fält (Müller 1997,
Scheuchl 2000). Enbart individer som besökte
blommor noterades. Flertalet områden besöktes
ungefär var fjortonde dag med en inventerings-
metod anpassad för dagaktiva fjärilar, liknande
de som Pollard & Yates (1993) och Nilsson
(2002) beskrivit. Under juli besöktes blomrika
områden med bastardsvärmare (Zygaena spp.)
oftare, ibland med endast några dagars mellan-
rum. Antalsangivelserna över antalet påträffade
individer av bin grundar sig på det besök då flest
antal individer observerades på respektive lokal.
För väddsandbiet, vilken var den enda art som
noterades på många lokaler (Fig. 8), redovisas

Figur 3. En hane av det stora fibblebiet vilande i en
blomkorg av rotfibbla. Foto L. Anders Nilsson.

Panurgus banksianus (male) resting in a flower of
Hypochoeris radicata.

Figur 5. Studieområdet. Teckenförklaring se Fig 8.

The study area. For legend see Fig. 8.

Figur 4. Södra Sverige med undersökninsområdet i
södra Småland markerat med en svart rektangel.

Southern Sweden with the study area in a black box.
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endast fynd av honor. Endast 8% av våra obser-
vationer utgjordes av hanar, vilket beror på att
hanarna ej samlar pollen och ej exponerar sig så
mycket.

Urval av inventeringsytor
Studieområdet indelades i ytor utifrån naturtyp,
markens beskaffenhet och skötsel. I de fall nära-
liggande förekomster (< 250 m) fanns inom oli-
ka naturtyper (exempelvis vägren och åker) no-
terades dessa som två olika förekomster. Större
mer sammanhängande åkrar eller hagmarker no-
terades däremot som en förekomst. För att få ett
mått på antalet geografiskt skilda förekomster
räknade vi hur många av de 64 kvadratkilome-
tersrutorna som hyste förekomst av respektive
art. Vi använde oss av grova naturtypsklasser:
Åker, slåtteräng (med slåtter efter mitten av
juli), betesmark (med betesdjur någon period
under maj-augusti), ohävdad gräsmark (f.d. åker
eller betesmark), vägren och övrig mark (inklu-
derar emellertid inte sluten skog, bebyggd mark,
vägar eller våtmarker). Vägrenarna var av olika
karaktär och de blomrika vägrenarna hyste före-
komst av blommande åkervädd, rödklint
(Centaurea jacea), rödklöver (Trifolium praten-
se) eller skogsklöver. Dessa vägrenar förekom
uteslutande intill betsmark eller åkermark. An-
dra vägrenar inventerades slumpmässigt där vä-
garna ej omslöts av tät skog. Betesmark delades

upp efter betestryck: svagt-måttligt betade bets-
marker där grässvålens höjd i genomsnitt över-
steg 15 cm och hårt betade betsmarker där gräs-
svålen var lägre än 15 cm. Grässvålen mättes
under perioden 15 juni till 15 augusti. Grässvål-
ens höjd mättes på minst sju punkter på varje lo-
kal eller var 100:e meter utefter inventerings-
slingan på större lokaler varefter medelhöjden
beräknades utifrån dessa mätningar. Åker defi-
nieras här som områden som plöjts och gödslats
under de senaste 10 åren. Slåtterängarna med
sen slåtter har hävdats på detta sätt åtminstone
sedan 1990 och mer än 5 hektar av ängarna på
Höö sedan mer än 100 år. Under 2002-2003 har
dock drygt ett hektar av Höö:s ängar slagits re-
dan i slutet av juni. I Råshult har drygt ett hektar
äng hävdats med lieslåtter första lördagen i au-
gusti sedan 1953 av Hembygdsföreningen Lin-
né, medan övriga partier hävdats med slåtter 15
juli-oktober först under senare år.

Resultat
Utbredning
Väddsandbiet påträffades inom 72 ytor, och
inom 38 stycken 1 x 1 km rutor (Fig. 8). Den
största förekomsten fanns på slåtterängar i na-
turreservatet Höö, med som mest 47 honor note-
rade den 8 juli. Vid detta tillfälle var ungefär 2/3
av reservatets slåtterängar oslagna. Även på
slåtterängarna i kulturreservatet Råshult fanns
en större förekomst och där räknades som mest

Figur 6. Antal noterade väddsandbin från Djäkna-
bygd respektive Stockanäs mellan perioden 20 juni
till 15 augusti 2003.

Number of Andrena hattorfiana individuals counted
at two farms in Stenbrohult from 20 June to 15 August
2003.

Figur 7. Antalet väddsandbin per hektar inom de oli-
ka naturtyperna.

Density (individuals per hectare) of Andrena hattor-
fiana in different types of habitat. See Table 1 for ex-
planation of habitat types.
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24 individer den 27 juni. Endast några hundra
meter därifrån påträffades en annan större före-
komst på gården Djäknabygd inom flera delom-
råden på slåtterängar (Fig. 10) och ohävdade
gräsmarker. Tillsammans hyser Råshult–Djäk-
nabygdområdet en population av väddsandbiet
som är ungefär lika stor som den på Höö. Även i
Stockanäs fanns en population med som mest 17
individer på slåtterängar med sen slåtter.

Väddgökbiet påträffades i vardera ett exem-
plar på åkerväddblommor i Duvelycke, Bergön
och Värpeshult (Fig. 9a). I Råshult–Djäkna-
bygdområdet sågs arten mer regelbundet och
noterades i som mest fyra respektive två exem-
plar. I detta område sågs även mer än 50 indivi-
der av slåttersandbiet och ca. 10 individer av det
stora fibblebiet (Fig. 9b, c). Slåttersandbiet note-
rades även i ett exemplar på Höö den 16 juni och
det stora fibblebiet sågs även i ett 20–tal ex. på
en motorbana vid undersökningsområdets östra
kant (Fig. 9b, c).

Fenologi
De första åkerväddblommorna slog ut 14 juni
2003 och redan den 16 juni sågs ca 20 honor av
väddsandbiet på Höö:s slåtterängar. På två loka-
ler studerades antalet väddsandbin relativt ofta
från den 20 juni tills aktiviteten avtagit i augusti.
Antalet väddsandbin kulminerade 30 juni resp. 8
juli (Fig. 6). Efter detta var antalet relativt stabilt

fram till 20-25 juli, varefter antalet minskade.
Den sista fouragerande honan sågs 13 augusti,
totalt alltså en aktivitetsperiod på ca två måna-
der. Väddsandbiet var aktivt en stor del av dagen
om solen sken eller om det var mulet men varmt.
Även när fjärilarna var inaktiva p.g.a mulet eller
kyligt väder kunde väddsandbina aktivt samla
pollen. Under 1-5 juli var vädret kyligt och reg-
nigt och under denna period sågs endast ett min-
dre antal väddsandbin sitta stilla i åkervädd-
blommor. I slutet av den kyliga perioden sågs ca
10 döda individer i blommorna. En minskning
av antalet väddsandbin som sågs vid Stockanäs
sammanfaller med denna kyliga period (Fig. 6).
Krabbspindlar (Fam. Thomisidae) noterades vid
ett par tillfällen fånga pollensamlande vädd-
sandbin. Väddgökbiet noterades mellan 18 juni
och 24 juli. Slåttersandbiet och det stora fibble-
biet var aktiva under samma tidsperiod som
väddsandbiet, d.v.s. från mitten av juni och till
och med början på augusti.

Val av habitat
Ohävdade gräsmarker hyste den största andelen
av det totala antalet noterade väddsandbin (Ta-
bell 1). På slåtterängar fanns emellertid de störs-
ta lokala populationerna och den högsta tätheten
(Fig. 7). Väddsandbiet förekom ofta på blomrika
vägrenar och där med en hög täthet, men sakna-
des helt på vägrenar med få blommor. Blomrika

Ant. vädd- Antal lokaler Ant. ind. Tot. ant. inven-
Naturtyp/ sandbin/ m. förekomst/ per lokal/ terade lokaler/

Total no. of No. of sites Mean no. Tot no. of
Habitat type A. hattorfiana with occurrence inds. surveyed sites

Ohävdad gräsmark/ Grassland (ungrazed) 169 28 6,03 88
Betesmark (svagt-måttligt bete)/
Pasture (low-medium grazing pressure) 40 9 4,44 31
Vägren/Road verge 87 17 5,11 35
Slåtteräng (sen slåtter)/
Meadow (late mowing) 131 7 18,7 7
Övrig mark/ Other 25 5 5,00 27
Betesmark (hårt betad)/
Pasture (heavily grazed) 0 0 0 74
Åker/ Arable field 0 0 0 40
Totalt/ Total 453 73 -- 354

Tabell 1. Antal observerade väddsandbin (max. antal noterat vid ett tillfälle per lokal) fördelade på olika natur-
typer. Det maximala antalet honor som noterades på varje lokal användes som ett mått på lokalens populations-
storlek.

Number of Andrena hattorfiana in different habitat types (maximum number of individuals recorded at one
occation, number of localities and mean number of individuals per locality).
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vägrenar utgjorde bara en knapp procent av alla
vägrenar i området. Betade hagmarker var av
mindre betydelse och på hårt betade områden
sågs arterna inte alls (Tabell 1). Väddgökbiet
påträffades främst på slåtterängar (Fig. 10) men
även på en vägren, en ohävdad gräsmark och en

svagt betad hagmark. Slåttersandbiet sågs flitigt
besöka blommor av sommarfibbla Leontodon
hispidus på slåtterängar (Fig. 11, 12), medan det
stora fibblebiet sågs på olika fibbleblommor och
främst på rotfibbla Hypochoeris radicata på en
motorbana.

Diskussion
Inom studieområdet påträffades väddsandbiet
på i princip all mark med rikligt blommande
åkervädd. Till och med relativt isolerade lokaler
med endast ett 20-tal åkerväddblommor hyste
arten, men långt ifrån alla sådana lokaler. Gärd-
enfors m. fl. (2002) visar att väddsandbiet är
funnen på många lokaler i en stor del av södra
Sverige. Sannolikt är arten fortfarande relativt
utbredd men förbisedd i stora områden i t. ex.
Småland. Väddgökbiet var betydligt ovanligare,
men noterades från fem områden. Tidigare fynd
av väddgökbiet från Småland ligger långt tillba-
ka i tiden: Södra Vi 1926 och 1929, Säby-Som-

Figur 8. Väddsandbiets utbredning i studieområdet
2003. Antalet individer är från det besök flest indivi-
der noterades på respektive lokal. Blått är sjö och myr
medan vitt nästan enbart är skogsmark.

The study area with occurrences of Andrena hattorfi-
ana in 2003. Number of individuals according to the
highest number of observed individuals from each lo-
cality. Blue is lakes and mires while white almost ex-
clusively is forest.

Figur 9. Fynd markerat med röda prickar av a) väddgökbi, b) stort fibblebi och c) slåttersandbi under 2003.

Records (red dots) of a) Nomada armata, b) Panurgus banksianus and c) Andrena humilis in 2003.
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men 1927, Klavreström 1936 och Bolmen 1941
(L. Anders Nilsson, brev). Dessa lokaler ligger
alla i östra Småland, förutom Bolmen som lig-
ger ungefär 4 mil NV om Stenbrohult. I centrala
Skåne har små populationer av väddsandbiet
och väddgökbiet nyligen påträffats på en lokal
vid Norra Rörum, och väddsandbiet anges som
lokalt men spritt i Skåne (Sörensson 2002). För
övrigt finns från de senaste 10 åren endast ytter-
ligare fyra kända lokaler för väddgökbiet i Skå-
ne, i sydöstra och centrala delen (Sörensson
2002). Det finns således varken från Småland,
Skåne eller Blekinge fynd av väddgökbiet inom
en radie på flera mil från Stenbrohultsområdet.
Framtida inventeringar får visa om populationen
i Stenbrohult verkligen är så isolerad som den nu
förefaller vara.

Från att tidigare ha förekommit upp till Sö-
dermanland verkar slåttersandbiet vara nära att
försvinna från Sverige. Det är ej noterat i Fin-
land efter 1960-talet (Söderman & Leinonen
2003) och anses vara försvunnet från Norge

(Anonym 1999). Förekomsten i Stenbrohult är
den största som är känd under senare år och det
finns för övrigt endast nutida fynd av enstaka
individer från Ravlunda, Skåne 1989 (Lars No-
rén enl. B. Cederberg muntl.), Algutsrum, Öland
2000 samt Sjöbo, Skåne 2003 (L. Anders Nils-
son, brev). Tidigare fynd av slåttersandbiet från
Småland ligger långt tillbaka i tiden: Höreda
1927, Aneboda 1929, Väckelsång 1930 och
Stenberga 1933 (L. Anders Nilsson, brev). San-
nolikt var arten ganska vanlig i Småland på den
tiden, då det ännu fanns många blomrika slåtter-

Figur 12. Slåtteräng vid Djäknabygd 2003 med riklig
förekomst av sommarfibbla och prästkrage. På loka-
len påträffades flera slåttersandbin. Foto: Sven G.
Nilsson.

Meadow with late harvest and Leontodon hispidus
and Leucanthemum vulgare flowering. At the locali-
ty many Andrena humilis occurred.

Figur 10. Slåtteräng vid Djäknabygd 2003 med riklig
förekomst av åkervädd. Här påträffades väddsand-
biet och enstaka väddgökbin. Foto: Sven G. Nilsson.

Meadow with late harvest and flowering Knautia ar-
vensis. At the locality Andrena hattorfiana occurred
together with Nomada armata.

Figur 11. Slåtteräng vid Djäknabygd 2003 med riklig
förekomst av sommarfibbla och prästkrage. På loka-
len påträffades flera slåttersandbin. Foto: Sven G.
Nilsson.

Meadow with late harvest and Leontodon hispidus
and Leucanthemum vulgare flowering. At the locali-
ty many Andrena humilis occurred.
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ängar som skördades sent. Det stora fibblebiet är
förr noterat upp till Värmland men är under se-
nare år endast påträffat i Östergötland, Småland,
Öland, Blekinge och Skåne (L. Anders Nilsson,
brev).

Effekter av landskapets utseende
I södra Finland finns väddsandbiet bara kvar i
trakter där mer än ungefär 70% av växtinvente-
rade kvadratkilometersrutor hyser åkervädd
(Pekkarinen 1999). I Stenbrohult socken hyste
80% av kvadratkilometersrutorna i undersök-
ningsområdet, som växtinventerades under
1970-talet, åkervädd (Nilsson & Nilsson 2004,
opubl.), och arten tycks inte minskat särskilt
mycket sedan dess. Att åkervädden ännu är så
utbredd i trakten kan vara huvudorsak till vädd-
sandbiets förekomst i Stenbrohult. Det vore in-
tressant att ta reda på situationen i kringliggande
trakter. Den drastiska minskningen av slåtter-
sandbiet i Sverige har nog ett samband med den
stora minskningen av ängar med sen slåtter.
Även i Stenbrohult, där trots allt ganska mycket
traditionell slåtteräng ännu hävdas, har minsk-
ningen av ytan varit mer än 99% under de senas-
te 150 åren (Nilsson & Rundlöf 1996).

På Höös slåtterängar, där flest väddsandbin
noterades, kunde inga väddgökbin hittas. Kan-
ske är det Höö:s relativt isolerade läge som gör
att varken väddgökbiet eller det stora fibblebiet
påträffades där, trots riklig förekomst av åker-
vädd och sommarfibbla i slåtterängarna. I un-
dersökningsområdet förekom sommarfibbla i
52% och rotfibbla i 48% av kvadratkilometers-
rutorna under 1970-talet och sommarfibblan
anges som rikligt förekommande på Höö, Tång-
arne, Djäknabygd och Råshult (Nilsson & Nils-
son 2004, opubl.). Ett exemplar av slåttersand-
biet påträffades på Höö, vilket indikerar att det
kan finnas en liten population av arten även där.

Anmärkningsvärt är att även flera fjärilsarter
saknas på Höö:s blomrika slåtterängar, men
fanns på flera av platserna där väddgökbiet hit-
tades, såsom skogsvitvinge Leptidea sinapis,
kamgräsfjäril Coenonympha pamphilus och
ängsblåvinge Polyommatus semiargus (Förf.
opubl.). Många specialiserade bi-arter tycks ha
en dålig spridningpotential och födosöker ofta
bara inom kortare distanser än 1 km (Steffan-
Dewenter 2002, Gathmann & Tscharntke 2002,

Aizen & Feinsinger 2003). Mindre bi-arter fly-
ger avsevärt kortare än större arter (Gathmann &
Tscharntke 2002). Studier av humlor har visat
att dessa däremot kan flyga åtskilliga kilometer
(Goulson & Stout 2001).

Livsmiljöer
Den största tätheten av väddsandbiet och alla
fyra större förekomster fanns på slåtterängar
som slåttrats efter mitten av juli, sedan åtminsto-
ne 1990. Den naturtyp som hyste flest vädd-
sandbin totalt sett var ohävdade gräsmarker, vil-
ket sannolikt beror på att det var den vanligast
förekommande naturtypen med mycket blom-
mor. Förekomster av väddsandbiet var ofta små
inom denna naturtyp (Tabell 1). Betesmarker
hyste färre bin och på hårt betade betesmarker
kunde inga rödlistade bi-arter påträffas (Tabell
1). Sannolikt missgynnas bina av att de viktiga
blommorna betas av. Väddgökbiet, slåttersand-
biet och det stora fibblebiet förekom också i stor
utsträckning på slåtterängar. Kanske är det bara
slåtterängar med sen slåtter som kan erbjuda till-
räckliga nektar- och pollenresurser för att för-
sörja livskraftiga populationer av dessa arter.
Slåtterängarnas relativt stora areal i trakten kan
nog förklara de förhållandevis stora popula-
tionerna av dessa fyra bi-arter. Särskilt sommar-
fibblan är starkt slåttergynnad och är vanlig på
områdets slåtterängar (Nilsson & Nilsson 2004).

Påfallande många av förekomsterna av vädd-
sandbiet var på blomrika och solbelysta vägre-
nar längs små grusvägar, ofta med sen slåtter. Vi
fick intrycket att närliggande skog, som gav
vindskydd men ej skuggade, var positivt för
väddsandbiets förekomst. På vissa vägrenar
finns en stor mängd åkervädd koncentrerad på
en ofta liten yta. Gerell (1997) fann en skillnad i
artrikedom av dagfjärilar mellan olika vägrenar,
beroende på hur omgivande landskap såg ut, och
när på året vägrenen slogs. Vårt resultat visar att
vägrenar utgör en viktig livsmiljö för väddsand-
biet men att en stor del av vägrenarna saknar de
rätta livsbetingelserna.

Skötsel
Det tycks som om miljöstödsreglerna för betes-
marker medfört ett hårdare betestryck under se-
nare år (Ottvall 2004, SGN:s observationer i
bl.a. Höö och Taxås naturreservat), något som
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missgynnar åkervädden och därmed väddsand-
biet. Utan tvekan gynnas arten och de andra ho-
tade bina starkt av sen slåtter på örtrika marker.
Inom Höö naturreservat dominerar stora betes-
marker, delvis på tidigare slåtterängar med
många örter. Dessa områden betades hårt, en
skötsel som starkt missgynnade åkervädden.
Dels var åkervädden sparsam på betesmarken
och den som fanns blommade inte utan blev av-
betad. Samma skötsel med hårt bete och dess ef-
fekter sågs på flera andra platser, bl.a. i Taxås
naturreservat. Ett visst bete på hösten kan däre-
mot gynna arterna genom att nya åkerväddplan-
tor kan etablera sig och väddsandbiet, som då
fullföljer sin livscykel nedgrävd i marken, tar
sannolikt ej skada. På tidigare gödslade marker
är slåtter att föredra framför efterbete, eftersom
slåtter för bort näringsämnen. Det nuvarande
höga kvävenedfallet gör dessutom att närings-
ämnen på något sätt måste föras bort för att inte
kvävet på sikt ska utarma floran. I betesmarker
kan ett sätt vara att slå av rator (obetad vegeta-
tion) och ta bort det avslagna. Sörensson (2002)
föreslår att bete endast ska ske före ca 1 juni och
efter ca 15 augusti för att gynna hotade bin m.fl.
Vi  anser att man kan acceptera bete från 1 au-
gusti på blomrika marker i Götaland, annars kan
betet bli alltför osmakligt åtminstone om det rör
sig om nötkreatur. Vi är tveksamma till att man
ska låta betesdjuren stanna kvar på dessa marker
till 1 juni; kanske är 15 maj lämpligare om man
vill gynna en rik bifauna. Större områden med
lättare bete under hela vegetationsperioden kan
också vara ett möjligt alternativ, vilket tycks ha
gynnat ovanliga bi-arter i ett tyskt försöksområ-
de (Härdtle m.fl. 2002). Fältexperiment behövs
för att avgöra om och när man ska ha bete på
våren samt vilka betesdjur som är lämpliga.
Hävdregim för betesmarker med hotade arter
bör i princip göras lokalt artanpassad, men yt-
terst sällan finns nödvändig information om röd-
listade insekter att tillgå.

Långsiktigt bevarande
Många av de mindre förekomsterna av vädds-
andbi ligger mellan de större slåttermarkerna.
De små förekomsterna hotas på sikt genom kvä-
venedfall och igenväxning. Eftersom vi inte vet
väddsandbiets spridningspotential kan vi ännu

inte avgöra betydelsen av dessa ”stepping-sto-
nes”, men de kan vara av avgörande betydelse
för genflödet mellan delpopulationerna och ar-
tens långsiktiga överlevnad i området. Ännu
viktigare än att bevara de små förekomsterna
torde vara att förstärka de nuvarande större före-
komsterna eller etablera nya i närheten. Både i
Tångarne och Stenbrohult-Djäknabygd planerar
länsstyrelsen nya naturreservat, vilket sannolikt
ökar de hotade binas framtida överlevnadsmöj-
ligheter i trakten. En viktig detalj kan vara att se
till att det finns lämpliga områden att etablera
bohålor i. Vi observerade att slåttersandbiet och
det stora fibblebiet utnyttjade vegetationsfria
markytor för sina bohålor. På dessa mycket be-
gränsade ytor observerades många bohål. För
väddsandbiet och väddgökbiet är vegetations-
fria markytor inte av samma betydelse, eftersom
bohålorna ofta är belägna där marken är täckt
med vegetation.

För de starkt hotade väddgökbiet och slåtter-
sandbiet torde nya större slåtterängar med sen
slåtter i trakten vara behövliga för arternas över-
levnad på lång sikt. Det gäller särskilt i Råshult-
Djäknabygdsområdet, där den nuvarande största
populationen finns. En skötsel med utökade slåt-
terängar skulle även gynna rödlistade fjärilar
som hittats i området (Nilsson 2002, förf., opu-
bl.). Att bevara de nu hotade arter som levt kvar
i trakten sedan Linnés tid, vilket torde gälla alla
rödlistade insektsarter som lever på blomrika
ängar, borde vara ett viktigt mål.
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