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Förord  
I budgetpropositionen för 2020 skrev regeringen att förutsättningarna för
pollinatörer behöver stärkas. I regeringens åtgärdspaket ingår länsvisa
medel till åtgärder för att stärka pollinatörer. Det ska bidra till att de 
nationella miljömålen nås vilket också ligger i linje med Sveriges åtaganden i
samarbetet för att säkra överlevnaden av pollinatörer i Europa. Denna 
rapport har tagits fram som en del i arbetet med att gynna vilda pollinatörer 
i Dalarnas län. 

Pollinering är en reglerande ekosystemtjänst som tillhandahåller en 
basfunktion som behövs för ekosystemens biologiska mångfald. En stor del av 
den mat vi äter är beroende av att det finns pollinerande insekter. Vilda bin 
och andra pollinatörer bor i många olika typer av miljöer och hittar mat i
olika delar av landskapet under olika delar av säsongen. De är med andra ord 
beroende av att det finns ett komplext landskap och ett nätverk av olika 
miljöer – en så kallad grön infrastruktur. 

I insektsgruppen gaddsteklar ingår vildbin som är den effektivaste och
viktigaste gruppen pollinatörer. Bland vildbin är idag en tredjedel av arterna 
uppförda på den nationella rödlistan. Många olika hot mot pollinatörer har 
identifierats. De mest påtagliga är förändrad markanvändning med tätare
och artfattigare skogar, mer ensartat odlingslandskap med brist på blomrika 
fodermarker, färre öppna sandmarker, mindre mängd död ved och färre
våtmarker, samt användning av växtskyddsmedel och insekticider. 

Sedan år 2005 har länsstyrelsen inventerat vildbin och andra gaddsteklar
inom ramen för de nationella åtgärdsprogrammen för hotade arter. Riktade
artundersökningar har gjorts ängsmiljöer och i sand- och grustäkter längs 
vissa åsar i länet. Dessa undersökningar har lagt grunden till dagens 
kunskap om länets vildbifauna och dess ekologi, inklusive dess potential som
pollineringsresurs. 

Denna rapport är avsedd att tillhandahålla underlag både för det fortsatta
arbetet med att gynna vilda pollinatörer och till den fortsatta 
kunskapsuppbyggnaden kring hotade gaddsteklar och deras status i
Dalarnas län. Länsstyrelsen mål är också att rapporten skall bidra till att
underlätta för kommuner och andra aktörer i länet att genomföra åtgärder 
som gynnar de vilda pollinatörerna och därmed de ekosystemtjänster som
pollineringen innebär. 

Falun, april 2022 

Jemt  Anna Eriksson  

t.f. avdelningschef. Avdelningen för  naturvård  
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Sammanfattning  
På uppdrag av Länsstyrelsen i Dalarnas län har Calluna utfört en 
inventering av gaddsteklar (Hymenoptera: Aculeata) och andra pollinatörer 
under 2020 och 2021. Den metodik som användes var fjärrkartering, 
habitatbedömning på 210 platser, färgskålar på 30 platser och frihåvning på 
42 platser. I huvudsak utfördes inventeringen inom 7 fördefinierade
stråkområden som omfattade delar av 8 av länets 15 kommuner. 

Resultaten från inventeringen påvisade 251 arter av gaddsteklar och bidrog 
signifikant till att kunskapen om länets fauna av gaddsteklar ökade.
Insatsen från inventeringen motsvarade 10,7 % av de ca 24 000 
observationstillfällen som är kända från länet. Efter inventeringen är 440 
arter av gaddsteklar, 49 % av rikets fauna, kända från länet. Bland 
gaddsteklar sorterar vildbin och 126 arter påträffades under inventeringen
2020-2021, medan 176 arter totalt har registrerats från länet, 53 % av antalet 
kända vildbiarter i landet. Rapporten diskuterar trender för faunan av
gaddsteklar, hot spots och biotoper i länet. Även andra artgrupper än
gaddsteklar som påträffades under inventeringen redovisas i rapporten. 

Rapporten redovisar en detaljerad analys och förslag på naturvårdsåtgärder 
som gynnar pollinatörer. Analysen redovisas kommunvis i förhoppningen att 
många framtida initiativ är kommunbaserade. 
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Abstract  
On behalf of the County Administrative Board of Dalarna, Calluna has
conducted an inventory of aculeate wasps (Hymenoptera: Aculeata) and other 
pollinators in 2020 and 2021. The methodology used was remote mapping,
habitat assessment in 210 sites, pan traps in thirty sites and pollinator 
survey walks at 42 sites. The inventory was carried out within seven
predefined areas that included parts of eight of the county's fifteen
municipalities. 

The results from the inventory identified 251 species of aculeate wasps and 
significantly contributed to increasing knowledge about the county's fauna of
aculeate wasps. The effort from the inventory corresponded to 11 % of the
approximately 24,000 observation occasions known from the county. After the 
inventory, 440 species of aculeate wasps, 49% of the country's fauna, are 
known from Dalarna. Aculeate wasps include solitary bees and bumblebees.
During the survey 2020-2021 126 species were recorded, the total number of 
species know being 176 species of solitary bees and bumblebees known from
the county. In total, 53 % of Sweden’s solitary bee and bumblebee species 
have been recorded in the county of Dalarna. The report discusses trends for
the pollinator fauna, hot spots, and biotopes in the county. Species
observations on pollinators other than aculeate wasps that were found during
the inventory are also reported. 

The report presents a detailed analysis and identifies nature conservation 
measures that benefit pollinators. The analysis is presented by municipality
in the hope that many future initiatives are municipality-based. 
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Inledning  
Pollination av insekter är en förutsättning för många växters fruktsättning. 
Denna ekosystemtjänst har vuxit fram som en dragkamp mellan blomväxter
och en rad pollinerande insektsgrupper sedan kritaperioden för 120 miljoner 
år sedan. Insektspollinering är en förutsättning för de flesta terrestra
naturtyper och möjliggör att människor kan leva. Bin och andra steklar, dag-
och nattfjärilar, flugor och skalbaggar hör till de viktigaste pollinatörerna i
Europa (Ollerton 2021). Bin har uppskattats bidra till 15 av FN:s 17
hållbarhetsmål (Patel med flera 2021) och fyller därför en nyckelroll i arbetet 
mot en hållbar värld. 

Honungsbi Apis mellifera, landets enda tambi, hör också till gaddsteklar.
Både honungsbin, vildbin och andra gaddstekelarter begränsas ofta av nektar
och pollen, patogener och parasiter, växtskyddsmedel och
klimatförändringar. Honungsbin lever endast i kupor och skulle utan
biodlarnas engagemang snabbt försvinna från länet. I odlingslandskapet
finns ofta både honungsbin och vildbin som då ofta kompletterar varandras
pollineringsbidrag till odlade grödor (Garibaldi med flera 2013). Det är också 
känt att honungsbin kan påverka solitärbin och andra pollinatörer negativt
genom en undanträngningseffekt då honungsbin effektivt kan samla nektar
och pollen som annars skulle kunna användas av andra pollinatörer. I 
skogslandskapet, fjällen och i infrastrukturbiotoper saknas ofta honungsbin
och då står de vilda arterna av bin och andra artgrupper för all
insektspollination. 

För att i framtiden säkra god pollinering av såväl odlade grödor som vilda 
örter, buskar och träd krävs att mångfalden av pollinatörer säkerställs 
(Senapathi med flera 2021). För Dalarnas del är de kommersiellt odlade 
grödorna som är beroende av vilda pollinatörer främst raps, vinbär och
jordgubbar. I Dalarna finns stora arealer av tallskogar med blåbärs- och 
lingonris, Vaccinium, och dessa är beroende av starka lokala populationer av 
humlor och solitärbin för sin fortlevnad. 

Mångfalden och talrikedomen av pollinatörer har minskat i många biotoper
främst som en effekt av förändrat markslag som resulterat i minskat utbud
av nektar och pollen och boplatser för pollinatörer, men även
växtskyddsmedel är en faktor (Wagner 2020). I Dalarna är de största 
förändringarna kopplade till skogsbruket och det perifera odlingslandskapet.
Skogslandskapet innehöll före gruvepoken fler äldre skogar med naturlig 
brandregim, och dessa levererade både örtrik undervegetation och död ved
som fungerar som boplatser för många pollinatörer. Odlingslandskapet har 
genomgått stora förändringar och de mest kännbara för pollinatörer är 
avvecklingen av de naturliga fodermarkerna – slåtterängarna och de
ogödslade betesmarkerna. De naturliga fodermarkerna hade störst areal i
Dalarna kring 1920-talet, men merparten av dessa är antingen gödslade, 



           

    
      

         
  

   
  

    
     

      
        

     
       

  

   
  

    
   

           
      

    
        

           

        
          
        

       
  

under pågående igenväxning eller har förskogats. Igenväxande skiften är
särskilt påtagligt i Siljansbygden och i södra Dalarna. 

Denna rapport fokuserar på gaddsteklar, dit tambin (honungsbi), vildbin
(solitärbin och humlor), rovsteklar, getingar, myror och en rad andra 
artgrupper hör. Utöver gaddsteklar finns pollinatörer främst bland tvåvingar,
skalbaggar och fjärilar. Bland gaddsteklar finns de grupper av pollinatörer
som är av störst betydelse för pollinering inom odlingslandskapet,
skogslandskapet, fjällen och olika infrastrukturbiotoper. Gaddsteklar har 
också varit fokus i en rad inventeringar som utförts i länet tidigare (Abenius
och Hellqvist 2008, Larsson 2008, Stenmark 2012, 2016). Gaddsteklar är
också en väl avgränsad artgrupp som ofta används inom ramen för 
miljöövervakning. Av de skälen är gaddsteklar fokus i den inventering som
rapporteras i denna rapport. 

Om  gaddsteklar  
I Sverige finns 892 arter av gaddsteklar (Hymenoptera: Aculeata). Av dessa 
är 192 arter rödlistade (Artdatabanken 2020) och ca 100 av dessa är kopplade 
till urbana miljöer eller jordbrukslandskapet. I Sverige finns gaddsteklar som
hör till 20 olika familjer. Bland gaddsteklarna är de flesta arter rovdjur (62 
%) och jagar byten som spindlar, flugor, skalbaggar eller bin som mat till sina 
larver. De övriga arterna (vildbin) samlar pollen och nektar till sina larver.
Vildbina är tack vare att de regelbundet besöker blommor viktiga 
pollinatörer. Många arter är dessutom kopplade till en viss växtart som de
måste ha i sin närhet för att kunna föda upp sina larver. 

Biotoper  i  Dalarna  
Länet Dalarna utgör 5,5 % av Sveriges yta (SCB 2019). Markanvändningen i 
Dalarna domineras helt av skog (Figur 1). Odlingslandskapet har förändrats
kraftigt de senaste 150 åren. Konstgödsel, drivmedel till traktorer och
rationaliseringar har lagt grunden för en radikal förändring av
odlingslandskapet. 

Gaddsteklar och andra pollinatörer i Dalarnas län • Länsstyrelsen Dalarna 2022 • 12 
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Figur 1. Markanvändningen  i länet Dalarna 2015 (SCB 2019).  

 
           

          
        

               
         

          
      

          
          
         

       
   

   
  

       
      

    
     

    
       

 
        

        
 

 

Vid den senaste istidens slut blev klimatet snabbt varmare och inlandsisen 
avsmälte. Den av isen nedtryckta jordskorpan höjde sig snabbt vid
avsmältningen och nya landområden tillkom där vegetationen kunde etablera
sig. För ca 9 000 år sedan hade hela Dalarna höjts ur havet. När landet steg
ur havet påverkades jordlagren av vågsvall och vattendragens erosion. Svall-, 
älv- och svämsedimenten avsattes som åsar. På grund av landhöjningen
påträffas idag jordarter som ursprungligen avsatts i vatten (till exempel
svallgrus, silt och lera) högt över dagens havsyta. Erosionen längs Dalälven
med ravinbildning började tidigt i de landvunna områdena, där finkorniga
havs- och sjösediment tidigare avsatts, och den pågår fortfarande. 

Fjällmiljö  
Fjällmiljö finns i kommunerna Älvdalen och i Malung-Sälen och de bildar den 
sydliga svenska utposten av Skanderna. Fjällmiljöerna i Dalarna står för 1,5
% av landets fjällmiljöer, och består i huvudsak av hed, och gräsmark (SCB
2019). I fjällmiljön finns en specifik fauna som omfattar både nordliga arter
som endast är knutna till fjällmiljö och vissa arter som har sin huvudsakliga 
utbredning i skogs- eller odlingslandskapet. I denna del av Dalarna finns 
specialiserade fjällarter som fjällhumla, polarhumla, fjällmyra och andra 
arter som är unikt förekommande i Älvdalens kommun. I norra Dalarna finns 
även mindre vanliga arter spridda i flera kommuner, som tajgahumla 
Bombus cingulatus, berghumla Bombus monticola och stenmurarbi Osmia 
inermis. I Älvdalens kommun ner till Särna och i Malung-Sälens kommun 
ner till Lima finns 129 arter av gaddsteklar noterade. De flesta av dessa arter 
är knutna till skogs- och odlingslandskapet och är påträffade i urban miljö,
infrastrukturbiotoper eller i dalgångarna. Ca 10 arter är fjällarter som finns
vid eller över trädgränsen. 



           

       
          
      
    
           

   
      

   
        

   
   

        
    

    
     

          
     

      
       

     
      

            
       

     
 

Odlingslandskap  
Odlad mark finns i alla kommuner i Dalarna, men odlingslandskapet står för 
endast 2,5 % av arealen och är i paritet med den bebyggda arealen i länet
(Figur 2). Andelen betesmark av jordbruksmarken utgjorde 16 % (SCB 2019)
vilket i norra delen av Sverige bara överträffas av Jämtland där betesmark
utgör 23 % av jordbruksarealen. Den största effekten för minskningen av
pollinatörer är att de naturliga odlingsmarkerna (slåttermark och ogödslad 
betesmark) minskat kraftigt jämfört med höjdpunkten på 1920-talet. Under
2000-talet har arealen slåttermark varit oförändrad eller ökat något, medan
betesmarker minskat något under perioden. Mängden nötkreatur i länet har
på samma sätt minskat kraftigt jämfört med toppåren på 1920-talet då det 
fanns ca 70 000 kor. Under 2000-talet har antalet fortsatt minska och nu 
finns drygt 10 000 kor, ca 2 % av rikets totala antal, i länet. Förutom att 
själva markanvändningen skiftats från naturliga fodermarker till åker och
skog har även andra förändringar skett i odlingslandskapet. Dagens 
odlingslandskap har, jämfört med före den agrara revolutionen under slutet
av 1800-talet, inte samma närvaro av markslitage från djur och människor. I 
takt med att vallbruk introducerats och att antalet djur kraftigt decimerats
har behovet försvunnit av ängslador, gärdsgårdar, grindar och annan död ved
i landskapet. Buskmarker och brynmiljöer tros ha ökat. Dessa förändringar
har kraftigt minskat förutsättningarna för många vildbin och andra
pollinatörer som begränsats av bristen på öppen sand och död ved för att
bygga bon. Förutsättningarna för vildbin och andra gaddsteklar som har sitt
habitat i brynmiljöer har ökat under samma tid. Den viktigaste aspekten för 
vildbin – tillgång på nektar- och pollenväxter har minskat kraftigt i
odlingslandskapet men har också ökat dramatiskt i de nya 
infrastrukturbiotoper som etablerats och möjligen även i bebyggd miljö. 
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Figur 2. Jordbruksmark står för en liten del av landytan i Dalarna. Viktiga odlingslandskap med 
hög biologisk mångfald finns i Borlänge, Säter, Hedemora, Falun, Smedjebacken, Ludvika, 
Vansbro, Gagnef, Leksand och Mora kommuner. Karta från SCB. 
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Myrmark  
Dalarna har 465 000 ha myrmark, varav 250 000 ha är öppen myrmark (SCB
2019). I Sverige är myrmark en betydande del av landarealen med 7,3 %
täckning, medan det i Dalarna upptar 16,6 %. Bara Jämtland, Västerbotten
och Norrbotten har större arealer av myrmark. Gaddsteklar finns på
myrmark men är sällan fokus under inventeringar. Bland arter som är 
knutna till myrmark finns bland andra blodrotsandbi Andrena tarsata och 
flera arter bland myror. Vitmossmyra Formica picea och uralmyra Formica 
uralensis lever som biotopspecialister i myrmark där de bygger bon i tuvor. 

Skogslandskap  
Markanvändningen i Dalarna är skogsmark på 81 % av arealen och
överträffas enbart av Västernorrlands och Gävleborgs län i andel skogsmark
(81 % vs 86 %och 88 %). Andelen gammal skog (>140 år) i produktiv
skogsmark har ökat sedan 1990 och då betydligt mer i Dalarna jämfört med i 
länen söder om Dalälven. År 2015 utgjorde gammal skog ca 25 % av den 
totala arealen produktiv skogsmark i Dalarna (SCB 2019). 

Infrastrukturbiotoper  
I Dalarna finns 31 000 ha mark med transportinfrastruktur (väg, järnväg och
flygplatser), vilket är 6 % av motsvarande yta i landet (SCB 2019). I Dalarna
finns också infrastrukturbiotoper under kraftledningsgator och kring de 
tekniska anläggningar som rör vattenkraften. I Dalarna finns en ovanligt
stor (ca 1500 ha) areal med historiska gruvområden (SCB 2019) i Bergslagen
som i någon mån kan klassas som infrastrukturbiotoper. Artrika vägkanter
och artrika järnvägsmiljöer är särskilt utpekade infrastrukturbiotoper. 
Järnvägsmiljöer och vägkantsmiljöer i Dalarna hyser på många platser
blomrika torrmarker som är värdefulla habitat för pollinatörer. Inom ramen
för Trafikverkets arbete för biologisk mångfald identifieras och utvecklas
dessa till artrika vägkanter respektive artrika järnvägsmiljöer. Trafikverket 
arbetar med restaurerings- och skötselplaner inom väg- och järnvägsnätet 
som är statligt. Det finns också artrika miljöer längs kommunalt och privat 
väg- och järnvägsnät, men inget systematiskt arbete sker för att säkerställa 
höga naturvärden för dessa. 

Information om pollinatörsprojektet  
Länsstyrelsen i Dalarna driver ett pollinatörsprojekt utifrån ett
regeringsuppdrag att stärka förutsättningarna för vilda pollinatörer.
Inventeringen och sammanställningen som presenteras i denna rapport är ett
av de initiativ som görs inom ramen för pollinatörsprojektet.
Pollinatörsprojektet arbetar också med att informera om naturvårdsåtgärder
som kan sjösättas av kommuner, företag & organisationer. I Leksands 
kommun finns två värdetrakter som ingår i ett pilotprojekt inom ramen för 
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grön infrastruktur i odlingslandskapet. Dessa värdetrakter har också
undersöktes inom ramen för inventeringen 2020-2021. Pollinatörsprojektet i
Dalarna har haft inventeringen 2020-2021 och kunskapssammanställning 
som huvudfokus med syfte att stötta egna myndigheten, kommuner och
andra aktörer i länet att bättre kunna rikta insatser för att gynna vilda 
pollinatörer. 

Uppdraget  
På uppdrag av Länsstyrelsen i Dalarnas län har Calluna AB under 2020 och
2021 genom riktade sök letat och med färgskålar inventerat gaddsteklar och
andra pollinatörer. Sju stråk som omfattade 8 av länets 15 kommuner 
verkade som geografisk avgränsning. Resultaten presenteras i denna rapport
och då jämförs och diskuteras faunan av pollinatörer i ljuset av all samlade 
kunskap om länets arter, och inte bara den kunskap som tillkommit inom
ramen för uppdragets inventering. I rapporten diskuteras 
naturvårdsåtgärder och trender (minskande/ökande) för pollinatörer i 
Dalarna. 

Hot  mot  pollinatörer  
De främsta hoten mot pollinatörer omfattar markanvändning, 
klimatförändring och insekticider. En förändrad markanvändning tros vara
den största faktorn i Dalarna och Sverige som hotar faunan av gaddsteklar.
Utfasningen av naturliga fodermarker under 1900-talet har missgynnat en
lång rad arter som minskat eller hotas av minskad population och
utbredning. Under 2000-talet har trenden planat ut och visar på något 
ökande areal av slåtterängar och betesmarker, ett faktum som gynnar
gaddsteklar och i synnerhet många arter av vildbin. Även införsel av invasiva 
insektsarter och växter tros vara ett hot mot faunan. Några av hoten för
vildbin finns beskrivna i en rapport som tagits fram av Länsstyrelsen i Skåne
(Lindström med flera 2021). 

Ekologi  hos  gaddsteklar  (Hymenoptera:  Aculeata)  
Bland gaddsteklarna är de flesta arter rovdjur (62 %) och jagar byten som
spindlar, flugor, skalbaggar eller bin som mat till sina larver. De övriga 
arterna (vildbin) samlar pollen och nektar till sina larver. Vildbin är tack
vare sin koppling till nektar och pollen viktiga pollinatörer. Många arter är 
dessutom kopplade till en viss växtart som de måste ha i sin närhet för att
kunna föda upp sina larver. Gaddsteklar bildar stora samhällen av arbetare 
eller lever solitärt som andra insektsarter. Bona anläggs som regel i sand,
jord, håligheter i ved och vedartade växter. Merparten av gaddsteklarna (ca
70 %) är markbobyggare och behöver öppna sand- eller jordblottor för att
bygga bo. I det följande presenteras de familjer av gaddsteklar som är 
aktuella i inventeringen. 
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      Figur 3. Översiktlig taxonomi av steklarna (Hymenoptera) 
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Figur 5. Sommarbina, här praktbyxbi, är flitiga 
blombesökare. 

     
        

    

Figur 4. Korttungebin omfattar bland andra 
citronbin (Hylaeus). De bygger bon i stänglar och 
andra håligheter och är flitiga blombesökare. 

Korttungebin (Colletidae)   
Korttungebin anses påminna om de
allra första bin som dök upp i
evolutionen. Ungefär 40 % av arterna 
är specialiserade på att samla pollen
från vissa kärlväxter. Korttungebin
besöker grunda blommor som renfana,
harklöver och sälg- och vide. 
Korttungebisläktena sidenbin Colletes 
är kraftiga arter som är rikligt
behårade i gråbrunt och citronbin 
Hylaeus är små, sparsamt behårade,
helt svarta och har ofta gula streck lite 
här och var. Citronbin doftar gott av 
citron. 

Sommarbin ( Melittidae)  
Bland sommarbin finns byxbina 
Dasypoda, oljebina Macropis och 
blomsterbina Melitta. I Sverige är alla
arter av sommarbin pollensamlande 
och alla är specialiserade på 
kärlväxtpollen från väddväxter,
blåklockor, lusern, fibblor och 
fackelblomster. Sommarbin är 
markbyggare i torr, gärna sandig
mark. Sommarbin har ofta en randad 
bakkropp. 

Grävbin (A ndrenidae)  
Grävbin omfattar släktena sandbin 
Andrena, fibblebin Panurgus och 
bergsbin Panurginus och är knutna till torrmarker och gynnas av öppen
sand. Alla arter är markbyggare och är specialiserade till särskilda
kärlväxter. Grävbin samlar pollen på bakbenen men ofta också i särskilda 
fickor på höftlederna. Honorna hos sandbina har två streck i ansiktet (fovea)
som säker identifiering. Till favoritväxterna hör ärtväxter, sälg och viden,
korgblommiga växter och korsblommiga växter. 
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Figur 6. Vägbin, här fibblesmalbi, är sommar- och 
högsommararter som ofta förekommer lokalt men 
rikligt. 

    
    

Figur 7. Bladskärarbisläktet tapetserarbin parar 
sig ofta på blommor. 

Vägbin ( Halictidae)  
Vägbin omfattar smalbin 
Lasioglossum, bandbin Halictus, 
solbin Dufourea och det parasitiska 
släktet blodbin Sphecodes. Av de 
pollensamlande arterna är bara 10 %
specialiserade till särskilda 
kärlväxter. Vägbin samlar pollen på
bakbenen. Honan har en rund och 
glansig bakkropp med ett tvärsnitt
på den sista bakkroppsplattan. 

Buksamlarbin (Megachilidae)  
Buksamlarbin är långtungade bin med en rikligt behårad bakkropp som de
samlar sitt pollen med. De stora släktena är tapetserarbin Megachile, 
murarbin Osmia och blomsovarbin Chelostoma. Bland favoritväxterna finns 
väddklint, luktvicker, käringtand, blåklockor och smörblommor.
Buksamlarbin är som regel hålbyggare och kan bo i död ved, murar och
växtstjälkar och i tomma snäckskal. 

Långtungebin ( Apidae)  
Långtungebin innehåller stora och 
håriga vildbiarter som pälsbin 
Anthophora, långhornsbin Eucera och 
humlor Bombus. De parasitiska
släktena gökbin Nomada och filtbin 
Epeolus hör även de till långtungebin, 
samt Sveriges enda tama biart,
honungsbiet Apis mellifera. 
Långtungebin består av både sociala 
(humlor och honungsbiet) och
solitärlevande arter. De pollensamlande 
långtungebina lever i håligheter i ved, 
växtstänglar, murar eller liknande. En
stor del av långtungebina lever
parasitiskt på andra vildbin medan de 
övriga samlar pollen, där få är 
pollenspecialiserade. Favoritväxter är som regel växtarter med djupa 
blommor såsom kransblommiga växter och ärtväxter. 
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Kackerlackesteklar (Ampulicidae) 
I Sverige är kackelackesteklar en familj som representeras endast av arten 
Dolichurus corniculus	och som specialiserat sig på att fånga larver av 
skogskackerlacka Ectobius lapponicus.  

Sandsteklar (Sphecidae) 
Sandsteklar är stora (12–30 mm) 
med långa ben och en lång 
skaftad rödsvart bakkropp. 
Hannarna har tät ljus behåring i 
ansiktet. Alla sju svenska arter 
är rovlevande och majoriteten är 
specialiserade och föredrar byte 
av nattflyn (3 arter) eller 
bladsteklar (1 art). 

Rovsteklar (Crabronidae) 
Rovsteklar är den mest artrika 
gaddstekelfamiljen i Sverige. 
Arterna inom denna grupp 
skiljer sig mycket i storlek, 
utseende och habitat. I Sverige 
finns ca 35 släkten inom 
familjen, varav flera arter är 
markbyggare och således 
kopplade till öppna marker med 
varma partier av blottad sand 
och jord. 

Guldsteklar 
(Chrysididae) 
Alla svenska arter av 
guldsteklar lever parasitiskt 
och lägger ägg i bon av 
rovsteklar, getingar, 
buksamlarbin, bladsteklar eller 
andra insekter. De flesta 
guldsteklar är specialiserade 
att parasitera på en eller få 
arter. De svenska guldsteklarna
är metalliskt glänsande.  

Figur 8. Sandtekelarten Ammophila pubescens livnär 
sig på fjärilslarver och bygger bon i finsandsslänter. 
Foto: Jeremy Early. 

Figur 10. Guldsteklar Chrysididae lever parasitiskt på 
andra steklar, i synnerhet hålbyggande arter. 

Figur 9. Rovstekelarten Crossocerus palmipes är en 
hålbyggande art som samlar larver av flugor från 
familjerna Dolichopodidae, Chloropidae and 
Lauxaniidae. 
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Dvärggaddsteklar 
(Bethylidae) 
Dvärggaddsteklar är små, vanligen 
svarta med avlångt huvud och en 
långsträckt kroppsform. Honorna 
hos en del arter saknar vingar. 
Dvärggaddsteklar har ett 
komplicerat levnadssätt och är ett 
mellanting mellan parasiter och 
rovlevande djur som lever på 
skalbaggslarver och fjärilslarver. 
Honan bygger inte något eget bo 
utan paralyserar byten med stick 
från sin gadd, varpå hon biter 
igenom huden och äter av larvsaften 
för att kunna utveckla ägg. 

 

Stritsäcksteklar (Dryinidae) 
Stritsäckssteklar är inte någon väl undersökt grupp i Sverige. 
Stritsäckssteklar är små, långsmala steklar som påminner om myror. De 
parasiterar på dvärgstritar, sköldstritar och på en rad andra närstående 
familjer av halvvingar. Honor har en stor klo på framtarserna för att hålla 
bytena som hon lägger ägg inuti. Larven lever inuti bytet och sedan tar sig 
till utsidan och bildar på till exempel stritars bakkropp en liten säck. 
Eftersom stritar ibland uppträder som skadegörare på vete och potatis är 
användandet av stritsäckssteklar en metod inom biologisk bekämpning. I 
Sverige används dock inte denna metod systematiskt. 

Vedstritsteklar (Embolemidae) 
Vedstritsteklarnas ekologi är i stort okänd. Ungefär 20 arter finns beskrivna 
i världen, men i Sverige har endast en art påträffats. I Sverige finns två arter 
vedstritar, ljus vedstrit Cixidia lapponica och mörk vedstrit Cixidia confinis, 
och de är båda spridda i mellersta och norra Sverige i barrskogsområden. 
Vedstritar lever på svamp och inte växtsaft som andra stritar. 

Myror (Formicidae)  
Myror har en speciell kroppsform och skiljs från övriga gaddsteklar genom 
petiolus, en tunn led mellan mellankroppen och bakkroppen. Myrornas 
antenner har en tydlig böj och detta skiljer dem från andra myrlika 
gaddsteklar. Myror bildar ofta stora samhällen med en vinglös arbetarklass 
och hanar och drottningar med vingar. Några arter är parasiter. 

Figur 11. Dvärggaddstekeln Goniozus claripennis 
lever av fjärils- och skalbaggslarver. Foto: Josef 
Dvorak 



23 Gaddsteklar och andra pollinatörer i Dalarnas län • Länsstyrelsen Dalarna 2022 • 23 

Sammetssteklar (Mutillidae) 
Sammetssteklar liknar stora, håriga myror, men saknar de krokade 
antennerna och har inte heller myrornas skaftade bakkropp (petiolus). 
Honorna är vinglösa. Sammetssteklar är parasitoider på humlor och 
solitärbin, men tycks inte vara specialiserade. 

Fuskmyror (Myrmosidae) 
Honorna av fuskmyror påminner 
mycket om myror, men saknar 
skaftad petiolus och har raka 
antenner. Fuskmyror är inte lika 
håriga som sammetssteklar. 
Fuskmyror parasiterar på 
vildbin, men tycks inte ha några 
specifika värdarter.  

Vägsteklar (Pompilidae) 
Vägsteklar är slanka med långa 
spensliga ben. Vingarna är som 
regel mörka eller med mörka fläckar. Kroppen är ofta svart och kan ha vita, 
röda eller gula färgmönster. Vägsteklar jagar spindlar och paralyserar sitt 
byte med ett sting. Vägsteklar är ofta knutna till torra, öppna insektsrika 
marker.  

Planksteklar (Sapygidae)  
Planksteklar är slanka, ofta svarta och kan ha rött och gult på bakkroppen. 
och kan ses vid ladugårdsväggar eller uppvärmda bryn. De är parasiter på 
buksamlarbin, i synnerhet blomsovarbin Chelostoma, väggbin Heriades och 
murarbin Osmia. 

Dolksteklar (Scoliidae) 
I Sverige finns det bara en art av dolksteklar, den håriga dolkstekeln Scolia 
hirta. Denna art, liksom övriga i familjen, är stora (15–25 mm) robust byggda 
och påfallande håriga steklar. Dolksteklar besöker ofta blommor som stånds, 
gullris och väddklint. Dolksteklar är parasiter på skalbaggar.  

Figur 12. Fuskmyran Myrmosa atra lever parasitiskt 
på humlor och är spridd i södra och mellersta 
landet. Foto: Ian Tew 
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Pansarsteklar (Tiphiidae) 
Pansarsteklar är små eller 
medelstora och har ett tjockt 
exoskelett som skydd mot sina 
värddjur. De svenska arterna är 
helt svarta med röda eller svarta 
ben. Pansarsteklar besöker ofta 
blommor för att suga nektar. 
Pansarsteklar är parasitoider på 
larver av bladhorningar. 

Jägarsteklar 
(Methochidae) 
I Sverige finns endast 
sandjägarstekeln Methocha 
articulata. Sandjägarstekeln 
parasiterar på sandjägarlarver  
Cicendela. Sandjägarstekeln har förfinat sin metod att komma nära sin värd 
så till den grad att den antagit utseendet av sandjägarlarvens eget byte som 
är myror.  

Getingar (Vespidae) 
Både sociala (Vespinae) och solitära 
(Eumeninae) getingar ingår i 
familjen getingar. Getingarnas 
vingar kan vikas ihop längsgående i 
vila, vilket är unikt bland 
gaddsteklar. Getingarnas fasettögon 
har som regel en tydlig inbuktning 
på ansiktets insida. De sociala 
arterna är som regel generalister i 
sitt val av byte och de sociala arterna 
kan bygga stora bon av cellulosa i 
träd, i marken eller i byggnader. 
Bålgetingen Vespa crabro är den 
största arten och kan, likt de andra sociala arterna, bygga ett samhälle med 
100-tals arbetare. De solitära arterna är ofta specialiserade i sitt bytesval och 
har ofta dessutom långtgående krav på bomiljö. De solitära arterna bygger 
sitt bo i sandig eller lerig mark, i en hålighet i växtstjälkar eller död ved. 
Bladbaggar, vivlar och larver av fjärilar som stävmalar, säckspinnare, 
mätare och vecklare är vanliga byten. Ungefär 30 % av alla getingarter har 
en födospecialisering. 

Figur 14. Getingar kännetecknas av att vingarna 
kan vikas ihop och att ögonen är tydligt insnörda 
(syns inte på denna bild). Bilden visar en hona av 
den solitära getingen sälgvedgeting Symmorphus 
angustatus. 

Figur 13. Pansarstekeln Tiphia femorata lever 
parasitiskt på bladhorningar och är en vanlig 
blombesökare i södra och mellersta landet. Foto: 
Nick Owens. 
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Metod och genomförande 

Metodbeskrivning 

Stråkområden 
Stråkområdena var givna avgränsningar satta av Länsstyrelsen i Dalarnas 
län på förhand. Inom stråkområdena har det delvis utförts inventeringar av 
vildbin tidigare. Syftet med stråkområdena och dess avgränsning var att 
kunna uppmärksamma och belysa pollinatörer i områden som förväntades 
vara artrika och inom ramen för projektet även utarbeta förslag på 
naturvårdsåtgärder som berör lokaler och trakter inom stråkområdena. De 
viktiga biotoper som ansågs vara värdefulla för många pollinatörer var sand 
och grustäkter för bomiljöer, gynnsamma skogsmiljöer med bryn samt 
blomrika miljöer som ängar för födotillgångar. Olika jordarter som 
isälvsavlagringar kan vara relevanta då de ofta innehåller sorterade 
jordarter av sand och grus som kan vara intressanta habitat då de blir 
blottade. 

Val av enskilda lokaler 
För urval av lokalbesök för platser inom stråkområden så undersöktes 
underlag för jordartstyper i stråkområden med jordartsdata från SGU 
(Sveriges geologiska undersökning) där intressanta jordarter var 
isälvssediment, postglacial sand och lera-silt. Närhet till TUVA ytor (Äng och 
betesmark) i jordbruksblock databasen i kombination med skikt över gamla 
träd (trädålders skikt från Skogsstyrelsens WMS skikt) undersöktes. 
Höjddata från lantmäteriet geodataportalen användes för att identifiera 
söderläge i exponerade sandslänter och jordblottor som är bra för 
marklevande pollinatörer. Efter analysen valdes ca. 217 lämpliga 
inventeringslokaler fram inom stråkområden nära lämpliga habitat som 
skulle besökas i fält och närmare undersökas efter parametrar som är viktiga 
för vildbins livsmiljö.  
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Figur 15. Karta med de sju stråkområden och de ca 200 platser som besökts för 
habitatbedömning. 
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Habitatparametrar 
Habitatparametrar användes för att ranka lokaler och därmed fokusera 
riktade sök och insektsfällor till de lokalerna med bäst förutsättningar för 
artrika miljöer. Rankningen utfördes på så sätt att lokalbesöken sorterades 
efter hur många poäng de uppfyllde på en skala från 0 till 13 baserat på vissa 
parametrar som utsöks vid lokalbesöken som är värdefulla faktorer för 
vildbins livsmiljöer. De parametrar som undersöktes vid lokalbesöken var 
blomrikedom, sandförekomst, död ved, bryn, varma miljöer, bomiljöer och 
jordarts typer. 

Blomrikedom baserades på en skala 0 till 3. Lokalerna fick följande poäng:  

• 0 poäng om det fanns ingen eller få blommande blommor på lokalen.  
• 1 poäng om endast enstaka parti med blomrikedom inom en liten 

avgränsad del av objekt. 1 poäng om det var endast enstaka parti med 
blomrikedom inom en avgränsad del av objektet. Lokal med sparsamt 
med blommande blommor.  

• 2 poäng om en utbredd förekomst av blommande blommor i del av 
objektet eller 2–4 tydliga partier med blomrikedom i objektet eller en 
utbredd stor sammanhängande del med blomrikedom. Blomrik lokal.  

• 3 poäng om det var med än 5 tydliga partier med blomrikedom i 
objektet eller en utbredd stor sammanhängande del med 
blomrikedom. Mycket blomrik lokal. 
 

Sandförekomst baserades på en skala 0 eller 2 till 3. Lokalerna fick följande 
poäng:  

• 0 poäng om det fanns inga förekomster av exponerad sand eller 
lättgrävd jord.  

• 2 poäng om det fanns enstaka förekomster av exponerad sand eller 
lättgrävd jord.  

• 3 poäng om det fanns rikliga förekomster av sand eller lättgrävd jord 

Död ved baserades på en skala 0 till 3. Lokalerna fick följande poäng:  

• 0 poäng om det saknades förekomster av död ved.  
• 1 poäng om det var en liten förekomst av död ved. 
• 2 poäng om det var en måttlig förekomst av död ved.  
• 3 poäng om det fanns rikliga förekomster av död ved. 

Bryn baserades på en skala 0 till 1. Lokalerna fick följande poäng: 

• 0 poäng om det fanns inga bryn eller bryn av lägre kvalitet. 
• 1 poäng om det fanns tydliga bryn med buskzon och olika höjdnivåer. 
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För jordartstyper fick lokalerna 2 poäng ifall de bestod av postglacial sand 
och grus och 1 poäng om de bestod av isälvssediment eller lera-silt. Anledning 
till att postglacial sand och grus fick 2 poäng, lera-silt och isälvssediment 1 
poäng, var eftersom utdrag på artmångfald i 2,5 km rutor visade högre 
förekomst av artmångfald i dessa jordartstyper. Hälften av både de 10 bästa 
och 20 bästa rutor bestod av jordartstypen postglacial sand-grus, därefter 
kom isälvssediment och lera-silt i hög grad av mångfald. Varma miljöer och 
bomiljöer användes i början inte för rankningssystemet men undersöktes vid 
lokalbesöken och gav information som användes för att beskriva lokalerna. 
 
Varma miljöer eftersöktes i lokalerna med följande val:  

1. Saknas 
2. Sydvända slänter 
3. Varma bryn 
4. Varma gläntor 
5. Sydvända slänter och varma bryn 
6. Varma bryn och gläntor 
7. Sydvända slänter och varma gläntor 
8. Sydvända slänter, varma bryn och gläntor 

Bomiljöer eftersöktes i lokalerna med följande val:  

1. Saknas 
2. Endast bar sand 
3. Endast död ved 
4. Endast växtstänglar 
5. Bar sand och växtstänglar 
6. Bar sand och död ved 
7. Växtstänglar och död ved 
8. Bar sand, död ved och växtstänglar 

 

I efterhand så har vi lagt till ett poäng vardera för attributen som innehåller 
sydvända slänter, varma gläntor från varma miljöer samt växtstänglar från 
bomiljöer. De övriga attributen gav inte poäng för att undvika dubbelpoäng 
då de finns i snarlika fält på sandförekomster, död ved och bryn.
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Färgskålsinventering 
Många av arterna som lätt fångas i den 
här typen av fällor är bofasta i 
odlingslandskapet och många 
gaddstekelarter har pekats ut som bra 
indikatorarter (Andersson & Askling 
2005). I ekorutorna och på de fasta 
inventeringsplatserna användes 
insektsfällor av typen färgskålar med 
plexiglas som skyddande tak och som 
uppfångare av förbiflygande insekter. 
Insektsfällorna hade färgerna gul, blå och 
vit. På varje lokal placerades tre 
färgskålar av vardera färgen. Själva 
plastbehållaren med vätska mätte 15x15 
cm och 10 cm kant. Färgskålar är den 
erkänt bästa metoden för att undersöka 
artsammansättningen av steklar eftersom 
olika stekelarter attraheras av olika färger 
(Westphal et al. 2008). Skålarna preparerades med giftfri propylenglykol och 
placerades ut under i början av juni. Den första tömningen skedde efter två 
veckor. Insektsfällorna stod även ute ytterligare en period under juli varefter 
de tömdes och monterades ner. 

Frisök 
Under frisöken besöktes alla delar inom de förutvalda habitaten med syftet 
att registrera alla förekommande arter av pollinatörer. Frisöken utfördes 
genom att sakta gå igenom området med håv i upp till en timme per lokal 
beroende på lokalens storlek, normalt sett 2-3 gånger vid olika datum för att 
täcka in arter som flyger vid olika tidpunkter under sommaren. Inga 
specifika inventeringar gjordes på bo- eller födosökslokaler gjordes utan 
lämpliga substrat spanades på håll i frisöksinventeringen efter pollinatörer. 
Pollinatörer registrerades i datainsamlingsprogrammet ESRI Fieldmaps till 
artnamn, de individer som inte kunde artbestämmas direkt fångades och 
artbestämdes i efterhand under stereolupp. 

Tidpunkt för arbetet och utförande personal 
Förstudie arbete för platsanalys och informationssökning för tillgängliga data 
från informationsportalen gjordes av Milad Avalinejad-Bandari och & Kajsa 
Loman från Calluna under juni till augusti månad år 2020. De första 
lokalbesök på ca. 200 lokaler som valdes ut för ytterligare bedömning baserad 
på habitatparametrar utfördes av Kajsa Loman, Magnus Stenmark, Milad 
Avalinejad-Bandari, Marianne Pasanen-Mortensen och Thomas Karlsson 

Figur 16.Vid färgskålsinventeringen 
användes en gul, en blå och en vit 
pleximodulsförsedd insektsfälla på varje 
lokal.
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under juni och augusti månad år 2020. Riktade sök som utfördes på 44 
lokaler utfördes av insektskunnig personal Petter Andersson, Johan Abenius, 
Joel Hallqvist, Magnus Stenmark, Tor Hansson Frank samt av personal från 
Länsstyrelsen: Jens Montelius Risberg och Uno Skog. Artbestämning av 
pollinatörer gjordes direkt i fält eller med hjälp av insamlat material av 
Johan Abenius, Joel Hallqvist, Magnus Stenmark, Petter Andersson, Sven 
Hellqvist samt Lars Norén. 

Inrapportering av data 
Samtliga fynd i samband med inventeringen har rapporterats till artportalen, 
www.artportalen.se. På artportalen finns alla fynd registrerade med 
koordinater, fynddatum, antal och övriga noteringar. Alla observationer är 
knutna till projektet Pollinatörer i dalarna 2020–2021. 
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Resultat 
Under inventeringen 2020-2021 utfördes 2541 observationstillfällen, främst i 
samband med färgskålsinventeringen. Observationerna utgör 10.7 % av alla 
kända observationstillfällen i Dalarna. Totalt under inventeringen 2020-2021 
registrerades 251 arter av gaddsteklar, vilket är 57 % av den kända faunan i 
Dalarna, och 28 % av den kända faunan av gaddsteklar i landet. Bland 
gaddstekelarterna påträffades under inventeringen 126 arter av vildbin, 
vilket är 72% av länets kända fauna av vildbin om 176 arter, Bland kända 
arter i länet som inte påträffades fanns många vårflygande arter och arter 
knutna till fjällmiljöer vilket förklaras av att inventeringen 2020-2021 inte 
utfördes på våren och inte i fjällmiljö. Inventeringen har på ett signifikant 
sätt bidragit till kunskapen om arters utbredning, status och faunans 
sammansättning i de 8 kommuner som ingick i de utpekade stråkområden 
som undersökts. Flera arter som påträffades hade inte tidigare registrerats 
från länet, bland dem vialgökbi Nomada villosa. Resultatet presenteras 
utifrån de undersökta stråkområdena och utifrån de undersökta enskilda 
lokalerna. Inventeringsresultatet presenteras också tillsammans med känd 
information från andra inventeringar för var och en av länets 15 kommuner. 
Dessutom tas trender, hotspots och övriga artgrupper upp. 

Stråkområden 
Här beskrivs de sju stråkområdena. Stråkområdena omfattar Falun, 
Leksand, Gagnef, Mora, Malung-Sälen, Smedjebacken, Säter, Hedemora 
kommuner. Nedan visas stråkkartor med relevanta jordartstyper för denna 
inventering som inkluderar postglacial sand och grus, isälvssediment och 
lera-silt. 
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Figur 17. Karta över Dalarnas län med de 7 stråkområden som har inventerats. 
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Falun 
I stråkområdet Falun som är ca 49 km2 utpekades 3 lokaler, Backa dammar, 
Rupstjärns sandtäkt och Karlsbyheden. Platserna för att bedöma 
habitatparametrar och för frisök utfördes vid lokalerna under juli-augusti 
2020. Jordarterna som förekommer i Falun stråkområde är isälvssediment 
och lera-silt. Fällorna stod utplacerade under sommaren år 2021. 

 
rna Figur 18. Jordartstyp karta som visar på förekomst av isälvssediment och lera-silt jordarte

inom Falun stråkområde.  
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Leksand-Gagnef 
I stråkområdet Leksand-Gagnef som är ca 116 km2 identifierades 12 lokaler, 
Bölsåravinen, Djuptjärnbo, Helgbo, Karlsarvet, Hagen bete, Hisvåla vägslänt 
och Hisvåla bete, Hälla husbehovstäkt, Morstugugärdet, Nordåker, Västra 
Rönnäs och Ullvi. Stråkområdet Leksand-Gagnef sammanfaller med 
Länsstyrelsens pilotprojekt för grön infrastruktur i odlingslandskapet. 
Inventeringen förtätades därför av Länsstyrelsen i detta område med ett 
antal lokaler både inom och strax utanför stråkområdet. Pilotprojektet för 
grön infrastruktur i odlingslandskapet fokuserar på två av Dalarnas 
värdetrakter för gräsmarker, Leksand-Insjön och Tällberg-Fallsbjörken, där 
det första till delar sammanfaller med stråkområdet Leksand-Gagnef.  
 
Lokalerna som tillförts det ursprungliga urvalet i inventeringen ligger i de 
flesta fall inom värdetrakterna. En lokal mellan värdetrakterna och utanför 
stråkområdet valdes också då det finns täta kopplingar mellan Fallsbjörken 
och byarna i mellan Leksand och Insjön (Figur 20). Samtliga värdetrakter 
innehåller naturtypen gräsmark eller annan öppen mark med örter, mossor 
eller lavar. Artrika ängs- och betesmarksmiljöer med inslag av lättare jordar 
valdes ut för denna inventering under 2021. Som underlag användes TUVA-
databasen över ängs- och betesmarker kompletterat med fältbesök under 
våren 2021. Platserna besöktes delvis under juli-augusti 2020 och maj-
augusti 2021. Fällorna stod utplacerade under sommaren år 2021. 
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Figur 19. Jordartstyp karta som visar på förekomst av postglacial sand och grus, isälvssediment 
och lera-silt jordarterna inom Leksand-Gagnef stråkområde. 
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Figur 20. Karta över Leksand-Gagnef stråkområde med inventeringslokaler samt värdetrakterna 
Tällberg-Fallsbjörken norr om Leksand omkring Bölsåravinen samt Leksand-Insjön som innehar 
lokalerna Hälla husbehosvtäkt, Ullvi, Västra Rönnäs, Djuptjärnbo och Helgbo. 
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Falun-Säter-Hedemora 
I stråkområdet Falun-Säter-Hedemora som är ca 106 km2 utpekades 5 
lokaler; Janpers, Kraftravinen, Våbäck, Lilla Älvgången naturreservat och 
Älvbacka. Lokalen består av jordarten silt-lera samt isälvssediment. 
Platserna besöktes under juli-augusti 2020. Fällorna stod utplacerade under 
sommaren år 2021. 

Säter-Hedemora 
I stråkområdet Säter-Hedemora som är ca 65 km2 utpekades 4 lokaler, 
Jättebjörken, Viggenvägen, Vikaravinen och Åkerudden. Lokalerna består av 
jordarten isälvssediment. Platserna besöktes under juni-augusti 2021. 
Fällorna stod utplacerade under sommaren år 2021. 
 

 
Figur 21. Jordartstyp karta som visar på förekomst av postglacial sand och grus, isälvssediment 
och lera-silt jordarterna inom Falun-Säter-Hedemora samt Säter-Hedemora stråkområde. 
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Malung-Sälen 
I stråkområdet Malung-Sälen som är ca 47 km2 utpekades 5 lokaler nära 
Västerdalälven, Källan, Klingermoret, Biskopsbyn, Älvhagen och Lillgläntan. 
Samtliga lokaler består av jordarten isälvssediment förutom Älvhagen som 
består av jordarten postglacial sand och grus. Lokalerna kan beskrivas 
generellt som öppna hagmarker med sandblottor eller blomrika gläntor. 
Platserna besöktes under juli-augusti 2020 med fällor utplacerade. Två 
lokaler som lades till efter 2020 besöktes med fällor maj-juli 2021. 
 

 
Figur 22. Jordartstyp karta som visar på förekomst av postglacial sand och grus och 
isälvssediment jordarterna inom Malung-Sälen stråkområde. 
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Mora 
I stråkområdet Mora som är ca 47,5 km2 utpekades 10 lokaler, Alderängarna, 
Bälter, Frostkitt, Bonäs hockeyplan, Knysslan, Kumbelnäs, Loksend, 
Svinvallen, Säs och Tallsandskogen. Lokalerna består av antingen 
isälvssediment eller postglacial sand och grus. Lokalerna kan beskrivas 
generellt som sandiga släntor, slåtterängar vid blandskog eller sandtäkter. 

 
Figur 23. Jordartstyp karta som visar på förekomst av jordarterna postglacial sand och grus och 
isälvssediment inom Mora stråkområde. 
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Smedjebacken 
I stråkområdet Smedjebacken som är ca 51 km2 utpekades 3 lokaler, 
Backbotten, Kalvnäset och Vibberbo. Lokalerna består av jordarterna silt-
lera och postglacial sand och grus. Platserna besöktes under juli-augusti 2020 
för frisök. 

 
Figur 24. Jordartstyp karta som visar på förekomst av postglacial sand och grus och lera-silt 
jordarterna inom Smedjebacken stråkområde.  
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Enskilda lokaler 
Här presenterades de lokaler som inventerades med färgskålar (N=30) samt 
de lokalerna med riktade frisök (N=12). Bland de lokaler som inventerades 
med färgskålar varierade antalet arter och antal individer av gaddsteklar 
stort. Flest arter fanns på lokalerna Kalvnäset och Vikaravinen (Figur 25), 
medan Lillgläntan var den lokal med flest individer av gaddsteklar  
(Figur 26). 

 
Figur 25. Under inventeringen med färgskålar påträffades i genomsnitt 29 arter på en lokal. Totalt 
registrerades 213 arter av gaddsteklar på de 30 lokaler som undersöktes med färgskålar 2020-
2021. Under 2020 påträffades 138 arter (N=10) och under 2021 registrerades totalt 170 arter 
(N=20). 
 

 

Figur 26. Under inventeringen med färgskålar påträffades i genomsnitt 115 individer på en lokal. 
Totalt påträffades 3442 individer av gaddsteklar på de 30 lokaler som undersöktes med färgskålar 
2020-2021. 
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Tabell 1. Information för de lokalerna som undersöktes med färgskålar och riktade 
frihåvningsbesök (N=42). Metodik, inventeringsår, antal arter och individer av 
gaddsteklar redovisas Koordinatsystemet i denna tabell är SWEREF99TM. 

Lokalnamn X Y Stråk Metodik År Antal Antal 
arter individer 

Backa Dammar 542547 6720633 Falun färgskålar och 2021 26 72 
frihåvning 

Rupstjärns sandt. 545919 6726723 Falun färgskålar och 2021 34 108 
frihåvning 

Karlsbyheden 545875 6722951 Falun färgskålar och 2021 42 155 
frihåvning 

Vikaravinen 539536 6709952 Falun-Säter-Hedemora färgskålar och 2021 58 321 
frihåvning 

Åkerudden 541499 6705747 Falun-Säter-Hedemora färgskålar och 2021 20 100 
frihåvning 

Morstugugärdet 503493 6720365 Leksand-Gagnef färgskålar och 2020 46 126 
frihåvning 

Nordåker 505597 6714932 Leksand-Gagnef färgskålar och 2021 28 55 
frihåvning 

Viggenvägen 551618 6686777 Falun-Säter-Hedemora färgskålar och 2021 28 96 
frihåvning 

Älvbacka 556796 6679363 Säter-Hedemora färgskålar och 2021 20 145 
frihåvning 

Lilla Älvgången NR 556220 6682439 Säter-Hedemora färgskålar och 2021 20 47 
frihåvning 

Karlsarvet 498763 6730563 Leksand-Gagnef färgskålar och 2021 40 165 
frihåvning 

Ullvi 502987 6731276 Leksand-Gagnef enbart 2021 34 243 
frihåvning 

Hälla 503972 6731559 Leksand-Gagnef enbart 2021 33 154 
husbehovstäkt frihåvning 
Hagen Bete 503020 6728910 Leksand-Gagnef enbart 2021 25 70 

frihåvning 
Bölsåravinen 508174 6736990 Leksand-Gagnef enbart 2021 29 129 

frihåvning 
Hisvåla bete 507216 6733135 Leksand-Gagnef enbart 2021 25 106 

frihåvning 
Hisvåla vägslänt 507566 6732732 Leksand-Gagnef enbart 2021 6 30 

frihåvning 
Djuptjärnbo 511896 6725140 Leksand-Gagnef enbart 2021 11 36 

frihåvning 
Västra Rönnäs 506774 6730009 Leksand-Gagnef enbart 2021 20 165 

frihåvning 
Helgbo 510365 6725631 Leksand-Gagnef enbart 2021 30 235 

frihåvning 
Biskopsbyn 411559 6753620 Malung-Sälen färgskålar och 2020 19 48 

frihåvning 
Klingermoret 410181 6758330 Malung-Sälen färgskålar och 2020 41 90 

frihåvning 
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Lokalnamn X Y Stråk Metodik År Antal Antal 
arter individer 

Källan 409519 6772715 Malung-Sälen färgskålar och 2020 12 17 
frihåvning 

Lillgläntan 413730 6747254 Malung-Sälen färgskålar och 2021 14 444 
frihåvning 

Älvhagen 412700 6750981 Malung-Sälen färgskålar och 2021 32 89 
frihåvning 

Alderängarna 469613 6767737 Mora enbart 2021 16 20 
frihåvning 

Bälter 471358 6768347 Mora färgskålar och 2021 45 105 
frihåvning 

Frostkitt 472350 6768410 Mora färgskålar och 2020 34 91 
frihåvning 

Bonäs hockeypl. 472122 6770192 Mora enbart 2021 24 42 
frihåvning 

Knysslan 471928 6770721 Mora färgskålar och 2020 41 131 
frihåvning 

Kumbelnäs 472319 6774105 Mora färgskålar och 2020 10 27 
frihåvning 

Loksend 473439 6765042 Mora färgskålar och 2021 24 106 
frihåvning 

Svinvallen 471983 6769487 Mora enbart 2021 18 43 
frihåvning 

Säs 465703 6770894 Mora färgskålar och 2021 34 102 
frihåvning 

Tallsandskogen 471629 6767370 Mora färgskålar och 2021 25 83 
frihåvning 

Backbotten 534922 6655812 Smedjebacken färgskålar och 2020 18 39 
frihåvning 

Kalvnäset 533813 6655930 Smedjebacken färgskålar och 2020 79 309 
frihåvning 

Vibberbo 525133 6669873 Smedjebacken färgskålar och 2020 15 36 
frihåvning 

Janpers 540199 6696866 Säter-Hedemora färgskålar och 2021 10 43 
frihåvning 

Jättebjörken 544782 6702970 Falun-Säter-Hedemora färgskålar och 2021 24 105 
frihåvning 

Kraftravinen 546772 6695552 Säter-Hedemora färgskålar och 2021 35 158 
frihåvning 

Våbäck 535181 6698040 Säter-Hedemora färgskålar och 2021 6 29 
frihåvning 
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Backa Dammar i Falu kommun 

Figur 27. Lokalkarta över Backa dammar i Falu kommun med övrigt dataunderlag från förstudien. 
Jordartstypen i Backa dammar består av lera-silt. 
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Backa dammar består av frodig gräsmark med sommargyllen, maskros och 
sandtrav. Har möjlighet för bättre flora senare på säsongen. I juni hittades 
mycket blomsterlupiner, hundkex, och smörblommor. Enstaka ängsklocka 
och käringtand fanns vid båtplatsen väster om lokalen. I norra delen av 
området finns torrmark vid båtplats med möjlighet till kolonier för bin. Backa 
dammar har en storlek på 0,01 ha och inventerades 2021-05-20 av Magnus 
Stenmark och 2021-06-10 av Petter Andersson. 
 

Figur 28. Lokalbild över Backa dammar i Falu kommun, 20 maj 2021. 
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Rupstjärns sandtäkt i Falu kommun 

Figur 29. Lokalkarta över Rupstjärns sandtäkt i Falu kommun med övrigt dataunderlag från 
förstudien. Jordartstypen i Rupstjärns sandtäkt består av lera-silt.  
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Rupstjärns sandtäkt består av fina slänter i sydläge- hak med vindskyddade 
bryn i rätt position. Täktbotten har varierad struktur och är blomrik. 
Sandtäkten är i närheten av mindre bebyggelse och omkringliggande 
blandskog. Finns flera slänter i södersluttning. Sandtrav, maskrosor, hallon 
och ljung förekommer, området är dessutom fritt från blomsterlupin. Sälg 
växer i närheten. Rupstjärns sandtäkt har en storlek på 0,2 ha och 
inventerades 2021-05-20 Magnus Stenmark och 2021-06-10 av Petter 
Andersson. 

 

Figur 30. Lokalbild över Rupstjärns sandtäkt i Falu kommun, 20 maj 2021. 
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Karlsbyheden i Falu kommun 

Figur 31. Lokalkarta över Karlsbyheden i Falu kommun med övrigt dataunderlag från förstudien.  
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Karlsbyheden kan beskrivas som artrikt med lösbruten jord och småmiljöer 
som kan bli bra miljöer under högsommar. Under juni månad fanns lite 
smörblommor, styvmorsviol och midsommarblomster. En del substrat av 
området bestod av jord med hög sandinblandning samt slänter hittades i 
närheten. Karlsbyheden har en storlek på 0,1 ha och inventerades den 2021-
05-20 Magnus Stenmark och den 2021-06-10 av Petter Andersson. 
Juvelsköldbagge Cassida vittata, en skalbaggsart som lever på mållväxter 
(Chenopodiaceae), påträffades vid Karlsbyheden i en färgskål (28 jun - 26 jul 
2021). Juvelsköldbagge är spridd i södra Sverige men detta fynd var det 
första i Dalarna.  

 

Figur 32. Lokalbild över Karlsbyheden i Falu kommun, 20 maj 2021. 
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Vikaravinen i Falu kommun 

Figur 33. Lokalkarta över Vikaravinen i Falu kommun med övrigt dataunderlag från förstudien. 
Jordartstypen i Vikaravinen består av isälvssediment. 
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Vikaravinen består av en ”ravin” med risvegetation i omgivande tallskog. 
Lövsly finnes i täktbotten samt lingon och blåbärsblom i kanter. Substratet 
består av grovt material i botten och exponerad finsand hittas i slänt och i 
kanter mot skog. Vikaravinen har en storlek på 0,2 ha och inventerades den 
2021-05-20 och den 2021-06-17 av Johan Abenius. 

 

Figur 34. Lokalbild över Vikaravinen i Falu kommun, 20 maj 2021. 
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Åkerudden vid Strand i Falu kommun 

Figur 35. Lokalkarta över Åkerudden i närheten till Strand i Falu kommun med övrigt 
dataunderlag från förstudien. Jordartstypen i Åkerudden består av isälvssediment. 
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Åkerudden är en åkerkant mot vall där det hittas smörblomma, kråkvicker, 
skogsklöver och gökärt. Den finns bland en skogsdunge med framröjd asp. 
Liljekonvalj är växten som dominerar här. Det finns en mindre mängd död 
ved av framför allt klen asp, delvis solexponerad. Bo av ljus jordhumla 
påträffades i åkerkanten. Åkerudden har en storlek på 0,09 ha och 
inventerades den 2021-06-17 av Johan Abenius. 

 

Figur 36. Lokalbild över Åkerudden i Falu kommun, 20 maj 2021. 
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Morstugugärdet i Gagnefs kommun 

Figur 37. Lokalkarta över Morstugugärdet i Gagnefs kommun med övrigt dataunderlag från 
förstudien. Jordartstypen i Morstugugärdet består av isälvssediment. 
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I Morstugugärdet finns mycket fina sydslänter med finsand, upprätthålls av 
motorcross som körs här. Det finns sandtrav och mycket ljung, blåbär och 
lingon. I juni blommade lingon, lite käringtand och enstaka kattfot.  

Morstugugärdet har en storlek på 0,3 ha och inventerades 2021-05-25 av 
Magnus Stenmark och 2021-06-09 av Johan Abenius. 

 

Figur 38. Lokalbild över Morstugugärdet i Gagnefs kommun, 25 maj 2021. 
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Nordåker i Gagnefs kommun 

Figur 39. Lokalkarta över Nordåker i Gagnefs kommun med övrigt dataunderlag från förstudien. 
Jordartstypen i Nordåker består av lera-silt. 
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Nordåker är ett större åker område i Gagnefs kommun med pågående 
betning i vissa delar av området och inventerades med frihåvning men även 
med fällutsättning. I Nordåker finns det mycket gott om liten blåklocka, 
käringtand, gökärt med flera andra arter. I juni månad hittades 
smörblommor, teveronika, liten blåklocka, maskrosor och gökärt. I dessa 
områden finns det mycket bra slänter i varierade sydlägen och diverse 
markytor. 

Nordåker har en storlek på 4,1 ha och inventerades den 2021-05-25 av 
Magnus Stenmark och den 2021-06-09 av Johan Abenius. 

 

Figur 40. Lokalbild över Nordåker i Gagnefs kommun, 9 juni 2021. 
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Viggenvägen i Hedemora kommun 

Figur 41. Lokalkarta över Viggenvägen i Hedemora kommun med övrigt dataunderlag från 
förstudien. Jordartstypen i Viggenvägen består av lera-silt. 
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Viggenvägen är en väg med öppna sandhak vid vägkanterna med exponerad 
jord. Där hittas enstaka maskrosor, litet bestånd av sandtrav. Övriga 
blommande växter i närheten är ängsklocka stormåra, åkerviol, kråkvicker 
och bergsyra. Vid tredje besöket hittades även rödklöver, åkervädd och liten 
blåklocka. Bosubstrat består av fin sand med flera hak.  

Viggenvägen har en storlek på 0,2 ha och inventerades den 2021-05-20 av 
Petter Andersson, den 2021-06-17 av Johan Abenius samt 2021-08-25 av Tor 
Hansson Frank. 

 

 
Figur 42. Lokalbild över Viggenvägen i Hedemora kommun, 17 juni 2021. 
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Älvbacka i Hedemora kommun 

 
Figur 43. Lokalkarta över Älvbacka i Hedemora kommun med övrigt dataunderlag från förstudien. 
Jordartstypen i Älvbacka består av isälvssediment. 
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Älvbacka är en backe av åstallskog vid älvstranden med majoriteten 
dominerande lupin med övriga växter som hallon, hundkäx, vitklöver med 
flera örter undertryckta. Det fanns exponerade sandytor i öst och sydvända 
slänter. Vid besök 2 var vägkanten slagen och blomsterlupiner 
överblommade. Det hittades enstaka käringtand, liten blåklocka och fibblor 
som blommade på grusplanen i väst. Vresros och renfana blommade vid 
älven. Några av de arter som hittades under inventeringen var en 
Långhornsbi hanne på lupinblom, ljus jordhumla kollektiv samlade på lupin. 
Och vid besök 2 fanns bålgeting och en fjärilslarv. 
 
Älvbacka har en storlek på 0,3 ha och inventerades den 2021-06-17 av Johan 
Abenius och den 2021-08-25 av Tor Hansson Frank. 

 

 
Figur 44. Lokalbild över Älvbacka i Hedemora kommun, 25 augusti 2021. 
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Lilla Älvgången NR i Hedemora kommun 

 
Figur 45. Lokalkarta över Lilla Älvgången NR i Hedemora kommun med övrigt dataunderlag från 
förstudien. Jordartstypen i Lilla Älvgången NR består av postglacial sand och grus. 
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Inventeringen Lilla Älvgången NR utfördes i ett område söder om 
Älvgångens naturreservat. I området hittades maskrosor längs vägen samt 
fanns en fuktig vall och våtmark med gökblomster och kabbleka. Vid besök 3 
fanns mycket blommande rödtoppa och höstfibbla. Övriga blommande 
blommor och växter värt att nämnas är nysört, åkertistel, kanadensiskt 
gullris, renfana. Substratmässigt fanns det bara grus på ganska grovt grus 
på grusvägen och vägkant var nyslagen. Enstaka honungsbin på gökblomster 
hittades. Anoplius viaticus. Vid besök 3 fanns även bålgeting. 
 
Lilla Älvgångens inventeringsområde var på 0,5 ha och inventerades 2021-
05-20 av Petter Andersson, 2021-06-17 av Johan Abenius och 2021-08-25 av 
Tor Hansson Frank. 
 
 

 
Figur 46. Lokalbild över Älvgången NR i Hedemora kommun, 17 juni 2021. 
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Karlsarvet i Leksands kommun 

Figur 47. Lokalkarta över Karlsarvet i Leksands kommun med övrigt dataunderlag från förstudien. 
Jordartstypen i Karlsarvet består av isälvssediment. 
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Karlsarvet är en sandtäkt omgiven av grandominerad blandskog strax 
utanför och väster om Leksand. I sandtäkten hittades blomsterlupiner i 
massor och andra växter som liten blåklocka, teveronika, smörblommor, 
kråkvicker, käringtand och rödblära. Substratet i sandtäkten består av högar 
med finsand. Vid Karlsarvet påträffades franssmalbi Lasioglossum 
sexstrigatum – en värmeälskande vildbiart som av allt att döma har en 
förkärlek för infrastrukturbiotoper. Franssmalbi hade inte registrerats i 
Dalarna tidigare, men finns belagd i både Värmland, Västmanland och 
Härjedalen sedan tidigare. 
 
Karlsarvets inventeringsområde består av 1,4 ha och inventerades den 2021-
05-25 av Magnus Stenmark och den 2021-06-09 av Petter Andersson. 
 
 

Figur 48. Lokalbild över Karlsarvet i Leksands kommun, 9 juni 2021. 
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Ullvi i Leksands kommun 

Figur 49. Lokalkarta över Ullvi i Leksands kommun med övrigt dataunderlag från förstudien. 
Jordartstyperna i Ullvi består av 3 jordarter. Norra halvan består av jordarten berg, sydvästra 
kanten som sticker ut består av lera-silt och övrig (södra halvan) består av postglacial-sand och 
grus. 
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I Ullvi fanns det många varierade blomrika miljöer. Blommande träd och 
buskar på våren, ängsflora i sydväst och nordost, varierande brukning på 
åkrarna medger stor inblandning av ängsväxter. Slåtterfibbla hittades i en 
åker. Det fanns bitvis med blomrik igenväxningsmark i väst. I söder och 
väster finns slänter från åkrarna med lättare jordar. vägkanter och åkerhak 
ger också bra boplatser för grävande pollinatörer. Det fanns begränsat med 
död ved men en timmerlada i norra delen hade mycket bohål. 
Ullvi kan beskrivas generellt som ett område med artrik pollinatörsfauna 
med flera naturvårdsarter - vallhumla, backhumla, blåklockshumla, 
storsovarbi.  
 
Ullvi har en storlek på 15,9 ha och inventerades den 2021-06-01, 2021-06-29, 
2021-07-19 av Jens Montelius Risberg. Området är stort och inom ytan fanns 
flera mindre värdefulla miljöer. Särskilt bra habitat fanns i fyra olika delar, i 
sydost, sydväst, nordväst och nordost. Vid frihåvning rapporterades i 
respektive subyta, men hela området består av samma variationsrika miljö 
och hålls därför ihop i denna rapport. 

 

Figur 50. Lokalbild över Ullvi i Leksands kommun, 29 juni 2021. 
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Helgbo i Leksands kommun 

Figur 51. Lokalkarta över Helgbo i Leksands kommun med övrigt dataunderlag från förstudien. 
Jordartstypen i Helgbo består av morän i norra kanten av inventeringsområdet och postglacial 
sand och grus i övriga delar. 
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Södra delen består av betad vall med mycket vitklöver och stängslad med 
obetad del i väster. Det förekommer mer artrikt naturbete ju längre norrut 
man kommer i området. Får betar hela perioden så det förekommer endast 
fläckvis med blommor inom inventeringsområdet, mest betat efter 
brukningsväg väst om nordligaste delen. I den norra delen finns flera gamla 
åkerhak med boplatser för steklar. Även lättgrävda partier och sand i 
mittparti norr om södra gården. Död ved förekommer i den i obetade delen i 
söder inom inventeringsområdet i Helgbo. 

Det fanns artrika torrbackar med bland andra vialsandbi Andrena lathyri, 
vialtapetserarbi Nomada villosa och rovstekelarten Mimesa bruxellensis. 
Nedanför Insjön vid Djuptjärnbo i närheten av Helgbo, påträffades även 
lansettkägelbi Coelioxys lanceolata NT som är ovanlig men till synes 
etablerad i Siljansbygden. Lansettkägelbi parasiterar vialtapetserarbi 
Megachile nigriventris. 

Helgbo har en storlek på 4,9 ha och inventerades 21-07-09 samt 2021-08-03 
av Jens Montelius Risberg. 

 

Figur 52. Lokalbild över Helgbo i Leksands kommun, augusti 2021. 
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Bölsåravinen i Leksands kommun 

Figur 53. Lokalkarta över Bölsåravinen utanför Leksands kommun med övrigt dataunderlag från 
förstudien. Jordartstyperna i Bölsåravinen består av morän. 
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Bölsåravinen ligger i Natura 2000-området Böle-Fallsbjörken. Området ligger 
ett par kilometer norr om stråkområdet Leksand-Gagnef men i värdetrakten 
Tällberg-Fallsbjörken. Natura 2000-området utgörs av stora betesmarker och 
inventeringsområdet utgörs av den artrikaste delen där Bölsån skär ner i 
sandiga moränmarker. Vegetationen består av variation mellan magrare 
marker på höjderna och kalkrika fuktiga till blöta marker i ravinen med 
växter som majviva, flera orkidéer, fältgentiana och även en hel del mer 
begärliga växter för pollinatörer. Det finns en del död ved men mer i den 
betad skogen precis norr om området. Sand- och grusslänterna ner mot 
åravinen erbjuder fina bomiljöer. Bäst bomöjligheter hittades på krönet 
väster om åravinen. 
 
Bölsåravinen har en yta på 3,6 ha och inventerades den 21-06-10, 21-07-02 
samt 21-07-22 av Jens Montelius Risberg. 

 

 
Figur 54. Lokalbild över Bölsåravinen i utanför Leksands kommun, juni 2021. 
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Djuptjärnbo i Leksands kommun 

 
Figur 55. Lokalkarta över Djuptjärnbo utanför Leksands kommun med övrigt dataunderlag från 
förstudien. Jordartstypen i Djuptjärnbo består av morän. 
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I Djuptjärnbo, öster om Leksands stråkområde, hittades det en mycket artrik 
ängsmark sydöst om vägen som finns där. Det var lite mindre på tidigare 
åkermark nordväst om vägen där delar slogs två gånger under året för att 
utarma marken och få in mer ängsväxter. Området valdes ut då det ligger 
inom värdetrakten Leksand-Insjön och är mycket artrikt när det gäller 
ängsväxter. 

I området finns vägkanter och några åkerhak som erbjuder bra miljöer för 
grävande steklar samt timmerbyggnader och en del död ved i kanterna precis 
utanför området. 
Djuptjärnbo har en yta på 1,3 ha och inventerades 21-06-17 samt 21-07-21 av 
Jens Montelius Risberg. 

 

 
 Figur 56. Lokalbild över Djuptjärnbo utanför Leksands kommun, juni 2021. 
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Hagen-Bete i Leksands kommun 

 
Figur 57. Lokalkarta över Hagen-Bete i Leksands kommun med övrigt dataunderlag från 
förstudien. Jordartstypen i Hagen-Bete består av lera-silt. 
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Lokalen Hagen bete ligger vid byn Hagen i Häradsbygden inom stråkområdet 
Leksand Gagnef. I betesmarken finns det mager mark i slänterna med fin 
ängsflora. Det var mer näringsrikt i botten och östra delen. Sent bete under 
inventeringsåret 2021 men mycket överblommat vid besök 3.   

Död ved fanns i dungarna, främst i den sydvästra delen av området. Slänten i 
norra och västra delen var mager och erbjuder lättgrävda bomiljöer framför 
allt i slänthak och i ett parti väst om norra dungen. 
 
Hagen-Bete har en yta på 2,3 ha och inventerades 21-06-17 samt 21-07-21 av 
Jens Montelius Risberg. 

 

 
Figur 58. Lokalbild över Hagen-Bete utanför Leksands kommun, juni 2021. 
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Hisvåla bete och Hisvåla vägslänt i Leksands kommun 

 
Figur 59. Lokalkarta över Hisvåla bete och Hisvåla vägslänt i Leksands kommun med övrigt 
dataunderlag från förstudien. Jordartstypen i Hisvåla bete och Hisvåla vägslänt består av morän. 
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I byn Hisvåla som ligger strax norr om stråkområdet Leksand-Gagnef och 
mellan de två värdetrakterna Tällberg-Fallsbjörken och Leksand-Insjön 
valdes två områden ut för inventering. Byn utgör ett mindre område av 
gräsmarker mellan byarna efter Österdaläven mellan Leksand och Insjön och 
de stora betesmarkerna i Böle-Fallsbjörken. Förr fanns det fler områden med 
gräsmarker som länkade ihop dessa områden och i pilotprojektet för grön 
infrastruktur i odlingslandskapet blev det därför intressant att inventera 
denna kvarvarande enklav mellan områdena. 

Hisvåla bete 
Området består av en betesmark i norra delen av byn. I dess södra del fanns 
mer nyligen brukade åkrar med mycket inslag av klöver och åkerogräs. Det 
hittades mer betesmarksflora i gamla åkrar i norr och som var mest blomrika 
i slutet av juli. För grävande pollinatörer fanns det främst en västvänd slänt 
norr om ladan och timmerbyggnader och en del död ved hittades främst 
utanför området. Hisvåla bete har en yta på 2,3 ha och inventerades 21-06-
02, 21-06-29 samt 21-07-22 av Jens Montelius Risberg. 

 
 

 
 Figur 60. Lokalbild över Hisvåla bete utanför Leksands kommun, juni 2021. 
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Hisvåla vägslänt 
Området ligger i södra delen av byn och utgörs av en vägslänt. Lokalen var 
blomrik från mitten av sommaren men mindre blomrik under våren. Sälg och 
lönn fanns i närheten av vägslänten. Vägslänten är en skärning genom 
sandiga moränjordar med sydvänt läge och utgör i vissa delar bra bomiljöer 
för grävande steklar. Hisvåla vägslänt har en yta på 0,3 ha och inventerades 
21-06-02, 21-06-29 samt 21-07-22 av Jens Montelius Risberg. 
 

 
Figur 61. Lokalbild över Hisvåla vägslänt utanför Leksands kommun, juni 2021. 
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Hälla Husbehovstäkt i Leksands kommun 

 
Figur 62. Lokalkarta över Hälla husbehovstäkt i Leksands kommun med övrigt dataunderlag från 
förstudien. Jordartstypen i Hälla husbehovstäkt består av postglacial sand och grus. 
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Hälla husbehovstäkt ligger i byn Hälla efter Österdalälven mellan Leksand 
och Insjön och utgörs av en tidigare husbehovstäkt samt angränsande små 
åkrar och ängar. Själva den gamla täkten var blomrik i öster med en del 
trädgårdsrymlingar som taklök och såpnejlika. Det var mer 
ruderatmarkskaraktär på åkern i norr som vid något av 
investeringstillfällena var blomrik. Markerna i väster är blomrika med en del 
partier med magrare ängsflora och mycket gökärt.  

Östra delen var tidigare husbehovstäkt och har en sydvänd slänt. Åt väster 
var det sandigt där solen kommer in mellan tallar. I norr fanns en obrukad 
åker med magra delar upp mot skogskanten där många bin hade boplats. I 
väster fanns även gamla åkrar där det var mer lämpligt för humlor att hitta 
boställen. 

Hälla husbehovstäkt har en yta på 1,6 ha och inventerades 21-06-02, 21-07-
01 samt 21-07-21 av Jens Montelius Risberg. 

 

 
Figur 63. Lokalbild över Hälla husbehovstäkt utanför Leksands kommun, juni 2021. 
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Västra Rönnäs i Leksands kommun 

 
Figur 64. Lokalkarta över Västra Rönnäs i Leksands kommun med övrigt dataunderlag från 
förstudien. Jordartstypen i Västra Rönnäs består av lera-silt. 
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Lokalen i Västra Rönnäs, Leksands kommun, valdes i huvudsak för den 
mycket variationsrika och artrika ängen vid en av gårdarna i byn. Även 
blomrika åkrar i anslutning till ängen inkluderades. Åkrarna i nordvästra 
delen var mer blomrika medan åkern i öst hade fläckvist med blomrika 
områden. Gårdens trädgård var mycket bivänlig.  

För marklevande steklar var det bäst efter åkerkanten mot vägen i nordöst. 
Det fas även åkerhak i väst och nordväst som var mer lättgrävda för 
marklevande steklar. Timmerhus på gården erbjuder också en del 
bomöjligheter. 

Västra Rönnäs har en yta på 2,3 ha och inventerades 21-06-17 samt 21-07-21 
av Jens Montelius Risberg. 

 

 
Figur 65. Lokalbild över Västra Rönnäs utanför Leksands kommun, juli 2021. 
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Biskopsbyn i Malung-Sälens kommun 

 
Figur 66. Lokalkarta över Biskopsbyn i Malung-Sälens kommun med övrigt dataunderlag från 
förstudien. Jordartstypen i Biskopsbyn består av isälvssediment. 
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Biskopsbyn i Malung-Sälen bestod av en före detta upplagsplats eller dylikt. 
Det fanns begränsat med kärlväxter i inventeringsområdet och ett fåtal 
plantor av ljung, käringtand, styvmorsviol och grustrav. Enstaka rosetter av 
liten blåklocka, gullris och prästkrage. Några sälgar i brynet. Besök 2 var det 
mer blomrikt av liten blåklocka, åkervädd, klöver och smällglim. 

Substratmässigt fanns blottor med finare sand som förekom sparsamt. Den 
största sandblottan på ca 10 kvm hittades i den norra änden. I övrigt bestod 
marken av grövre grus men blandat med finare material. Marken var till 
största delen igenväxt av tall. Enstaka körspår som blottat sand gick igenom 
inventeringsområdet. 

Biskopsbyn har en storlek på 0,3 ha och inventerades den 2021-06-02 och den 
2021-07-01 av Tor Hansson Frank. 

 

 
Figur 67. Lokalbild över Biskopsbyn i Malung-Sälens kommun, juni 2021. 
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Klingermoret i Malung-Sälens kommun 

 
Figur 68. Lokalkarta över Klingermoret i Malung-Sälens kommun med övrigt dataunderlag från 
förstudien. Jordartstypen i Klingermoret består av isälvssediment. 
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Klingermoret är en aktiv sandtäkt med finkornig sand med inslag av grövre 
material. Fina strukturer med sanddyner, hak och branta solexponerade 
sluttningar kan hittas i området och därmed finns även mycket varma 
mikromiljöer. Dock är det begränsat med blommande växter vid första 
besöket. Vid första besöket hittades enstaka maskros och grustrav samt 
rosetter av hagfibbla och styvhårig kvastfibbla, mjölkört och rölleka. Vid 
andra besöket fanns det däremot gott om rödfibbla, rödklöver, smällglim, 
kråkvicker och käringtand. 

Biskopsbyn har en storlek på 0,07 ha och inventerades den 2021-06-02 och 
den 2021-07-01 av Tor Hansson Frank. 

 

Figur 69. Lokalbild över Klingermoret i Malung-Sälens kommun, juni 2021. 
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Källan i Malung-Sälens kommun 

Figur 70. Lokalkarta över Källan i Malung-Sälens kommun med övrigt dataunderlag från 
förstudien. Jordartstypen i Källan består av isälvssediment. 
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Källan kan beskrivas som en artrik betesmark med ett antal sandblottor 
varav den största på ca 50kvm som låg i ett sydvänt bryn. Sanden som 
hittades i området var finkornigt, men däremot saknades exponerade 
sandblottor. Det fanns stora mängder vitmåra och stormåra. Vid första 
besöket hittades det bitvis med blommande maskrosor och fingerörter och 
även rosetter av åkervädd, bockrot, gullris, enstaka prästkrage och liten 
blåklocka. Nektartillgång uppskattades bli mycket god på sensommaren. 

Källan har en storlek på 0,2 ha och inventerades den 2021-06-03 och den 
2021-07-01 av Tor Hansson Frank. 

 

Figur 71. Lokalbild över Källan i Malung-Sälens kommun, juni 2021. 
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Lillgläntan vid Östra Ofors i Malung-Sälens kommun 

Figur 72. Lokalkarta över Lillgläntan i Malung-Sälens kommun med övrigt dataunderlag från 
förstudien. Jordartstypen i Lillgläntan består av isälvssediment. 
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Lillgläntan består av ett litet bryn, brynet ligger i kant av vallodling som 
förutom ett fåtal maskrosor hyser få örter. I brynet hittas grustrav, 
liljekonvalj, mjölkört, liten blåklocka möjligen luktviol, bockrot, käringtand, 
rölleka, kråkvicker, rödblära och prästkrage. De flesta har dock endast 
hittats som rosetter vid första besöket. Mindre blottor av finkornig sand 
förekommer i brynet dock under pågående igenväxning av mossor, örter och 
gräs. Förna börjar ackumuleras och rotfilt likaså. Inventeringsområdet är 
utan exponerad skärning men brynet gör miljön varm. Bosubstrat är därmed 
inte särskilt bra. 

 
Lillgläntan har en storlek på 0,03 ha och inventerades den 2021-06-02 och 
den 2021-07-01 av Tor Hansson Frank. 

 

Figur 73. Lokalbild över Lillgläntan i Malung-Sälens kommun, juni 2021. 
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Älvhagen i Malung-Sälens kommun 

Figur 74. Lokalkarta över Älvhagen i Malung-Sälens kommun med övrigt dataunderlag från 
förstudien. Jordartstypen i Älvhagen består av postglacial sand och grus. 



Gaddsteklar och andra pollinatörer i Dalarnas län • Länsstyrelsen Dalarna 2022 • 92 

Älvhagen består av betesmark som är rik på örter. Vid inventeringstillfället 
fanns det rikligt med blommande blommor av gökärt, maskros och enstaka 
rödblära. Rosett av prästkrage, liten blåklocka, gullris, käringtand bockrot 
skallror och åkervädd förekommer också. I genomsnitt ses det som en fin 
kärlväxtlokal. För andra besöket hittades vänderot mjölkört och smällglim. 
Inom själva inventeringsområdet finns det få sandblottor. I princip endast 
centralt inom inventeringsområdet vid ladan och död ved väldigt sparsamt. 
Vid brofästet finns det sandblottor i söderläge och vid fällplacering hittas små 
lerblottor. Under andra besöket kunde bohål hittas. Fällplaceringen flyttades 
ca. 500 m norrut nära en skogskant på grund av pågående betning/slåttring 
av betesmarken.  
 
Vid Älvhagen påträffades punktsmalbi Lasioglossum punctatissimum, en art 
som tidigare inte noterats i Dalarna. Arten är spridd i södra Sverige upp till 
södra Värmland, Mälardalen och längs östkusten upp till Gävle. Denna 
värmeälskande art kan ha fått fäste nyligen i Dalarna och varma miljöer 
längs Västerdalälven kan vara en bra biotop där vi får se mer av arten 
framöver. 

Älvhagen har en storlek på 0,3 ha och inventerades den 2021-06-02 och den 
2021-07-01 av Tor Hansson Frank.  

 

 
Figur 75. Lokalbild över fällplaceringen för Älvhagen i Malung-Sälens kommun, juni 2021. 
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Alderängarna i Mora kommun 

 
Figur 76. Lokalkarta över Alderängarna i Mora kommun med övrigt dataunderlag från förstudien. 
Jordartstypen i Alderängarna består av postglacial sand och grus. 
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Alderängarna i Mora kommun består mestadels av örtrik hedvegetation med 
violer, ljung, kråkbär, kattfot. En del rosor och rönnträd hittades. Området 
har nyligen blivit röjt från talluppväxt, kraftigt lövuppslag fanns dock i 
området. Substrat är av varierande kornstorlekar men mest stenigt. 
Guldsandbi har en stabil population, Sälgvedgeting, en sällan registrerad art, 
noterades 2021. 
 
Alderängarna har en storlek på 2,2 ha och inventerades den 2021-05-31 av 
Johan Abenius, 2021-06-24 av Joel Hallqvist och den 2021-07-24 Johan 
Abenius. 

 

 
Figur 77. Lokalbild över Alderängarna i Mora kommun, juni 2021. 
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Bälter i Mora kommun 

Figur 78. Lokalkarta över Bälter i Malung-Sälens kommun med övrigt dataunderlag från 
förstudien. Jordartstypen i Bälter består av isälvssediment. 

  



Gaddsteklar och andra pollinatörer i Dalarnas län • Länsstyrelsen Dalarna 2022 • 96 

Bälter i Mora kommun är en gammal sandtäkt, är omgiven av tallskog samt 
växer, bärris och ljung med föryngring av tall i området. Av de blommande 
blommor som finns så hittades käringtand. Substratmässigt så är det 
”obegränsat” i täktbotten, och finns slänter och stigar på finsand längs med 
kanterna. Död ved hittas också i området i form av fallna träd och brutna 
grenar.  

Bälter har en storlek på 0,5 ha och inventerades 2021-05-30 Johan Abenius, 
den 2021-06-23 av Joel Hallqvist och 2021-08-06 Johan Abenius. 

 

Figur 79. Lokalbild över Bälter i Mora kommun, juni 2021. 
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Frostkitt i Mora kommun 

Figur 80. Lokalkarta över Frostkitt i Mora kommun med övrigt dataunderlag från förstudien. 
Jordartstypen i Frostkitt består av isälvssediment men gränsar till postglacial sand och grus strax 
norr om inventeringsområdet. 
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Frostkitt består av sandspår inom hedtallskog av lavtyp med få inslag av 
lingon, käringtand samt blåbärsris hittas fläckvis i sluten skog. 
Inventeringsområdet för Frostkitt är ca. 500m ifrån en TUVA yta (38B-ZUP) 
som klassades som restaurerbar. I inventeringsområdet finns det gott om 
sandblottor av finsand längs MC-spår. Vid Frostkitt påträffades 
dynöronblomfluga Pelecocera lusitanica VU, en art som tidigare inte 
registrerats från Dalarna. Arter är känd från varma sandmiljöer på hedmark 
i Småland och på Gotland. 
 
Frostkitt har en storlek på 0,7 ha och inventerades 2021-05-30 av Johan 
Abenius, den 2021-06-23 av Joel Hallqvist och 2021-08-06 av Johan Abenius.  

 

Figur 81. Lokalbild över Frostkitt i Mora kommun, juni 2021. 
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Bonäs hockeyplan i Mora kommun 

Figur 82. Lokalkarta över Bonäs hockeyplan i Mora kommun med övrigt dataunderlag från 
förstudien. Jordartstypen i Bonäs hockeyplan består av postglacial sand och grus. 
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Bonäs hockeyplan inventeringsområde består av sandig örtrik kulturmark 
och ung sandtallskog med bärris strax bakom en ishockeyrink i Bonäs, Mora. 
Under juli månad hittades blommande fibblor, åkervädd och ljung. Det finns 
gott om finsand i hela området och död tallved mest består av mestadels 
klena avverkningsrester.  

Bonäs hockeyplan är rikt på sandlevande solitärbin och finmovägstekel 
Arachnospila abnormis som är krävande i sitt val av habitat med varma 
sandiga fina sandavlagringar. 

Bonäs hockeyplan har en storlek på 0,7 ha och inventerades 2021-05-30 av 
Johan Abenius, den 2021-06-24 av Joel Hallqvist och 2021-07-24 av Johan 
Abenius. 

 

 
Figur 83. Lokalbild över Bonäs hockeyplan i Mora kommun, juni 2021. 
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Knysslan i Mora kommun 

Figur 84. Lokalkarta över Knysslan i Mora kommun med övrigt dataunderlag från förstudien. 
Jordartstypen i Knysslan består av postglacial sand och grus. 
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Knysslan är ett litet område i Mora som är en lavtallskog på dynkrön med 
örtväxter som kråkbär, lingon och innehar öppen solexponerad finsand längs 
kanten. Enstaka ungträd av tall växer i sandområdet samt i lägre partier 
hittas det även blåbär och ljung. Det finns död ved i form av 
avverkningsrester utspritt i centrala delen av Knysslan. Nära intill 
inventeringsområdet, ca 150m ifrån, finns det en skjutbana med gräsvall. 

Knysslan har en storlek på 0,02 ha och inventerades 2021-05-30 av Johan 
Abenius, den 2021-06-24 av Joel Hallqvist och 2021-07-24 av Johan Abenius. 

 

 
Figur 85. Lokalbild över Knysslan i Mora kommun, juni 2021. 
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Kumbelnäs i Mora kommun 

 
Figur 86. Lokalkarta över Kumbelnäs i Mora kommun med övrigt dataunderlag från förstudien. 
Jordartstypen i Kumbelnäs består av postglacial sand och grus. 
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Kumbelnäs består av lövskog som är någorlunda lundartad med grova tallar i 
nordlig riktning mot gräsvallen och hästhagen. De örter som förekommer i 
det här området är rödblära, gökärt och liljekonvalj. Under augusti månad 
fanns även gulsporre, gullris och fibblor. Bland substraten fanns här 
sandmark med öppna fläckar inte så solexponerade då de skuggades av 
träden i närheten. I hästbetesmarken fanns det med öppna och exponerade 
sandfläckar. 
Kumbelnäs har en storlek på 0,1 ha och inventerades den 21-05-31 av Johan 
Abenius, 21-06-24 av Joel Hallqvist och 21-08-06 av Johan Abenius. 

 

 
Figur 87. Lokalbild över Kumbelnäs i Mora kommun, juni 2021. 
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Loksend i Mora kommun 

 
Figur 88. Lokalkarta över Loksend i Mora kommun med övrigt dataunderlag från förstudien.
Jordartstypen i Loksend består av postglacial sand och grus. 
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Lokalen för Loksend består av en grusig vägkant som innehar örtrik 
gräsmark nära intill gräsmatta och lövskog. Under augusti månad blommade 
ängsvädd, gullris, kråkvicker i området men kanter och gräsvallen här var 
maskinslagen med kvarlämnade hörester. 

Bland substratet hittades bar sandmark och lite död lövved från skogen. 
Bland de gaddsteklar som inventerades under frihåvningen hittades 
åkerhumla, Anoplius viaticus, trädgårdssandbi och stenhumla. I augusti 
hittades även ängshumla. 

Loksend har en yta på 0,15 ha och inventerades den 21-05-31 av Johan 
Abenius, 21-06-23 av Joel Hallqvist och den 21-08-06 av Johan Abenius. 

 

 
Figur 89. Lokalbild över Loksend i Mora kommun, juni 2021. 
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Svinvallen i Mora kommun 

 
Figur 90. Lokalkarta över Svinvallen i Mora kommun med övrigt dataunderlag från förstudien. 
Jordartstypen i Svinvallen består av postglacial sand och grus. 
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Lokalen för Svinvallen ligger i ett naturreservatsområde med samma namn 
strax väster om södra Bonäs i Mora kommun som innehar skarp ris och 
lavhed med mjölon och kråkbär. Det förekommer enstaka kattfot i området 
och blåbärsblom finns i omgivande skog. Under juli månad förekom det 
fläckar av blommande ljung i norra änden av lokalen. Sandunderlag med 
blottor hittades i stigar med brännfläckar och hed. Bland gaddsteklar 
hittades rovstekelarten Miscophus concolor – ovanlig och hedvägstekel 
Archnospila sogdianoides som är typisk för sandiga skog i norra Sverige men 
ovanlig söderöver. 

Svinvallen har en yta på 1,2 ha och inventerades den 21-05-30 av Johan 
Abenius, 21-06-23 av Joel Hallqvist och den 21-07-24 av Johan Abenius. 

 

Figur 91. Lokalbild över Svinvallen i Mora kommun, juni 2021. 
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Säs i Mora kommun 

 
Figur 92. Lokalkarta över Säs utanför Mora kommun med övrigt dataunderlag från förstudien. 
Jordartstypen i Säs består av isälvssediment. 
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Lokalen Säs är en grustäkt omgiven av tallskog vid Säs nära riksväg 70 strax 
utanför Mora. Det växer enstaka sälg, getväppling och maskrosor samt 
tussilago i täkten. Det finns en del blomsterlupin i en del av täkten. 
Blåbärsblom hittas i omgivande skog. Fläckvis med finsand finns i kanterna 
mot ungtallskogen. Substratmässigt så finns det i täkten enbart utlagt 
krossmaterial. Bland de inventerade gaddsteklarna i området med frihåvning 
hittades Anoplius viaticus, Halictus rubicundus, ljus jordhumla och 
åkerhumla som drog på käringtand. I juli månad hittades även kålfjäril. 
 
Säs har en yta på 6,7 ha och inventerades den 21-05-31 av Johan Abenius, 
21-06-23 av Joel Hallqvist och 21-07-24 av Johan Abenius. 
 
 

 
Figur 93. Lokalbild över Säs i Mora kommun, juni 2021. 
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Tallsandskogen nordväst om Östnor i Mora kommun 

Figur 94. Lokalkarta över Tallsandskogen i Mora kommun med övrigt dataunderlag från 
förstudien. Jordartstypen i Tallsandskogen består av isälvssediment. 
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Tallsandskogen är som sitt namn, en sandtallskog där det växer lingon, 
kråkbär, ljung och käringtand. Består främst av öppen sand i slänt mot 
vägen där den största delen av sandytan är täckt med trädgårdsavfall. Delvis 
ung tallskog omger lokalen. Bland de inventerade insekter finns Sobersandbi 
hona, åkerhumla, och ängshumla som hittades på ljungblom.  
 
Tallsandskogen har en yta på 0,05 ha och inventerades den 21-05-30 av 
Johan Abenius, 21-06-23 av Joel Hallqvist och den 21-08-06 av Johan 
Abenius. 

 

 
Figur 95. Lokalbild över Tallsandskogen i Mora kommun, juni 2021. 
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Backbotten i Smedjebackens kommun 

 
Figur 96. Lokalkarta över Backbotten i Smedjebackens kommun med övrigt dataunderlag från 
förstudien. Jordartstypen i Backbotten består av isälvssediment. 
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Backbotten består av en örtrik slänt längs med tågspår. Banvallen innehåller 
delvis nylagt krossmaterial. Där vegetation har utvecklats så finns det 
högvuxet gräs. Förekommer fläckvist med maskrosor, liljekonvalj och 
midsommarblomster. Övriga växtarter som finns i området är blomsterlupin, 
kirskål och hallon. Inplanterat i banvallen fanns det honungsfacelia. Bland 
bosubstratet hittas sand finns men det finns mest grövre material. En 
timmerlada fanns i närheten av lokalen en bit bort. Honungsbin lapar vatten 
från rännilar i närheten av banvallen och det hittades bikupor ca. 50 meter 
bort vid ladans sydvägg.  

Backbotten har en yta på 0,18 ha och inventerades 21-05-29, 21-06-18 samt 
21-08-04 av Johan Abenius. 

 

 
Figur 97. Lokalbild över Backbotten i Smedjebackens kommun, juni 2021. 
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Kalvnäset i Smedjebackens kommun 

 
Figur 98. Lokalkarta över Kalvnäset i Smedjebackens kommun med övrigt dataunderlag från 
förstudien. Jordartstypen i Kalvnäset består av postglacial sand och grus. 
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Kalvnäset är en täkt i en halvö med tunna sandjordar och småskaligt 
odlingslandskap. Täkten har nyliven blivit utvidgad och är ansluten till 
kulturmark i villaområde och det är rikligt med finsand i täktslänterna. 
 
I området finns fynd av både guldsandbi Andrena marginata NT och 
väddsandbi Andrena hattorfiana – arter som trivs i blomrika sandiga 
torrmarker. Området domineras av åkervädd, väddklint, gulvial, kråkvicker, 
käringtand, tjärblomster och rödklöver. Vid Kalvnäset påträffades den 
ovanliga ouckeldansflugan Drapetis simulans. 
 
Kalvnäset har en yta på 0,43 ha och inventerades den 21-05-29, 21-06-18 och 
den 21-08-04 av Johan Abenius. 
 

 
Figur 99. Lokalbild över Kalvnäset i Smedjebackens kommun, juni 2021. 

 



117 Gaddsteklar och andra pollinatörer i Dalarnas län • Länsstyrelsen Dalarna 2022 • 117 

Vibberbo i Smedjebackens kommun 

 
Figur 100. Lokalkarta över Vibberbo i Smedjebackens kommun med övrigt dataunderlag från 
förstudien. Jordartstypen i Vibberbo består av isälvssediment. 
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I Vibberbo finns det en brukningsväg mellan gammal ängsgranskog och frisk 
till fuktig kulturmark. Gräsmarken här är ohävdad men väldigt örtrikt med 
stenbär, stormåra, midsommarblomster, humleblomster, daggkåpa, älggräs, 
smörblomma, gökärt. I juni hittades också gulvial, hundkäx, teveronika och 
käringtand. Senare på hösten under augusti månad fanns högvuxet 
rödklöver. Vägkanterna hade tät grässvål, men lite döda tallgrenar. Och i 
vägbankarna fanns både grus och lera. Efter en kort regnperiod i augusti så 
var det delvis översvämmat och fullslutet fältskikt. Bland de arter som 
hittades här fanns åkerhumla, ljus jordhumla coll., aurorafjäril, citronfjäril, 
påfågelöga och silverstreckad pärlemorfjäril. 
 
Vibberbo har en yta på 0,24 ha och inventerades den 21-05-29, 21-06-18 och 
den 21-08-04 av Johan Abenius. 

 

 
Figur 101. Lokalbild över Vibberbo i Smedjebackens kommun, maj 2021. 
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Janpers i Säters kommun 

 
Figur 102. Lokalkarta över Janpers i Säters kommun med övrigt dataunderlag från förstudien. 
Jordartstypen i Janpers består av lera-silt. 
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Janpers i Säters kommun är ett grustag angränsande till tallskog och 
innehar gott om sandtrav, maskros och vitsippa. Det förekom stora mängder 
med hallonbuskar i området, samt under juni inventerades även åkerspärgel, 
lomme, vitklöver, klibbkorsört och fanns även övrig ruderatvegetation. Det 
var många varierade boplatsmiljöer för sandlevande insekter i de hak, 
slänter och varma platser som fanns i området. Död ved hittades i de lövrika 
brynen som gränsar tallskogen. 
 
Janpers har en yta på 0,4 ha och inventerades den 21-05-20 av Magnus 
Stenmark och 21-06-18 av Johan Abenius. 

 

 
Figur 103. Lokalbild över Janpers i Säters kommun, juni 2021. 
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Jättebjörken i Säters kommun 

 
Figur 104. Lokalkarta över Jättebjörken i Säters kommun med övrigt dataunderlag från 
förstudien. Jordartstypen i Jättebjörken består av isälvssediment. 
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Jättebjörken i Säters kommun är en gles blandskog med hagkaraktär och 
består av ohävdad gräsmark med liljekonvalj, vitmåra, fibblor, ängsklocka 
och stor blåklocka i sluten fältvegetation. Det förekommer en del lövfall och 
exponerade stammar i samband med finsand i solexponerade slänter ut mot 
åkern i söderläge med stråsäd riktad mot kullen. 
 
Jättebjörken har en yta på 0,44 ha och inventerades den 21-05-20 av Magnus 
Stenmark och 21-06-17 av Johan Abenius. 

 

 
Figur 105. Lokalbild över Jättebjörken i Säters kommun, juni 2021. 
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Kraftravinen i Säters kommun 

 
Figur 106. Lokalkarta över Kraftravinen i Säters kommun med övrigt dataunderlag från 
förstudien. Jordartstypen i Kraftravinen består av isälvssediment. 
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Kraftravinen är mestadels en grusig mark längs kraftledning med maskrosor 
och sandtrav. Det förekom ett örtrikare fältskikt under sommaren med 
knytling, prästkragar, ängsklocka, rödklöver och fibblor. Det fanns enstaka 
små platser med mer finkornigt grus inom ytan. Det sker en långsam 
beskogning av lövskog i hårdgjord industrimark. 

Kraftravinen har en yta på 1,6 ha och inventerades 21-05-20 av Petter 
Andersson och 21-06-17 av Johan Abenius. 

 

 
Figur 107. Lokalbild över Kraftravinen i Säters kommun, juni 2021. 
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Våbäck i Säters kommun 

Figur 108. Lokalkarta över Våbäck i Säters kommun med övrigt dataunderlag från förstudien. 
Jordartstypen i Våbäck består av lera-silt. 
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Våbäck är ett område inom en ravin som används som en tipp då det finns 
både upplag och jordhögar. Maskros och hägg växer i blom här. 
Blomsterlupin och andra ruderatväxter fanns under våren och på sommaren 
kom åkertistel, hundkäx, gråbo, stormåra. nässlor och gräs. På det här 
området fanns det mest lera och jord och det förekom en upplagd sandhög. 
 
Våbäck har en yta på 0,3 ha och inventerades den 21-05-20 och 21-06-18 av 
Johan Abenius. 

 

 
 Figur 109. Lokalbild över Våbäck i Säters kommun, maj 2021. 
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Habitatparametrar 
När habitatparametrarna summerades skapas en poäng som kan användas 
för att ranka lokalerna. Summan av habitatparametrarna var som minst 2 
och som mest 13 poäng (N=215). Habitatparametrarna var blomrikedom, 
sandförekomst, bryn, död ved, varma miljöer samt bosubstrat.  
 
Habitatparametrar registrerades i alla kommuner som omfattades av de sju 
stråkområden som varit ramen för inventeringen 2020-2021. Det fanns stora 
skillnader mellan kommunerna. Säter, Mora och Hedemora kommuner hade 
högre poängsummering för alla habitatparametrar jämfört med de övriga 
kommunerna (Tabell 2). Blomrikedomen var högst i Malung och Hedemora 
kommuner, sandförekomsten bedömdes högst på lokalerna i Borlänge och 
Säter, fler artrika bryn noterades i Mora och Hedemora, död ved bedömdes 
finnas mest i Mora och Falu kommuner, medan varma miljöer påträffades i 
högre grad i Falun och Mora medan bomiljöer för pollinatörer påträffades 
mest i Mora och Säters kommuner (Tabell 2). 
 

Tabell 2. Antal undersökta lokaler med avseende på habitatparametrar. 
Genomsnittliga värden av summan av habitatparametrarna, blomrikedom, 
sandförekomst, bryn, död ved, varma miljöer och bosubstrat för pollinatörer. 

Kommun Antal 
platser 

Habitat-
parametrar 

Blom-
rikedom 

Sand-
förekomst 

Bryn Död 
ved 

Varma 
miljöer 

Bo-
substrat 

Borlänge 5 10,60 2,00 1,60 0,40 0,80 2,40 3,40 
Falun 41 11,85 1,85 0,98 0,27 1,20 2,78 4,78 
Gagnef 24 7,63 1,33 0,71 0,00 0,38 2,25 2,96 
Hedemora 19 12,26 2,26 1,05 0,53 1,32 2,47 4,63 
Leksand 19 7,74 1,21 0,63 0,16 0,42 2,21 3,11 
Malung 36 10,89 2,33 1,03 0,36 0,83 2,25 4,08 
Mora 32 12,81 2,00 0,88 0,50 1,34 2,81 5,28 
Smedjebacken 15 7,20 1,33 0,53 0,13 0,33 2,27 2,60 
Säter 24 13,29 2,00 1,29 0,50 1,29 2,75 5,46 
Totalsumma 215 10,84 1,86 0,93 0,32 0,95 2,51 4,27 

 
De 50 lokalerna med högst total summa av habitatparametrarna finns 
presenterade (Tabell 3). För de lokaler som undersöktes med insektsfällor 
(N=30) korrelerade summan av habitatparametrarna med det antal av 
gaddsteklar som påträffats på lokalen (Figur 110). Korrelationen gav att R-
värdet var is 0,28, men utan signifikans (p=0,13) (Pearsons korrelation). 
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Figur 110. Det fanns en korrelation (R=0,28) mellan summan av habitatparametrar (y-axeln) och 
antal arter av gaddsteklar (x-axeln). Plotten inkluderar de lokaler som undersöktes med 
insektsfällor (N=30).
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Tabell 3. De 50 (av 215) lokalerna med högst summa av poängen av habitatparametrarna. De lokalerna med högst summa prioriterades i 
urvalet för lokaler för färgskålar och frihåvning.  

Namn Poäng Blomrikedom Sandförekomst Död ved Bryn Varma miljöer Bomiljöer Jordartstyp Stråkområde 
Älvgången NR 12 3 2 3 1 2 7 Postglacial sand-grus Säter-Hedemora 
Åkerudden 11 3 2 3 1 4 7 Isälvssediment Falun-Säter-Hedemora 
Vikbyns norra hage 2 11 3 2 3 1 7 7 Lera-Silt Säter-Hedemora 
Snirudden 10 3 2 3 0 5 7 Berg Falun-Säter-Hedemora 
Kraftravinen 10 3 2 3 0 4 7 Lera-Silt Säter-Hedemora 
Kalvnäset vid fälla 11 3 2 2 1 7 7 Postglacial sand-grus Smedjebacken 
Grusslänten vid 
tallbacken 

10 2 2 3 1 4 7 Isälvssediment Säter-Hedemora 

Tallsandskogen 10 2 2 3 1 4 7 Isälvssediment Mora 
Vikbyns norra hage 2 10 3 1 3 1 2 7 Lera-Silt Säter-Hedemora 
Trumslagargropen 10 2 2 2 1 4 7 Postglacial sand-grus Borlänge 
Källan 9 2 1 3 1 2 6 Isälvssediment Malung-Sälen 
Sandeplanen 9 2 2 2 1 4 5 Isälvssediment Malung-Sälen 
Algläntan 9 3 1 3 0 3 7 Isälvssediment Falun 
Jättebjörken 9 3 1 3 0 4 7 Isälvssediment Falun-Säter-Hedemora 
Sandödleslänten 9 2 2 3 0 1 5 Isälvssediment Mora 
Linntjänn 9 3 2 2 0 1 7 Isälvssediment Malung-Sälen 
Liljansnäs glänta 9 2 1 3 1 3 7 Lera-Silt Falun 
Våbäck 9 2 2 2 1 4 7 Lera-Silt Säter-Hedemora 
Backa Dammar 9 3 2 2 0 6 7 Lera-Silt Falun 
Bonäs hockeyplan 9 2 1 3 0 3 7 Postglacial sand-grus Mora 
Vikaravinen 9 1 2 3 1 4 7 Isälvssediment Falun-Säter-Hedemora 
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Namn Poäng Blomrikedom Sandförekomst Död ved Bryn Varma miljöer Bomiljöer Jordartstyp Stråkområde 
Pulkabacken 9 3 2 1 1 4 7 Isälvssediment Malung-Sälen 
Myrsnurran 9 2 2 1 1 5 7 Postglacial sand-grus Mora 
Loksend 9 3 1 2 0 0 7 Postglacial sand-grus Mora 
Sandängarnas 
Sandhög 

9 3 2 1 0 6 7 Postglacial sand-grus Mora 

Mossplan 8 1 2 2 1 5 5 Isälvssediment Malung-Sälen 
Tallplanen 8 1 2 2 1 5 5 Isälvssediment Mora 
Frostkitt 8 1 2 2 1 2 5 Isälvssediment Mora 
Stenhålet 8 1 2 2 1 4 5 Isälvssediment Malung-Sälen 
Klingermoret 8 3 2 1 1 1 7 Isälvssediment Malung-Sälen 
Karlsbyheden 8 3 2 1 1 6 8 Isälvssediment Falun 
Rupstjärn sandtäkt 8 2 2 1 1 7 7 Isälvssediment Falun 
Juganbo 8 2 1 3 0 3 7 Isälvssediment Falun-Säter-Hedemora 
Åkersträckan 8 2 1 3 0 3 7 Isälvssediment Malung-Sälen 
Lajtjenn 8 1 2 3 0 2 5 Isälvssediment Mora 
Vikabranten 8 1 2 3 0 1 5 Isälvssediment Falun-Säter-Hedemora 
Strands åkerlänga 8 3 1 2 0 3 7 Isälvssediment Falun-Säter-Hedemora 
Äng vid slakthus 8 2 1 2 1 5 7 Lera-Silt Borlänge 
Färjeby 8 2 2 1 1 2 7 Lera-Silt Säter-Hedemora 
Stenglänta 8 2 1 3 0 3 7 Lera-Silt Falun-Säter-Hedemora 
Backa Glänta 8 1 2 3 0 3 7 Lera-Silt Falun 
Stora skedvi 
brukningsväg 

8 3 2 1 0 1 7 Lera-Silt Falun-Säter-Hedemora 

Tallhöjden 7 1 2 1 1 1 1 Isälvssediment Malung-Sälen 
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Namn Poäng Blomrikedom Sandförekomst Död ved Bryn Varma miljöer Bomiljöer Jordartstyp Stråkområde 
Täkte söder 
Djupdalen 

om 7 1 2 1 1 1 5 Isälvssediment Falun-Säter-Hedemora 

Vägkorsningen 7 1 2 1 1 4 5 Isälvssediment Mora 
Sandbankarna 7 1 2 1 1 4 5 Isälvssediment Mora 
Borgärde badplats 7 2 1 2 0 0 7 Isälvssediment Falun 
Gräv V 7 1 2 2 0 4 7 Isälvssediment Leksand-Gagnef 
Avfallsstationen 7 1 2 2 0 1 5 Isälvssediment Mora 
Fibblahagen 7 2 2 1 0 3 7 Isälvssediment Falun-Säter-Hedemora 
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Tabell 4. Antal poäng från habitatparametrarna för de lokalerna som valdes ut för närmare inventering med färgskålar och frihåvning 
under åren 2020 och 2021 (N=42). Antal arter och antal individer av gaddsteklar som påträffades under inventeringen 2020-2021 
redovisas. 

Namn Poäng Blomrikedom Sandförekomst Död ved Bryn Varma milj Bomiljöer Jordartstyp Stråkområde Arter Ind. 
Ullvi 13 3 2 2 1 8 8 Postglacial sand- Leksand-Gagnef 21 165 

grus 
Lilla Älvgången NR 13 3 2 3 1 2 7 Postglacial sand- Säter- 20 47 

grus Hedemora 
Åkerudden 12 3 2 3 1 4 7 Isälvssediment Falun-Säter- 20 100 

Hedemora 
Hälla husbehovstäkt 12 3 3 1 1 5 8 Postglacial sand- Leksand- 33 154 

grus Gagnef 
Kalvnäset 12 3 2 2 1 7 7 Postglacial sand- Smedjebacken 79 309 

grus 
Jättebjörken 11 3 2 3 0 4 7 Isälvssediment Falun-Säter- 24 105 

Hedemora 
Tallsandskogen 11 2 2 3 1 4 7 Isälvssediment Mora 25 83 
Kraftravinen 11 3 2 3 0 4 7 Lera-Silt Säter- 35 158 

Hedemora 
Karlsbyheden 10 3 2 1 1 6 8 Isälvssediment Falun 42 155 
Backa Dammar 10 3 2 2 0 6 7 Lera-Silt Falun 26 72 
Vikaravinen 10 1 2 3 1 4 7 Isälvssediment Falun-Säter- 58 321 

Hedemora 
Helgbo 10 2 2 1 0 7 8 Postglacial sand- Leksand- 30 235 

grus Gagnef 
Källan 10 2 2 3 1 2 6 Isälvssediment Malung-Sälen 12 17 
Loksend 10 3 2 2 0 1 7 Postglacial sand- Mora 24 106 

grus 
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Namn Poäng Blomrikedom Sandförekomst Död ved Bryn Varma milj Bomiljöer 

 

Jordartstyp Stråkområde Arter Ind. 
Bonäs hockeyplan 10 2 2 3 0 3 7 Postglacial sand- Mora 23 41 

grus 
Älvbacka 10 2 2 3 1 4 7 Isälvssediment Säter- 20 145 

Hedemora 
Rupstjärn sandtäkt 9 2 2 1 1 7 7  Isälvssediment Falun 34 108 
Djuptjärnbo 9 3 2 2 1 5 Morän Leksand- 11 36 

Gagnef 
Klingermoret 9 3 2 1 1 1 7 Isälvssediment Malung-Sälen 41 90 
Morstugugärdet 9 3 2 0 1 2 5 Isälvssediment Mora 46 126 
Bälter 9 2 2 3 0 1 5 Isälvssediment Mora 45 105 
Våbäck 9 2 2 2 1 4 7 Lera-Silt Säter- 29 29 

Hedemora 
Nordåker 8 2 2 2 0 2 6 Lera-Silt Leksand- 28 55 

Gagnef 
Västra Rönnäs 8 3 2 1 1 3 3 Lera-Silt Leksand- 20 165 

 Gagnef 
Bölsåravinen 8 3 3 1 0 2 Morän Leksand- 29 129 

Gagnef 
Hisvåla vägslänt 8 2 3 2 1 5 Morän Leksand- 6 30 

Hagen Bete 8 2 2 1 0   
 

Lera-Silt 
Gagnef 
Leksand- 25 70 
Gagnef 

Älvhagen 8 3 2 0 0 1 4 Postglacial sand- Malung-Sälen 32 89 
grus 

Knysslan 8 0 3 1 1 7 6 Postglacial sand- Mora 41 131 
grus 

Frostkitt 8 1 2 2 1 2 5 Isälvssediment Mora 34 91 



Gaddsteklar och andra pollinatörer i Dalarnas län • Länsstyrelsen Dalarna 2022 • 134 

  

 

Namn 
Hisvåla bete 

Poäng 
7 

Blomrikedom
2 

Sandförekomst
2 

 Död ved 
1 

Bryn 
1 

Varma milj
8 

Bomiljöer  Jordartstyp 
Morän 

Stråkområde 
Leksand-
Gagnef 

Arter  Ind.  

Janpers 7 0 3 1 0 2 8 Lera-Silt Säter-
Hedemora 

10 43 

Viggenvägen 6 1 3 0 0 2 5 Isälvssediment Hedemora 28 96 
Karlsarvet 6 2 3 0 0 1 2 Isälvssediment Leksand-

Gagnef 
40 165 

Alderängarna 6 2 2 0 0 1 0 Postglacial 
grus 

sand- Mora 17 19 

Backbotten 6 1 2 0 0 2 6 Postglacial 
grus 

sand- Smedjebacken 18 39 

Biskopsbyn 5 1 2 0 1 1 1 Isälvssediment Malung-Sälen 19 48 
Lillgläntan 5 1 2 1 1 3 1 Isälvssediment Malung-Sälen 14 444 
Svinvallen 5 1 2 0 0 1 2 Postglacial 

grus 
sand- Mora 18 42 

Säs 5 1 2 0 1 1 2 Isälvssediment Mora 34 102 
Kumbelnäs 5 1 0 1 1 7 3 Isälvssediment Mora 10 27 
Vibberbo 5 1 2 0 0 6 2 Lera-Silt Smedjebacken 15 36 
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Rödlistade arter 
Under inventeringen 2020-2021 påträffades 13 rödlistade arter, av dessa var 
två gaddsteklar: 

• Lansettkägelbi Coelioxys lanceolata NT påträffades i två olika men 
närliggande lokaler med sin värd vialtapetserarbi Megachile 
nigriventris vid Helgbo och Djuptjärnbo i Leksands kommun 

• Guldsandbi Andrena marginata NT påträffades vid Alderängarna och 
vid Skärsjö vid Rommehed i Borlänge kommun 

Bland de övriga rödlistade arterna som påträffades under inventeringen 
2020-2021 fanns spindlar, skalbaggar och flugor: 

• Dynöronblomfluga Pelecocera lusitanica VU påträffades vid Frostklitt 
i Mora kommun 

• Svävflugedagsvärmare Hemaris tityus NT påträffades på flera platser 
i länet 

• Ängsmetallvinge Adscita statices NT påträffades på blomrik torräng i 
Rönnäs och Hälla i Leksands kommun 

• Vickerglasvinge Bembecia ichneumoniformis NT påträffades vid 
Kraftravinen i Säters kommun 

• Violettkantad guldvinge Lycaena hippothoe NT påträffades på flera 
platser i länet 

• Sotnätfjäril Melitaea diamina NT påträffades vid Djuptjärnbo och 
Bölsåravinen i Leksands kommun 

• Skalbaggsarten inom familjen knäppare Cardiophorus ebeninus NT 
påträffades på flera platser i södra och sydöstra Dalarna 

• Skalbaggsarten rönnplattnos Gonotropis gibbosa NT påträffades vid 
Nordåker i Leksands kommun 

• Skalbaggasarten inom familjen trädsvampbaggar Triplax rufipes NT 
påträffades vid Kalvnäset i Smedejackens kommun 

• Kärrtaggfoting Zora armillata NT påträffades vid Älvgången i 
Hedemora kommun 

• Tofsgropspindel Baryphyma gowerense NT påträffades vid Älvgången i 
Hedemora kommun 

I Dalarnas län har 24 rödlistade arter påträffats av gaddsteklar, om vi stödjer 
oss på all inrapporterad information på analysportalen (Tabell 5). Av dessa är 
16 arter klassade till NT, 3 arter VU, 3 arter EN, 1 art DD och 1 art RE. De 
rödlistade arterna av gaddsteklar i länet fördelar sig på vildbin (15 arter), 
rovsteklar (1 art), guldsteklar (4 arter), vägsteklar (3 arter) och getingar (1 
art). Flera av arterna saknar med största sannolikhet en livskraftig 
population i dag ( 
Figur 116) och bara ungefär 2/3 registrerade efter år 2000. De rödlistade 
arterna är kopplade till olika biotoper: 4 arter är knutna till fjällmiljö, några 
till skogslandskapet men de flesta har ett habitat som är starkt förankrat i 
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odlingslandskapet. Rödlistade arter har påträffats i alla inventerade 
kommuner: mellan 1 och 6 arter är påträffade i varje kommun ( 
Figur 116). Borlänge, Mora och Älvdalen kommun hör till de som har flest 
registrerade rödlistade arter. Andelen rödlistade arter av gaddsteklar i länet 
är 5,5 % (24/440), vilket kan jämföras med proportionen för hela svenska 
faunan som är 21 % (192/890) (Artdatabanken 2020). För enbart vildbin är 
andelen rödlistade i länet 8 % (15/176) och i landet 29 % (97/330) 
(Artdatabanken 2020). 
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Tabell 5. Rödlistade arter av gaddsteklar i Dalarna baserat på information från analysportalen.  

Taxa Svenskt namn RL Kommentar A
ve

st
a 

B
or

lä
ng

e 

Fa
lu

n 

G
ag

ne
f 

H
ed

em
or

a 

Le
ks

an
d 

Lu
dv

ik
a 

M
al

un
g -

Sä
le

n 
M

or
a 

O
rs

a 

R
ät

tv
ik

 

Sä
te

r 

Sm
ed

je
-

ba
ck

en
 

Va
ns

br
o 

Ä
lv

da
le

n 

Su
m

m
a 

Endast påträffad vid ett tillfälle på 
Andrena humilis slåttersandbi VU Rommehed 2008  1       1        

Stabila populationer i Borlänge, 
Andrena marginata guldsandbi NT Mora och Vansbro  58   1    82  5  1 56 1 204 
Panurgus banksianus storfibblebi VU Endast känd från Stakheden     12           12 

NT Endast i Älvdalen, återfunnen 
Bombus balteatus fjällhumla 2020               3 3 
Bombus distinguendus klöverhumla NT Spridd i odlingslandskapet 1 9 1 2 1 2  1 2   2 1   22 

NT Få observationer, troligen mer 
Bombus monticola berghumla spridd        1    3    4 

NT Endast känd från Lilla Älvgången 
Bombus muscorum mosshumla NR    1            1 

NT Ovidimerade observationer finns 
Bombus pyrrhopygus polarhumla från Grövelsjön            2    2 

Arten är försvunnen från landet 
men fanns på 1800-talet i Särna 

Bombus ruderatus fälthumla RE om etikettering korrekt            1    1 
Nomada guttulata droppgökbi NT Odlingslandskapet i sydost 3   2        5     
Nomada opaca bryngökbi NT Möjligen förbisedd mellanbygdsart  1          1     
Hylaeus pictipes väggcitronbi NT Ej återfunnen sedan 70-tal 6   1        7     
Hylaeus signatus resedabi NT Finns på Krylbo bangård 1        1        
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Möjligen underrapporterad art 
Coelioxys lanceolatus lansettkägelbi NT som hör till Siljansbygden  1  1     1     3   
Stelis phaeoptera stampansarbi VU Ej återfunnen sedan 1942    1      1     2  
Nysson interruptus ej svenskt namn EN Mora stationsmiljö    1          1   

bred 
Elampus constrictus spatelguldstekel NT Ej återfunnen sedan 1970-talet     1         1   

rakkantad 
Elampus foveatus spatelguödstekel DD Möjligen förbisedd     1         1   

kortfotad 
Chrysis brevitarsis guldstekel NT Påträffad endast vid Gåsberget          1    1   

Osäker förekomst i länet. 
Habitatet är varma miljöer med 

Chrysis ignita s.lat.* ej svenskt namn  timmerväggar.  3 1    2       1  7 
Endast två observationer i 

Dipogon vechti tallvägstekel NT skogslandskap    1      1    2   
Priocnemis confusor stäppvägstekel EN Endast vid Kvissedsforsen    2          2   
Arachnospila 
westerlundi tallmovägstekel NT Endast vid Furudal          1    1   
Odynerus reniformis tagglergeting NT Endast vid Karlsbyn, år 1957  1        1       
*Gnistguldstekel Chrysis ignita som ingår i komplexet Chrysis ignita s. lat. är rödlistad som starkt hotad (EN). I Dalarna finns 7 observationstillfällen av Chrysis ignita s. lat. men 
ingen av dessa har konstaterats höra till Chrysis ignita.
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Vanliga arter 
Inom svensk naturvård finns ofta ett stort fokus på ovanliga arter. I ett 
långsiktigt arbete med att förstå, restaurera och utveckla habitat för 
pollinatörer krävs kunskap och naturvårdsåtgärder för arter som i dag 
förekommer talrikt och är spridda. De vanligaste 10 % av arterna av 
gaddsteklar står sannolikt för långt mer än 90 % av pollinationen som utförs 
av insekter. De mest talrika arterna, bjälklagsarterna, fyller på det sättet en 
viktig ekosystemfunktion. I Dalarna vet vi att många arter av gaddsteklar 
(66 arter) bara har en känd förekomst i en av länets kommuner (Figur 111). 
Många arter är däremot kända från alla eller nästan alla av länets 
kommuner (Figur 111), och de är bland dessa vi hittar bjälklagsarterna. I 
Dalarna är följande arter de mest rapporterade om man tittar på alla 
kommuner: 

• Jordhumlor Bombus lucorum coll. består av tre svårskiljda arter B. 
lucorum, B. cryptarum och B. magnus. - sammantaget har denna 
artgrupp registrerats vid 974 tillfällen i länets samtliga kommuner. 
Troligen är lejonparten tillhörande B. lucorum. Habitatet är i 
huvudsak skogslandskapet. 

• Åkerhumla Bombus pascuorum – påträffad vid 840 tillfällen i 
samtliga länets kommuner. Habitatet är i huvudsak i 
odlingslandskapet. 

• Vargvägstekel Anoplius viaticus - påträffad vid 542 tillfällen i 
samtliga länets kommuner. Habitatet är i huvudsak i 
skogslandskapet. 

• Ängshumla Bombus pratorum - påträffad vid 529 tillfällen i samtliga 
länets kommuner. Habitatet omfattar både odlingslandskapet och 
skogslandskapet. 

• Rovstekelarten Oxybelus uniglumis - påträffad vid 460 tillfällen i 
samtliga länets kommuner. Opportunist som finns i sandmiljöer. 

• Stenhumla Bombus lapidarius - påträffad vid 448 tillfällen i samtliga 
länets kommuner. Finns i odlingslandskapet. 

• Hushumla Bombus hypnorum - påträffad vid 441 tillfällen i samtliga 
länets kommuner. Finns i odlingslandskapet. 

• Honungsbi Apis mellifera - påträffad vid 379 tillfällen i alla länets 
kommuner förutom Älvdalen. Finns där människan håller bikupor. 

• Ringcitronbi Hylaeus annulatus - påträffad vid 348 tillfällen i alla 
länets kommuner förutom Avesta. Håller till i skogslandskapet. 

• Krabbvägstekel Arachnospila trivialis - påträffad vid 322 tillfällen i 
alla länets kommuner förutom Hedemora. Finns både i 
skogslandskapet och i odlingslandskapet. 
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Figur 111. Länets fauna av gaddsteklar (N=440) och antal arter som är rapporterade i en, flera 
eller alla av länets 15 kommuner. Exempelvis är 31 arter av gaddsteklar rapporterade i 8 olika 
kommuner i Dalarna, medan 66 arter bara är påträffade i en enda av kommunerna i Dalarna. 

 
Under inventeringen 2020-2021 påträffades åkerhumla Bombus pascuorum 
på samtliga platser som undersöktes med färgskålar. Åkerhumla liksom 
trädgårdshumla Bombus hortorum som är en annan av de mest spridda 
arterna, är långtungad och därmed i riskzonen för populationsminskning då 
floraförändringar inte gynnar långtungade arter. Åkerhumla är den mest 
rapporterade humlearten i landet och den tycks ha ett särskilt starkt fäste i 
mellanbygder. Både åkerhumla, trädgårdshumla och flera andra av de 
humlearter som är spridda i Dalarna har haft nedåtgående 
observationstrender i de populära bee walks som genomförs av volontärer i 
Storbritannien (Comont och Dickinson 2020). Med några få undantag är 
långtungade arter på väg tillbaka medan korttungade ökar, i alla fall i 
Storbritannien. Det är rimligt att anta att landskapsförändringarna i Sverige 
leder till en liknande förskjutning. En förklaring till detta fenomen tros vara 
att djuppipiga blommor såsom tjärblomster, vitplister, rödklöver minskar till 
förmån för gräs och örter med mer lättillgänglig nektar. Dalarna, och i 
synnerhet odlingsbygderna vid Avesta, Hedemora, Säter, Tunabygden och 
Siljansbygden har bra biotoper för humlor. Jämfört med andra odlingsbygder 
i landet utmärker sig Dalarna med att ha höga andelar av kräsna 
långtungade humlearter som vallhumla Bombus subterraneus, backhumla 
Bombus humilis och haghumla Bombus sylvarum. Detta fenomen bör betyda 
att det finns en stark resiliens i Dalarnas odlingsbygder. En aktiv förvaltning 
av odlingslandskapet och uppmärksammande och spridning av 
naturvårdsåtgärder som gynnar boplatser och födotillgång för de långtungade 
humlearterna är viktigt i Dalarna. På det sättet kan de nedgångar som 
uppmätts i Storbritannien (Comont och Dickinson 2020) motverkas i 
Dalarna. 
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Figur 112. De arter av gaddsteklar som påträffades på flest lokaler under inventeringen med 
färgskålar 2020-2021 (N=30). 

Trender 
I Dalarna har inte någon kontinuerligt återkommande miljöövervakning av 
gaddsteklar genomförts, på så sätt som gjorts i Västra Götalands län och 
Jönköpings län. Trots det har en rad omfattande inventeringar utförts och 
dessa kan användas för att dra slutsatser om vilka arter som ökar, minskar 
eller förväntas ha en likvärdig population i länet. Tack vare samlingar, 
information och digitaliserade observationer finns kunskap om 
gaddstekelfaunan i Dalarna från sent 1800-tal. Under första hälften av 1900-
talet arbetade flera meriterade entomologer i länet som Karl-Herman 
Forsslund, Edgar V. Wieslander och Tord Tjeder. Karl-Herman Forsslund 
samlade gaddsteklar och Edgar V. Wieslander samlade gaddsteklar i flera 
kommuner men framför allt i Ludvika. Tord Tjeder samlade också i flera 
kommuner men mest i trakterna av Rättvik. Under andra hälften av 1900-
talet har Björn Cederberg, Lars-Ove Wikars, Bengt Ehnström. Astrid Løken, 
Lars Norén och Johan Abenius lämnat värdefulla bidrag. Det är först under 
2000-talet som Länsstyrelsen arrangerat systematiska undersökningar av 
insekter, däribland gaddsteklar (Abenius & Hellqvist 2008, Larsson 2008, 
Stenmark 2012a, Stenmark 2012b, Stenmark, M. 2012, Stenmark 2016). 
Även Trafikverket har genomfört insektsinventeringar i artrika 
järnvägsmiljöer i Dalarna (Larsson 2010, Larsson & Stenmark 2010, 
Stenmark & Larsson 2010). I dag vet vi att 440 arter finns eller har funnits i 
länet, men många arter har upptäckts de sista decennierna (Figur 113) och är 
ett resultat av de systematiska undersökningarna som Länsstyrelsen och 
Trafikverket genomfört.  
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Figur 113. Antal ackumulerande arter av gaddsteklar (Hymenoptera: Aculeata) som rapporterats 
för länet. 

Nytillkommande arter 

Kraftigt ökande 
Flera värmegynnade arter av gaddsteklar tycks öka kraftigt, troligen som en 
respons på den klimatförändring som pågått en tid. Den kraftiga ökningen av 
praktbyxbi Dasypoda hirtipes är en sådan art. Praktbyxbi är känd från länet 
under mitten av 1900-talet och hade troligen en tynande tillvaro under slutet 
av 1900-talet. Under 2010-talet påträffade praktbyxbi på enstaka platser i 
länet, som regel på mycket lämpliga platser med avseende på värme, 
sandkvalitet och på värdväxter. Under 2020-talet har arten tydligt etablerat 
sig på flera lokaler och spridit sig norrut.  

Nyligen etablerade 
Mosshumla Bombus muscorum NT påträffades vid Håvran i Hedemora under 
2019. Arten har troligen nyligen etablerat sig och bör eftersökas för att förstå 
hur stor populationen är. 

Tallvägstekel Dipogon vechti NT påträffades vid 2021. Arten har troligen 
funnits i länet en tid men undgått upptäckt. Tallvägstekel kan finnas i andra 
områden och arten bör eftersökas i samband med att flygsanddyner och 
andra sandfält undersöks. 

Arter som knackar på dörren 
Storgökbi Nomada sexfasciata RE har inte registrerats i Sverige sedan 1800-
talet och förmodas därför vara utgången. Storgökbi är en kleptoparasit och 
nyttjar stora populationer av långhornsbi Eucera longicornis. Långhornsbi är 
en art som kan ha gynnats av de sista decenniernas landskapsförändringar 
och klimatförändring. Dalarna och Värmland har den typen av blomrika 
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miljöer som långhornsbi trivs i – varma småkuperade miljöer med gott om 
främst gulvial och käringtand. Storgökbi kan vara en art som lyckas 
återetablera sig i landet, och Dalarna kan i ett sådant scenario spela en 
viktig roll för arten.  

Svartpälsbi Anthophora retusa NT, som ingår i ett åtgärdsprogram för hotade 
arter, men har aldrig hittills påträffats i Dalarna. Arten har under 2010-talet 
expanderat kraftigt i Mälardalen och etablerade sig 2014-2015 i 
Västmanland och 2020-2021 även i Gästrikland. Arten flyger i maj och trivs i 
varma sandiga miljöer med gott om vitplister, tjärblomster och andra 
djuppipiga örter. Arten bör kunna etablera sig i Dalarna och eftersök bör 
göras i trakterna av Söderbärke, Krylbo och Hedemora. 
 

Utgående arter 

Baserat på data från analysportalen vet vi att 17 arter (3,8 % av länets kända 
fauna) registrerats före år 2000 men inte kunnat påträffas därefter. Sätter vi 
brytpunkten vid år 2010 vet vi att 53 arter (12 %) inte registrerats därefter. I 

Figur 114. Svartpälsbi Anthophora retusa NT har aldrig påträffats i Dalarna. Svartpälsbi har 
expanderat sitt utbredningsområde i Svealand och därför är det lämpligt att håll koll på blomrika 
torrmarker under maj månad – arten kanske snart etablerar sig i Dalarna.  
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några av dessa fall finns tveksamhet kring om arten överhuvudtaget har 
funnits i länet i en stabil population, eftersom endast enstaka individer 
påträffats. Några av dessa troliga utgående arter tros ha haft stabila 
populationer men eftersom markanvändningen förändrats är 
förutsättningarna små i dag för att hysa arterna. Till denna kategori hör 
väggcitronbi Hylaeus pictipes som funnits vid Täktbo i Avesta kommun och i 
Ludvika. Väggcitronbi har höga krav på sitt bosubstrat och föredrar varma 
platser med obehandlade stockar – omålade timmerhus, ängslador, 
gärdsgårdsvirke mm. Det är troligt att många fler arter haft sin livsmiljö i 
Dalarna under 1800- och 1900-talet, och att dessa trängts undan i takt med 
förändringarna som kommit i takt med att konstgödsel börjat användas. 
Troligen har avvecklingen av de naturliga fodermarkerna (slåttermarker och 
ogödslade betesmarker) haft en mycket stor effekt på lokal och regional 
artrikedom av gaddsteklar och andra pollinatörer. Det är också troligt att en 
rad arter har varit knutna till de svämzoner som funnits i naturligt 
strömmande vattendrag. Guldsandbi Andrena marginata NT är en art som är 
anpassad att nyttja blomrika sandiga svämängar. I takt med att 
vattendragen börjat dämmas har översvämningszonerna förändrats, 
islossningen har ändrat karaktär och många svämängar har växt igen. 

Minskar eller ökar pollinatörer? 

Med den information vi har i dag kan vi inte generellt dra slutsatsen att 
antalet arter eller storleken på populationer av gaddsteklar har förändrats 
jämfört med en given tidpunkt i historien. Anledningen är att vår kunskap 
om gaddstekelfaunan i länet på 1700-talet, 1800-talet och även 1900-talet är 
mycket begränsad. Vi bör dock kunna anta att stora delar av det som var 
odlingslandskap under första hälften av 1900-talet generellt har fått sämre 
förutsättningar för insekter, och därmed påverkat faunan av vildbin, 
rovsteklar och andra gaddsteklar negativt. Framför allt förklaras det av att 
markslaget ändrats från slåttermark, betesmark eller åker till skog på stora 
arealer. Samtidigt har infrastrukturbiotoper som järnvägsmiljöer, vägkanter, 
flygplatser kraftledningsgator och miljöer kring dammar utvecklats under 
1900-talet och stora blomrika arealer har tillkommit och gett plats för en ny 
typ av gaddstekelfauna. Vi vet också att det bland länets 440 arter av 
gaddsteklar finns både vinnare och förlorare. Bland de som är ökande finns 
flera klimatvinnare som praktbyxbi Dasypoda hirtipes, vallhumla Bombus 
subterraneus och tagglergeting Odynerus reniformis NT. Bland förlorarna 
finns en rad arter som vi tror har försvunnit eller är på väg att försvinna från 
länet. Dessa arter har ofta höga habitatkrav på glesa skogsmiljöer 
(tallvägstekel Dipogon vechti NT), timrade överloppsbyggnader (väggcitronbi 
Hylaeus pictipes NT, fibblemurarbi Osmia leaiana, stampansarbi Stelis 
phaeoptera VU) eller sandhed (tallmovägstekel Arachnospila westerlundi 
NT). 
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Singletons 
De observationer som görs i endast en individ under en inventering benämns 
singeltons. Att beräkna antalet singletons kan användas för att mäta 
mättnaden i en undersökning. Om endast en individ observerats kan det röra 
sig om en kringflygande individ som kan höra hemma på en annan lokal, men 
det kan också bero på att populationen är liten. Förhållanden mellan arter 
som har olika levnadsätt är också en viktig parameter då vissa kanske har en 
större benägenhet att fångas upp i en fälla än andra. Metoden utgår från hur 
många unika grupper man har med endast ett exemplar, många sådana 
grupper tyder på en låg mättnad. Eftersom det inte är troligt att det bara 
finns ett exemplar av en art i ett område är det rimligt att tro att en hög 
andel av sådana fynd också innebär att det finns fler arter som man inte 
lyckats fånga. En låg frekvens av ensamfynd talar för att 
inventeringsresultatet är uttömmande och att få arter skulle tillkomma vid 
en intensifierad studie (Oertli m. fl. 2005). Under 11 storskaliga (> 2000 
artbestämda individer) inventeringar av gaddsteklar har frekvensen av 
ensamfynd varierat från 15–40 % (Williams m. fl. 2001, Oertli m. fl. 2005).  

För materialet från färgskålarna (N=30 platser)under inventeringen 2020-
2021 artbestämdes 3 949 individer bland gaddsteklar. Totalt noterades 233 
arter i genomsnitt om 17 individer per art. Andelen singletons var 24 %, och 
den andelen får betraktas som hög andel och betyder att man kan anta att 
det fanns fler arter på lokalerna som skulle kunna ha upptäckts med mer 
omfattande inventering. För all tillgängliga data från Dalarna (440 arter) 
finns information om att 32 av dessa endast observerats i en individ, andelen 
singletons är följaktligen 9,7 %. För all tillgängliga data är beräkningen av 
singletons osäker då många observationstillfällen inte registrerat antal 
individer utan bara angett att arten är noterad. För kommunerna Malung-
Sälen och Älvdalen noterades höga tal av singletons - 46 % respektive 43 % 
av arterna är kända bara i en individ från respektive kommun medan 
medelvärdet för kommunerna i Dalarna är 26 %. Höga andelar singletons 
talar för att många fler arter än de som är kända bör finnas i kommunen. 

Kommun för kommun 
I samtliga 15 kommuner finns inrapporterad information i Artportalen om 
förekomst av arter av gaddsteklar ( 
Figur 115). Under inventeringen 2020-2021 ökades kunskapen avsevärt om 
faunan av gaddsteklar i alla de kommuner som omfattades av stråkområdena 
i vilken inventeringen skedde (Falun, Gagnef, Hedemora, Leksand, Malung-
Sälen, Mora, Säter och Smedjebacken). I övriga kommuner har andra 
inventeringar utförts och bildar grund för den kommunvisa presentation som 
följer. 
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Figur 115. Antal arter av gaddsteklar (N=440) som påträffats i respektive kommun baserat på all 
tillgängliga data (Artportalen), samt antal arter (N = 251) som påträffades under inventeringen 
2020–2021.  

 
I länet finns stora skillnader mellan kommunerna när det gäller faunan av 
gaddsteklar. Antalet rödlistade arter varierar från 1 till 6 arter, och antal 
arter med okänd status då de inte registrerats sedan många år varierar från 
2 till 13 och antal arter kända från Dalarna med som bara påträffats inom 
kommunen vara från 0 till 12 (Figur 116). Mora och Rättvik spelar här i en 
särskild liga då dessa kommuner har undersökts under andra hälften av 
1900-talet och början av 2000-talet. En del av de arterna som påträffades då 
har inte kunnat påträffas senare – till exempel vid Bonäsfältet och 
Rättviksheden. 
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Figur 116. Antal rödlistade, antal ej noterade arter efter 2020 samt antal unikt förekommande 
arter av gaddsteklar som påträffats i respektive kommun. Baserat på data från Artportalen. 

 
Gaddstekelfaunan i Dalarna (440 arter) inkluderar 49 % markbyggande 
arter, vilket är strax under genomsnittet för hela den svenska 
gaddstekelfaunan (50 %). De arter av gaddsteklar som inte är markbyggande 
är hålbyggande arter och i Dalarna så finns därför, om än liten, en övervikt 
på habitat som gynnar hållevande arter. Bland gaddsteklar i Dalarna är 176 
arter bin (40 %). I Dalarna finns 52 arter av oligolektiska arter av bin, vilket 
utgör 30 % av faunan av bin. Oligolektiska arter är de som är specialiserade 
på att samla pollen från en eller några få närbesläktade pollenväxter. I 
landet är andelen oligolekter 32 %. Andelen parasitiska arter av bin i 
Dalarna utgör 24 %, något lägre än 28 % som är andelen för landets bifauna. 
Parasitiska arter är blodbin, gökbin, kägelbin och andra arter som inte 
samlar pollen själva utan lägger ägg i andra arters bon; så kallad 
kleptoparasistism. För antal arter av bin, val av bosubstrat, oligolekti och 
parasitism finns stora skillnader mellan kommuner i länet (Figur 117). 
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Figur 117. Antal arter av bin, andel markbyggande, andel oligolekti och andel parasiterande arter 
av faunan av vildbin i Dalarna per kommun. 
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Avesta 

Avesta kommun har gott om isälvsavlagringar i anslutning till Dalälven och i 
stråk mot Horndal. Observationerna av gaddsteklar har främst gjorts i 
infrastrukturbiotoper och i anslutning till de sandtäkter och andra 
skärningar i åsmiljöer som finns i kommunen. Kommunen har potential att 
utveckla miljöer för gaddsteklar och andra pollinatörer genom att fokusera på 
torra och sandiga miljöer längs Dalälven och längs de övriga 
isälvsavlagringarna. Odlingslandskapet kring By är svagt undersökt. I 
kommunen har flera arter påträffats endast här och saknas i andra 
kommuner i Dalarna. Dessa arter kan vara kopplade till speciella miljöer som 
är värda att skydda. Dessa arter är: 

• Resedabi Hylaeus signatus NT finns vid Krylbo stationsområde där 
den har sin livsmiljö i bestånd av gulreseda. 

• Snäckmurarbi Osmia bicolor 
• Rovstekelarten Stigmus solskyi, bara påträffad vid ett tillfälle 1977 
• Rovstekelarten Mimumesa atratina, bara påträffad vid ett tillfälle 

1995 
• Blank hedmyra Formica pressilabris påträffades 2013 vid Byvalla 

driftsplats men har inte noterats därefter 

 
Figur 118. Observationer (Analysportalen till och med 2021) av gaddsteklar i Avesta kommun. 
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Hedemora 

I Hedemora kommun finns, ur ett länsperspektiv, en betydande andel 
odlingsmark. Odlingslandskapet är i huvudsak knutet till Dalälven och till 
området vid Vikmanshyttan och Västerby. En art som verkar ha ett starkt 
fäste i kommunen är droppgökbi Nomada guttata NT, en kleptoparasit på 
blodsandbi Andrena labiata som samlar pollen på veronikor Veronica. 
Droppgökbi trivs i täta populationer av sin värdart och den har starka fästen 
i kommunens odlingsbygder. Håvran är ett fäste för mosshumla Bombus 
muscorum NT, som bara påträffats här i länet. Håvran hyser även en rad 
mindre vanliga brynarter och gräsmarksarter och bildar därför en artrik 
miljö för gaddsteklar. 

I kommunen har är flera arter påträffats endast här och saknas i andra 
kommuner i Dalarna. Dessa arter kan vara kopplade till speciella miljöer som 
är värda att skydda. Dessa arter är: 

• Mosshumla Bombus muscorum NT – etablerad vid Håvran som enda 
plats i länet. Oklart om arten är permanent etablerad. 

• Rovstekelarten Crossocerus congener i ädellövmiljöer vid Kloster 
• Vassvägstekel Anoplius caviventris 

 

Figur 119. Observationer (Analysportalen till och med 2021) av gaddsteklar i Hedemora kommun. 
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Säter 

I kommunen finns en hög artrikedom av pollinatörer påvisad från 
Rommehed, som sträcker sig in i kommunen vid Mora by. Populationen av 
guldsandbi i kommunen finns i denna del och är en del av en metapopulation 
inom Rommehed, där tyngdpunkten av populationen finns i Borlänge 
kommun. Älvnära betesmarker och bryn är artrika och delvis 
uppmärksammade. Brynmiljöer i till exempel Säterdalen är svagt undersökta 
när det kommer till gaddsteklar och andra pollinatörer. Kommunen är en av 
de mest artrika i länet, men potential finns att upptäcka fler arter i 
brynmiljöer, strandängar och sandmiljöer i älvnära områden. 

I kommunen har är flera arter påträffats endast här och saknas i andra 
kommuner i Dalarna. Dessa arter kan vara kopplade till speciella miljöer som 
är värda att skydda. Dessa arter är: 

• Blåklocksbi Melitta haemorrhoidalis – finns bara i denna kommun 
men är annars en spridd art i södra och mellersta Sverige 

• Rovstekelarten Crossocerus subulatus – endast påträffad 2008 vid 
Mora by vid Rommehed, på Säterssidan 

• Rovstekelarten Lestica subterranea - endast påträffad 2008 vid Mora 
by vid Rommehed, på Säterssidan  

• Rovstekelarten Stigmus pendulus – påträffad vid Gustafs 
stationsmiljö 2009 

• Rödryggad guldstekel Chrysis viridula – påträffad 2021 och kan vara 
nyetablerad i länet. Arten parasiterar på lergetingar Odynerus. I länet 
är mörk lergeting Odynerus spinipes spridd och tagglergeting 
Odynerus reniformis NT nyligen påträffad i Falu kommun. 

• Vårmurargeting Ancistrocerus nigricornis – påträffades 2020 vid 
Färjeby, och är troligen spridd i åtminstone de sydliga kommunerna. 
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Figur 120. Observationer (Analysportalen till och med 2021) av gaddsteklar i Säters kommun. 
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Smedjebacken 

Dalarnas sydligaste utpost präglas av skogsmark men också ett sjösystem 
som är grunden för Strömsholms kanal. Södra och Norra Barken, Leran, 
Nedre och Övre Hillen är sjöarna som bildar vattenväg genom kommunen 
upp till Ludvika. Kommunens storskaliga infrastrukturprojekt med kanalen, 
järnvägen och alla 100-tals gruvor har säkerligen präglat faunan av 
pollinatörer genom den flora och de bomöjligheter som skapats och 
upprätthållits under flera 100-tals år och in i vår tid. Detta avspeglas i dag 
genom att kommunen, trots sin blygsamma yta, är en av de kommuner i 
länet där flest arter av gaddsteklar har noterats (251 arter). En stor del av 
faunan är kopplad till sandmiljöer, urbana miljöer och infrastrukturbiotoper 
och många av de arterna kan ha etablerats under perioden då gruvindustrin 
anlades i stor skala, under 1700-talet. 

I kommunen har flera arter påträffats endast här och saknas i andra 
kommuner i Dalarna. Dessa arter kan vara kopplade till speciella miljöer som 
är värda att skydda. Dessa arter är: 

• Nätblodbi Sphecodes reticulatus – 2009 
• Blåtoppad guldstekel Chrysis rutilans – 1997 
• Stritsäcksstekelarten Anteon gaullei - påträffad i trakterna av 

Söderbärke 2010. Sannolikt spridd även i andra kommuner.  
• Vedstritskelearten Embolemus ruddii – påträffades vid 

Knapptjärnsberget 2010. Sannolikt spridd även i andra kommuner. 
• Fjällvägstekel Anoplius tenuicornis – påträffad vid Knapptjärnsberget 

och vid Kalvnäset mellan 2006 och 2020. 
• Kustvägstekel Arachnospila rufa – påträffades vid Knapptjärnsberget 

under 2006. 
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Figur 121. Observationer (Analysportalen till och med 2021) av gaddsteklar i Smedjebackens 
kommun. 
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Ludvika 

Denna del av Bergslagen har helt präglats av gruvdriften. Inom kommunen 
har 100-tals gruvor funnits. Alla delar av kommunen har under 1700-talet, 
1800-talet och 1900-talet påverkats massivt av gruvdriften, antingen genom 
skogsavverkning för framställning av bränsle till masugnar, eller för 
infrastrukturmiljöer vid gruvområdena. Gaddstekelfaunan har också formats 
av detta industrilandskap. Vi har ont om kunskap om vilka arter som 
etablerade sig och dominerade under gruvdriftsperioden, men troligen ser vi 
spår i gaddstekelfaunan fortfarande i dag. Vi vet att flera arter med stor 
sannolikhet försvunnit från kommunen, däribland väggcitronbi Hylaeus 
pictipes NT och stampansarbi Stelis phaeoptera NT – arter som hör till ett 
landskap som är mer blomrikt och har mer död ved jämfört med i dag. 

I kommunen finns Stakheden som är identifierat som en av länets hot spot. 
Stakheden och det odlingslandskap som hör till Nyhammar, Grangärde och 
Sunnansjö finns beskrivet under avsnittet hot spots. 

I kommunen har flera arter påträffats endast här och saknas i andra 
kommuner i Dalarna. Dessa arter kan vara kopplade till speciella miljöer som 
är värda att skydda. I Ludvika finns bara en länsunik art och det är 
storfibblebi Panurgus banksianus VU som trots eftersök endast verkar finnas 
vid Stakheden i Nyhammar. 

 

Figur 122. Observationer (Analysportalen till och med 2021) av gaddsteklar i Ludvika kommun. 
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Borlänge 

I Borlänge kommun finns 3 367 observationstillfällen inrapporterade – flest i 
Dalarna. Borlänge är tillsammans med Mora den mest artrika kommunen i 
länet. Rommehed i Tunabygden är kommunens, och en av länets, hot spot för 
insektsarter. Denna delvis stäppliknande gräsmarkshed bidrar med miljöer 
för flera rödlistade arter bland insekter, svamp och kärlväxter. Längs älven 
finns flera platser som är värdefulla för pollinatörer, bland annat slåtter- och 
betesmarker längs Lennhedsåsen och kring Bysjön. Strandmiljöer i trakterna 
av Torsång förefaller vara värdefulla, men har inte undersökts. Inom 
kommunen finns också infrastrukturbiotoper med höga naturvärden, 
däribland en artrik järnvägsmiljö på bangården i Borlänge. 

I kommunen har flera arter påträffats endast här och saknas i andra 
kommuner i Dalarna. Dessa arter kan vara kopplade till speciella miljöer som 
är värda att skydda. Dessa arter är: 

• Slåttersandbi Andrena humilis VU är bara känd från Rommehed, men 
har inte registrerats sedan 2008 

• Morotssandbi Andrena minutuloides är bara känd från Rommehed i 
Dalarna 

• Bryngökbi Nomada opaca NT är bara känd från miljöerna vid 
Borlänge järnvägsstation, men är sannolikt spridd i trakterna söder 
och sydost om Borlänge. 

• Rovstekelarten Crossocerus palmipes är bara känd från Rommehed i 
Dalarna 

• Rosenguldstekel Hedychridium roseum är känd från en järnvägsbank 
i Stora Tuna. Arten parasiterar på rovstekelarten Astata boops som är 
spridd i de södra kommunerna i länet. 

• Röd slavmyra Formica rufibarbis är bara känd från en järnvägsbank 
vid byn Övre Svärdsjö på Rommehed 
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Figur 123. Observationer (Analysportalen till och med 2021) av gaddsteklar i Borlänge kommun. 
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Falun 

Isälvsavlagringarna bildar i kommunen flera rullstensåsar som bildar öppna 
skärningar och hedmark. Svärdsjöåsen är en biås till Badelundaåsen som 
sträcker sig parallellt med Dalälven. Svärdsjöåsen sträcker sig genom 
kommunen från Danholn via östra stranden av Runn ner till Enbacka. 
Faluåsen och Sundbornsåsen är biåsar till Svärdsjöåsen. De mest värdefulla 
områdena med gott om öppna sandmiljöer för insekter är Bengtsheden, 
Blixbo och Vika längs Svärdsjöåsen.  

I kommunen har flera arter påträffats endast här och saknas i andra 
kommuner i Dalarna. Dessa arter kan vara kopplade till speciella miljöer som 
är värda att skydda. Dessa arter är: 

• Mörkhuvad smalmyra Temnothorax tuberum flera lokaler i trakterna 
av Sundborn 

• Tagglergeting Odynerus reniformis NT påträffades vid Karlsbyn under 
inventeringen 2021. Arten är troligen spridd längs 
isälvsavlagringarna i kommunen. 

 
Figur 124. Observationer (Analysportalen till och med 2021) av gaddsteklar i Falu kommun. 
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Gagnef 

I kommunen finns värdefulla miljöer i strandnära odlingslandskap längs 
Västerdalälven, som bildar en av Dalarnas möjliga hot spots för gaddsteklar. 
Miljöer längs Österdalälven är svagt undersökta men har potential att vara 
värdefulla för värmekrävande arter i småskalig odlingsmark och bryn. 
Infrastrukturbiotoper med höga naturvärden finns vid bland andra Björbo, 
Dala-Floda och Mockfjärd. 

I kommunen har är flera arter påträffats endast här och saknas i andra 
kommuner i Dalarna. Dessa arter kan vara kopplade till speciella miljöer som 
är värda att skydda. Dessa arter är: 

• Rovstekelarten Crossocerus styrius – vid Skärklackens grustäkt, söder 
om Björbo. 

• Rovstekelarten Crossocerus distinguendus – endast känd från en 
järnvägsmiljö i Gagnef 

 
Figur 125. Observationer (Analysportalen till och med 2021) av gaddsteklar i Gagnefs kommun. 
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Leksand 

Kommunen domineras av skogsmark men betydande odlingsmarker finns 
längs Österdalälven och kring Siljan. Bland skogskopplade ovanliga arter 
finns tallvägstekel Deutaregenia vechti NT som påträffades 2021 i en tallskog 
vid Stor-Flaten i kommunens västra utpost. En stor del av gaddstekelfaunan 
i kommunen är knuten till odlingsbygderna och i synnerhet till sandmiljöer. 
Vialsandbi Andrena lathyri är en art specialiserad att samla pollen från 
gökärt och påträffades vid Djuptjärnbo under 2021. Franssmalbi 
Lasioglossum sexstrigatum är en sandmarksspecialist som är ovanlig i södra 
och mellersta Sverige och den påträffades vid Karlsarvet under 2021. 

Den småskaliga odlingsbygden vid kring Insjön identifierades som en av 
länets hot spots och finns beskrivet under det avsnittet. 

I kommunen har flera arter påträffats endast här och saknas i andra 
kommuner i Dalarna. Dessa arter kan vara kopplade till speciella miljöer som 
är värda att skydda. Dessa arter är: 

• Bandsandbi Andrena flavipes – ett märkligt fynd från 1953 i 
samhället. Arten är annars inte känd från mellersta Sverige. 

• Höstgökbi Nomada roberjeotiana -troligen förbisedd och bör kunna 
påvisas även i närliggande kommuner 

• Vialgökbi Nomada villosa – spridd i trakterna nära lokalerna Helgbo 
och Djuptjärnbo 

• Franssmalbi Lasioglossum sexstrigatum – enda kända lokalen är 
Karlsarvet 

• Rakkantad spatelguldstekel Elampus foveatus – en lokal i samhället 
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Figur 126. Observationer (Analysportalen till och med 2021) av gaddsteklar i Leksands kommun. 
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Vansbro 

I Vansbro kommun saknas arter som bara finns i denna kommun i Dalarna. 
Miljöer i kommunen förefaller vara svagt inventerade. Under 2020 
upptäcktes guldsandbi Andrena marginata NT vid Morn utanför Järna, och 
populationen finns i blomrika vägkanter med bra bosubstrat i älvnära miljö, 
och populationen verkar vara etablerad. Troligen finns fler populationer och 
andra ovanliga arter av gaddsteklar i strandbrinkar och älvnära 
strandmiljöer längs Västerdalälven i kommunen. Haftahedarna är ett myr- 
och sandtallskogkomplex som sträcker sig både över områden i Vansbro och 
Malung-Sälens kommun. Vid Haftahedarna har inventering genomförts 
(Abenius & Hellqvist 2008) och omrrådet betraktas nu som en av Dalarnas 
hotspots med avseende  på hög biologisk mångfald av gaddsteklar. Området 
har en typisk faunan för sandtallskog och arter som silversandbi Andrena 
argentata och gråmyra Formica cinerea är vanliga. 

Figur 127. Observationer (Analysportalen till och med 2021) av gaddsteklar i Vansbro kommun. 
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Rättvik 

I kommunen finns höga förutsättningar för pollinatörer på sandhed, i 
kalkrika miljöer i odlingslandskapet kring Siljan, i infrastrukturbiotoper och 
i skogsmiljöer. I dag vet vi att Rättviksheden och kalkrika områden i och 
kring Rättvik, Östbjörka och Nittsjö har artrika miljöer, med bland andra 
vialtapetserarbi Megachile nigriventris och dess ovanliga kleptoparasit 
lansettkägelbi Coelioxys lanceolata NT. Sandmarker kring Furudal har flera 
typiska och ovanliga sandmarksarter, och den för Dalarna unika arten 
tallmovägstekel Arachnospila westerlundi är påträffad här. Artrika miljöer 
finns också i skogsmark, där till exempel tallskog vid Gåsberget undersökts 
och påvisat bland annat kortfotad guldstekel Chrysis brevitarsis NT. Fokus 
framöver bör fokusera på att undersöka: 

- Kalkrika miljöer i odlingsbygder kring Rättvik, Nittsjö, Östbjörka, 
Boda 

- Hedmark som har öppen sand 
- Värdetrakter med kontinuitetsskog i norra delen av kommunen, 

lämpligen med fokus på sandtallskog 

I kommunen har flera arter påträffats endast här och saknas i andra 
kommuner i Dalarna. Dessa arter kan vara kopplade till speciella miljöer som 
är värda att skydda. Dessa arter är: 

• Gulnosad småsilvermunstekel Crossocerus walkeri – ej påträffad efter 
2013 

• Kortfotad guldstekel Chrysis brevitarsis NT – ej påträffad efter 2005. 
Arten är knuten som parasit till solitära tapetserargetingar 
(släktet Discoelius). Habitatet är skogsmark. 

• Timmerguldstekel Chrysis pseudobrevitarsis – ej påträffad efter 2005. 
Arten parasiterar blank murargeting Ancistrocerus antilope som är 
spridd i Rättvik, Orsa och Mora kommun. 

• Skogsguldstekel Chrysis solida – ej påträffad efter 2005. Arten 
parasiterar trebandad murargeting Ancistrocerus trifasciatus som är 
spridd i skogar i hela södra och mellersta länet. 

• Gästmyra Formicoxenus nitidulus – en lokal i Furudal, ej påträffad 
efter 1998 

• Tallmovägstekel Arachnospila westerlundi NT – vid Furudal men ej 
påträffad efter 2007 
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Figur 128. Observationer (Analysportalen till och med 2021) av gaddsteklar i Rättviks kommun. 
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Mora 

Kommunen domineras av skogsmark, men präglas också av fäbodmiljöer, 
Siljan, Österdalälven med dess klapperstensfält, sandstränder och lövmiljöer. 
Bonäsfältet, en av länets hot spots, är beläget ett par kilometer norr om 
Mora. Såpört Gypsophila fastigiata och sandödla Lacerta agilis VU är två 
uppmärksammade naturvårdsarter som har sin hemvist på fältet. 
Bonäsfältet är en stor sandhed med isälvssediment som bildat flygsand. 
Bonäsfältet har förut haft öppna flygsanddyner och hållits öppet av bränder 
och bete, men i dag är fältet tallskog. I östra delen av heden mot Orsasjön 
tilltar postglacial sand och där hittar vi uppodlad mark. På Bonäsfältet finns 
flera kärr som bildar lövskogsmiljöer, och en del av skogsmarken är 
nyckelbiotop. Inom området finns till exempel Svinvallens naturreservat som 
till största delen består av tallhed. Bonäsfältet gaddsteklar och skötselbehov 
uppmärksammades på 1970-talet (Cederberg 1982). 

I kommunen har flera arter påträffats endast här och saknas i andra 
kommuner i Dalarna. Dessa arter kan vara kopplade till speciella miljöer som 
är värda att skydda. Dessa arter är: 

• Rovstekelart Gorytes quadrifasciatus – en värmegynnad rovstekel som 
gynnas av varma flerskiktade bryn 

• Rovstekelart Nysson interruptus EN – känd endast från stationsmiljön 
i centrala Mora 

• Rovstekelart Crossocerus capitosus - ej påträffad efter 1976 
• Rovstekelart Pemphredon flavistigma - ej påträffad efter 1997 
• Rovstekelart Psenulus fuscipennis – påträffad vid Bälter och vid 

Fulåbergs fäbod. Sannolikt spridd på fler platser, åtminstone inom 
kommunen 

• Bred spatelguldstekel Elampus constrictus - ej påträffad efter 1976, 
endast påträffad vid Selbäcksheden. 

• Sammetskantad guldstekel Chrysis subcoriacea - ej påträffad efter 
1975 

• Mindre hedmyra Formica forsslundi – endast vid Fisktjärnsflot 
• Hårig skogsmyra Formica lugubris – påträffad vid Knysslan och är 

troligen spridd på flera andra platser i länet 
• Kustjordmyra Lasius meridionalis – ej påträffad efter 1990 och då på 

Bonäsfältet 
• Hedgökstekel Evagetes dubius – knuten till Bonäsfältet och spridd 

däri 
• Gul plankstekel Sapyga clavicornis – ej påträffad efter 1975, endast 

vid Broåkern. 
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Figur 129. Observationer (Analysportalen till och med 2021) av gaddsteklar i Mora kommun. 
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Orsa 

Kommunen präglas av skogsmark och nyligen påträffades tallvägstekel 
Deutaregenia vechti NT i en talldominerad barrblandskog i nordöstra delen 
av kommunen. Gräsmarker, sandmarker och infrastrukturbiotoper finns och 
har potential att hysa många ovanliga arter, i synnerhet kring Orsa, 
Skattungbyn och längs Furudalsbanan och längs Inlandsbanan. 

I kommunen har flera arter påträffats endast här och saknas i andra 
kommuner i Dalarna. Dessa arter kan vara kopplade till speciella miljöer som 
är värda att skydda. Dessa arter är: 

• Rovstekelarten Ectemnius rubicola – påträffad på Orsa 
järnvägsstation  

• Kompostmyra Hypoponera punctatissima – vid Orsa skans 1963 

Figur 130. Observationer (Analysportalen till och med 2021) av gaddsteklar i Orsa kommun. 
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Malung-Sälen 

Skogslandskapet dominerar, men kärr, strandmiljöer längs Västerdalälven, 
sandhed och fjällmiljö ryms också inom denna kommun. Haftahedarna söder 
om Yttermalung är en av länets hot spots och består av sandig tallhed. 
Haftahedarna har inventerats med avseende på bland annat gaddsteklar 
(Abenius & Hellqvist 2008). Området har en unik insektsfauna som gynnas 
av varma och öppna sandmiljöer. Odlingslandskapet och strandmiljöer längs 
Västerdalälven tros ha många ovanliga arter av pollinatörer, men miljöerna 
är svagt undersökta.  

I kommunen har flera arter påträffats endast här och saknas i andra 
kommuner i Dalarna. Dessa arter kan vara kopplade till speciella miljöer som 
är värda att skydda. Dessa arter är: 

• Punktsmalbi Lasioglossum punctatissimum påträffades vid Älvhagen 
och arten är i övrigt känd från Mälardalen och söderut i landet. 

• Rovstekelart Crossocerus lundbladi en nordlig art som finns på flera 
platser inom kommunen, bland annat på Haftahedarna. 

• Sandrödmyra Myrmica rugulosa – noterad vid Vemforsen och troligen 
spridd längs sandiga miljöer längs Västerdalälven, precis som längs 
Klarälven i Värmland. 

• Stäppvägstekel Priocnemis confusor EN – påträffad vid Haftahedarna 
och dess omnejd. Arten finns troligen endast vid Haftahedarna då den 
är krävande avseende kvalitet på habitat. 
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Figur 131. Observationer (Analysportalen till och med 2021) av gaddsteklar i Malung-Sälens 
kommun. 

  



Gaddsteklar och andra pollinatörer i Dalarnas län • Länsstyrelsen Dalarna 2022 • 170 

Älvdalen 

I kommunen finns stora outforskade områden med avseende på pollinatörer. 
Fjällmiljöerna i Älvdalen och Malung-Sälens kommun är en sydlig utpost av 
Skanderna som sällan fått uppmärksamhet i entomologiska kretsar. Under 
senare år har flera fjällarter som varit förmodat utgångna visat sig finnas 
kvar, eller möjligen ha återetablerat sig, i Dalafjällen. Bland dessa finns 
Polarhumla Bombus pyrrhopygus NT och Fjällhumla Bombus balteatus NT, 
men även berghumla Bombus monticola NT och lapphumla Bombus 
lapponicus NT hör till arter som vi numera vet är etablerade i Dalafjällen. 
Utöver fjällmiljöerna finns sandtallskog, älvnära miljöer och i mindre grad 
infrastrukturbiotoper som kan tänkas hysa ovanliga arter eller hög 
artrikedom och därför bör undersökas i framtiden.  

I kommunen har flera arter påträffats endast här och saknas i andra 
kommuner i Dalarna. Dessa arter kan vara kopplade till speciella miljöer som 
är värda att skydda. Dessa arter är: 

• Fjällhumla Bombus balteatus NT – Känd från Idre redan 1907 och 
återfunnen vid Grövelsjön 2020. Spridd i fjällkedjan. 

• Polarhumla Bombus pyrrhopygus NT – Påträffad vid Grövelsjön 2009 
och därefter 2011. Spridd i fjällkedjan. 

• Fälthumla Bombus ruderatus RE – 1862 Arten är försvunnen från 
landet men fanns på 1800-talet i Särna om etiketteringen av individen 
är korrekt. 

• Tjuvhumla Bombus wurflenii -  Påträffad 2018 vid Lillfjäten och 
därefter även Grövelsjön 2020. Spridd i fjällkedjan. 

• Ljus hedmyra Formica suecica – påträffad vid Idrefjäll och vid 
Grövelsjön mellan 1982 och 2012. 

• Fjällmyra Formica gagatoides - påträffad vid Grövelsjön 2012. 
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Figur 132. Observationer (Analysportalen till och med 2021) av gaddsteklar i Älvdalens kommun. 

Hotspots 
I Dalarna finns flera områden med hög artrikedom av gaddsteklar och andra 
pollinatörer. Dessa så kallade ekologiska hot spots finns spridda i länet, och 
framtiden får utvisa om fler miljöer kan visa sig ha en särpräglad och/eller 
artrik fauna som är värd att uppmärksammas. En densitetsanalys visar de 
flesta områdena visuellt (Figur 133). Flera områden kan komma att 
uppgraderas till hot spots framöver, men i dag saknar vi kunskap som tillåter 
detta. Till outforskade områden och biotoper hör i Dalarna fjällmiljöerna och 
då kanske i synnerhet Grövelsjön och Nipfjället, Västerdalälvens 
strandängar från Malung och uppströms, möjligen även bryn & andra 
lövmiljöer i sydöstra delen av länet i Avesta, Hedemora och Säters kommun. 
Trakterna kring Furudal i Rättviks kommun kan möjligen vara en hotspot 
för sandhedsarter, men i dagsläget finns för lite kunskap om en eventuell 
sådan miljö. Här följer information om de hot spots som vi har kunskap om i 
dag: 
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Rommehed 

I Borlänge och Säters kommun sträcker sig Dalarnas gräsmarkshed – 
Rommehed. Eller i vidare bemärkelse Tunaslätten. På denna bördiga slätt 
med tunna jordar har bönder under årtusenden brukat heden med jordbruk 
och bete. Sannolikt har de kargaste markerna inte kunnat odlas förrän efter 
inträdet av moderna metoder som konstgödsel, dieseldrivna redskap och 
modifierat utsäde. Det är därför rimligt att anta att just beteshävden av 
heden också har varit betydelsefull för att bevara och utveckla den säregna 
flora och fauna som kännetecknar området. I dag är odlingslandskapet 
levande, men har fått en förskjutning mot vall. Pollendiagram från 
Svärdsjösjön visar att landskapet blev mer öppet under bronsåldern, för 
omkring 3 000 år sedan (Wehlin 2015). Detta antyder att området hävdades 
med bete under denna tid. Men det är först under yngre järnålder och tiden 
efter vår tideräknings början som människans påverkan på landskapet 
intensifieras (Mogren & Svensson 1988). Tunabygden tycks etableras först 
under vendeltiden (600-700-talen e.Kr.). Rommehed är livsmiljö för en 
ovanligt artrik faunan av gaddsteklar En rad arter av gaddsteklar har sin 
enda förekomst på Rommehed i Dalarna och i vissa fall i mellersta Sverige. 
De naturvårdsintressanta arterna av gaddsteklar på Rommehed är:  

• Klöverhumla Bombus distinguendus NT – har en stabil population i 
området 

• Guldsandbi Andrena marginata NT – Svealands kanske starkaste 
metapopulation av guldsandbi finns på Rommehed. Varierar i 
utbredning år från år och vissa år är delpopulationer etablerade i den 
del av Rommehed som finns i Säters kommun, medan den 
huvudsakliga metapopulationen är baserad i Borlänge kommun. 

• Praktbyxbi Dasypoda hirtipes – en klimatgynnad art på expansion har 
en mycket stor del av sin Dala-population knuten till Rommehed. 

• Lusernbi Melitta leporina och dess parasit prickgökbi Nomada 
flavopicta har en i särklass stark population på Rommehed 

• Slåttersandbi Andrena humilis VU – Svealands enda moderna 
population finns på Rommehed 

• Morotssandbi Andrena minutuloides är bara känd från Rommehed i 
Dalarna 

• Rovstekelarten Crossocerus palmipes är bara känd från Rommehed i 
Dalarna 

Stakheden 

I Nyhammar i Ludvika kommun finns Stakheden. Stakheden har förr i tiden 
använts som åkermark och betesmark men domineras i dag av en plantskola. 
Sandjorden har gjort att åkermarken har varit svår att bruka, och sannolikt 
har marken förr i tiden varvats till stor del som betesmark. Stakheden är en 
del av det odlingslandskap som funnits sammanhängande mellan Sunnansjö, 
Grangärde och Nyhammar. Under perioden med hög andel naturliga 
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fodermarker i odlingslandskapet, under början av 1900-talet, fanns troligen 
en hög artrikedom av flora och fauna i området. Områdets tallhed, finsand, 
svämängar, meandrande vattendrag och småkuperade miljöer har skapat 
förutsättningar för en säregen flora och fauna kopplat till odlingslandskapet, 
som vi kan se än i dag. Rysk drakblomma Dracocephalum thymifloruin 
påträffades i Sunnansjö 1913 (Almquist 1949), liksom att området har hyst 
paddfot Asperugo procumbens NT, fältgentiana Gentianella campestris EN 
och mosippa Pulsatilla vernalis EN, medan arter som sanddraba Draba 
nemorosa VU även efter 1920-talet gått att beskåda i området. Sådana unika 
fynd bör vara kopplat till miljöer med en mycket särpräglad och artrik flora 
och fauna. Storfibblebi Panurgus banksianus VU påträffades 2008 vid 
Stakheden och trots eftersök är det den enda lokalen i Dalarna. Vid 
Stakheden finns flera sandgynnade vildbiarter, men bedömningen är att 
området behöver undersökas och inkludera Sunnansjö och Grangärde. 
Området har potential att hysa en särpräglad fauna och kanske finns fler 
arter som bara finns här i Dalarna eller mellersta Sverige. 

Haftahedarna 

Med delar både i Vansbro och Malung-Sälens kommun finns Haftahedarna 
som präglas av sandtallskog omgiven av myrmark. Haftahedarna har 
inlandsdyner som förr i tiden varit öppna och vandrande. I dag finns 
naturvärdena främst kopplade till tallskogen, till exempel med en population 
av raggbock. Området har förutsättningar för en specifik och hotad fauna av 
gaddsteklar som är knuten till de öppna sandmiljöer och de varma tallbryn 
som finns i området. Haftahedarna har undersökts med insektsfällor och vi 
vet att området hyser starka populationer av typiska skogsarter bland 
gaddsteklarna, och i vissa fall exklusiva sandälskande skogsarter. 
Rovstekelarten Crossocerus wesmaeli, brunsmalbi Lasioglossum fulvicorne, 
gråmyra Formica cinerea, rovstekelarten Mellinus arvensis och dyngökstekel 
Evagetes sahlbergi är spridda i området och har straka populationer. Även 
silversandbi Andrena argentata är en tongivande art vid Haftahedarna. 

Bonäsfältet 

I Mora kommun finns Bonäsfältet, som är ett flygsandfält som numera är 
beskogat. Bonäsfältet är mest känt för sin reliktpopulation av sandödla och 
såpört. De kvarvarande sandmiljöerna i området har en hög artrikedom av 
gaddsteklar som vittnar om att området för inte så länge edan har präglats 
av öppna sanddyner, gläntor i tallskog och blomrika bryn. Bonäsfältet är 
lämpligt att ha som arbetsområde i en storskalig restaurering av 
inlandsdyner, en ovanlig naturtyp. Området är inte utpekat inom N2000, 
men kanske kan EU-medel ges till N2000-området Alderängarna som 
omfattar en del av de sandmiljöer som präglar Bonäsfältet. Medel från EU 
kan sökas via LIFE. Området hyser en artrik gaddstekelfauna med fler 
ovanliga arter som är knutna till finsand, varma miljöer och bryn. 
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Leksand-Insjön 

I ett kuperat landskap med småbruten jordbruksmark runt Insjön i Leksands 
kommun finns unika miljöer för pollinatörer. Värdefulla miljöer finns både 
söder om Insjön vid Helgnäs, Sätra och Albyn, norr därom vid Rönnäs och 
nordväst om sjön vid Häradsbygden, Ullvi och Romma. I området har nyligen 
upptäckts starka populationer av artpar som inte är vanliga någonstans i 
Sverige; vialsandbi Andrena lathyri och dess parasit vialgökbi Nomada 
villosa, samt vialtapetserarbi Megachile nigriventris och dess parasit 
lansettkägelbi Coelioxys lanceolata NT. Dessa arter trivs i örtrika bryn och 
behöver småbrutet odlingslandskap med kontinuitet av favoritväxterna: 
gökärt, skogsvicker och gulvial. Dessa odlingsbygder har med stor 
sannolikhet mer att ge och fler riktade sök efter ovanliga arter bör ge 
resultat. 

Gagnef-Djurås 

Söder om Gråda krafstation vid Badelundaåsen i trakterna av Gagnef och 
Djurås i Gagnefs kommun i ett stråk längs Österdalälven ner mot Djurås 
finns miljöer med höga naturvärden för pollinatörer. Området har gott om 
svallat isälvsmaterial som skapar strukturer i landskapet och ger möjligheter 
för marklevande gaddsteklar att lätt hitta boplatser. Värdefulla miljöer finns 
i trakterna av Östtjärna och sjöarna Gruvasjön, Edstjärnen och Björksjön, 
men också vid Gagnef, Österfors och Västerfors. Bland arter som finns i 
området finns en artrik solitärbifauna kopplad till sälg- och videarter, 
brynlevande arter av solitärbin, vägsteklar och rovsteklar, och hög- och 
sensommararter av vildbin knutna till blomrika gräsmarker. I området finns 
bland andra arter starka populationer av ängssolbi Dufourea dentiventris, 
ärtsandbi Andrena wilkella, märggnagbi Hoplitis claviventris och 
finmovägstekel Arachnospila abnormis. Troligen finns många småmiljöer 
kvar att upptäcka och bedömningen är att området i stort kan ha många 
ovanliga arter av gaddsteklar.  
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Figur 133. Densitetskarta som visar det finns kluster där många arter påträffats. Artrika områden 
(hotspots) som diskuteras i rapporten finns markerade med cirklar. 
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Övriga artgrupper 
Under inventeringen 2020-2021 var fokus på att artbestämma gaddsteklar. 
Även andra pollinatörer artbestämdes från frihåvningstillfällena och från 
färgskålarna. I huvudsak påträffades flugor, fjärilar och skalbaggar bland 
övriga arter av pollinatörer. Johan Abenius hade i sitt material 
dynöronblomfluga Pelecocera lusitanica VU vid Frostkitt och parasitflugorna 
Periarchiclops scutellaris vid Bälter och Frontina laeta vid Alderängarna som 
tidigare inte rapporterats från Dalarna. Bland skalbaggarna fanns flera 
ovanliga: brun öronvivel Otiorhynchus singularis som påträffades vid 
Backbotten, plommonpiga Oenopia conglomata vid Biskopsbyn, Cardiophorus 
ebeninus NT vid flera lokaler (Karlsarvet, Morstugugärdet, Älvbacka, 
Viggenvägen, Vikaravinen), juvelsköldbagge Cassida vittata vid 
Karlsbyheden, mindre kungsljusvivel Cionus nigritarsis vid Älvbacka, blå 
sädesjordloppa Chaetocnema mannerheimii vid Rupstjärns sandtäkt, 
tvillingsädesbagge Oulema duftschmidi vid flera lokaler (Åkerudden, 
Jättebjörken och Våbäck), Olibrus corticalis vid Janpers, Laccobius sinuatus 
vid Älvgången, krumnosvivel Rhinocyllus conicus vid Våbäck samt slät 
dyngbagge Colobopterus erraticus vid Viggenvägen. Dessa observationer är 
arter som tidigare inte noterats i Dalarna alternativt sällan påträffats eller 
sticker ut med få observationer i denna del av Sverige. Observationerna av 
skalbaggar, flugor och fjärilar visar på vikten av metodiken – färgskålar i 
kombination med riktade sök ger ofta ny kunskap om många arter av 
pollinatörer. En bifångst vid sidan av pollinatörer i färgskålarna är spindlar 
och därför sorterades spindlar ut och tack vare en artbestämningsinsats från 
Raul Vicente kunde 1 296 individer av spindlar gås igenom. Spindlarna 
fördelade sig på 136 arter och flest (56) arter påträffades från 
färgskålematerialet i Älvgången i Hedemora kommun, följt av Janpers (38) 
och Våbäck (30) i Säters kommun. Vid Lilla Älvgången finns 
översvämningsmarker med goda förutsättningar för strand-, och 
våtmarkslevande spindlar. Här påträffades bland andra tofsgropspindel 
Baryphyma gowerense som är mycket sällsynt (Tabell 6). 
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Tabell 6. Notiser om naturvårdsintressanta arter av spindlar som påträffades i 
Dalarna på en eller flera platser och artbestämdes av Raul Vicente. De flesta av 
arterna i tabellen är noterade för första gången i länet. 
Vetenskapligt namn Svenskt namn RL Kommentar 
Agyneta mossica Mosslyckospindel 

 

Sällsynt våtmarksspecialist. Verkar ofta hittas i 
stora opåverkade myrområden eller 
sammanhängande våtmarksområden. Sällan 
samlad! 

Baryphyma 
gowerense 

Tofsgropspindel 

NT 

Mycket sällsynt, blott femte lokalen i Sverige 
(internationellt, fynd i flera länder även i 
Nordamerika, men bara några få fynd i varje 
land). Våtmarksspecialist knuten till öppna 
våtmarker med tuvor av starr och tuvtåtel. 
Sannolikt gärna bitvis översvämmad. Femte 
fyndplatsen i Sverige. 

Bolyphantes alticeps Spetsmattvävare  Ny för länet 
Cercidia prominens Kilhjulspindel 

 

Torrmarksart. Sällan samlad. Marklevande 
hjulnätsspindel. Sannolikt något värme- och 
torrmarksgynnad. 

Clubiona 
caerulescens 

Busksäckspindel 
 

Sällsynt art. Men det kanske beror på att den 
troligen lever en bit upp i busk- och trädskikt. 

Clubiona comta Broksäckspindel  Ny för länet 
Drassyllus lutetianus Kärrsvartspindel  Ny för länet 
Ero cambridgei Sumpkaparspindel 

 

Våtmarksart. Finns även i sumpskogar. 
Araknofag, dvs specialiserad på att predera 
andra spindlar. Inte så vanlig. Men kanske 
förbisedd. 

på 

Haplodrassus 
silvestris 

Brynhuggspindel 
 Ny för länet 

Hypsosinga 
sanguinea 

Blodglansspindel 
 

Mindre allmän. Dyker upp 
och bryn. Gärna solvarmt. 

i öppna torra ängar 

Lacinius ephippiatus Treuddslocke  Ny för länet 
Metopobactrus 
prominulus 

Sadeldvärgspindel 
 Sällan samlad art. Troligen inte så vanlig. 

Pardosa riparia Gläntvargspindel 

 

En art med bred ekologi i norra Sverige. I 
södra Sverige sällsynt (Gstr får räknas till 
södra Sverige). I Dalarna funnen på 
översvämmade ängar, gärna med rinnande 
vatten. Men hittas även på åkermark ibland. 

Phlegra fasciata Randig 
hoppspindel 

Klimatvinnare. Verkar vara på spridning. 
Tidigare en sandmarks- och torrängsspecialist. 
Gärna i dynområden. Nu verkar den dyka upp 
i sydvända sandiga brynmiljöer.  
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Vetenskapligt namn Svenskt namn RL Kommentar 
Theonoe 
minutissima 

Pysslingklotspindel Sällsynt och sällan samlad art. Flera fynd i 
mossmattor vid våtmarker, men även i block- 

 
och skredmarker och i grottor. Gillar svala 
miljöer. 

Xerolycosa miniata Sandjaktspindel 

 

Torrängs- och sandgynnad art. Gillar varma 
miljöer. Sannolikt en helt ok indikatorart för 
artrika sandiga miljöer. 

Xysticus lineatus Stråkrabbspindel Torrängsart som hittas även i öppna myrar 
(som nog kan vara rätt torra). Ofta på sandig 
mark. Bör kunna vara en intressant art ur nv-
synpunkt. På Öland dyker den ofta upp i 
artrika alvarsamhällen med flera rödlistade 

 arter. 
Zora armillata Kärrtaggfoting 

NT 

Sällsynt våtmarksspecialist. Flera fynd på 
sistone vilket kanske indikerar att den är på 
spridning. Eller bara att insamlingstakten i fina 
strandängsmiljöer har ökat.  

Callilepis nocturna Guldspindel 

 

Torrängs- och värmegynnad art. Gillar sandiga 
miljöer. Bör vara en bra naturvårdsart för 
sandiga miljöer.  

Clubiona trivialis Ljungsäckspindel 

 

En art som verkar ha minskat. Sannolikt gillar 
den öppna buskmarker och är något 
värmegynnad. 

Clubiona frutetorum Bladsäckspindel  Även detta en art som verkar ha minskat. 
Euryopis 
flavomaculata 

Fläckig 
myrfångarspindel  

En myrecophag som gillar varma miljöer. 
Specialiserad på smalmyror och rödmyror. 

Zelotes clivicola Brynsvartspindel  Något av en thermophil. 
Marpissa radiata Strimhoppspindel 

 

En mindre allmän (stor!) hoppspindel knuten 
till öppna våtmarker. Gärna tuviga sådana 
eller med bladvass.  
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Slutsatser 

Gaddstekelfaunan i Dalarna 
Som ett led i kartläggningen av faunan av gaddsteklar har inventering 
utförts och all tillgängliga data som rör förekomst av gaddsteklar för länet 
har sammanställts. Sammanställningen visade att 440 arter av gaddsteklar 
finns listade för länet, varav 24 arter är rödlistade (Artdatabanken 2020). 
Bland gaddsteklar utgör vildbin en stor grupp och sammanställningen visade 
att 176 arter nu finns listade för länet. Under inventeringen 2020-2021 
påträffades 251 arter av gaddsteklar varav 126 vildbin. Inventeringen 
tillförde ny kunskapen om gaddstekelfaunan både på kommunal och länsnivå 
eftersom fler arter som påträffades tidigare inte registrerats från länet. 
Sammanställningen visade också att länet har en varierad fauna med arter 
knutna till dess huvudsakliga biotoper: skogsmark, fjällmiljöer, 
odlingslandskapet och infrastrukturbiotoper. Kopplingen i 
artsammansättningen till dessa biotoper gör länet unikt i sitt slag i landet 
och ger förutsättningar för naturvårdsåtgärder som gynnar både solälskande 
sandmarksarter, bryn- och vedlevande kontinuitetsarter, fjällknutna arter 
och arter knutna till infrastrukturbiotoper. 

Trender 
Kartläggningen av vildbin och andra gaddsteklar i länet har lärt oss att vissa 
arter minskar, vissa ökar och för de flesta arterna saknar vi kunskap kring 
populationsutvecklingen. Det är tydligt att gaddstekelfaunan ständigt 
förändras: fler arter som varit spridda i länet under 1900-talet har av allt att 
döma gått tillbaka eller försvunnit från länet, i synnerhet gäller detta arter 
kopplade till odlingslandskapet. En rad arter har påträffats för första gången 
i länet under sent 2000-tal, och förklaras av att de undgått upptäckt tidigare 
och nyinvandring/återinvandring för en rad arter. I synnerhet bedöms 
infrastrukturbiotoper och odlingslandskapet ha nyinvandrade arter. Några 
arter som nyinvandrat är kopplade till de klimatförändringar som skett. För 
att kunna detektera trender behövs en återkommande miljöövervakning av 
gaddsteklar att behöva införas. En sådan miljöövervakningen bör omfatta 
insektsfällor som är en upprepningsbar och personoberoende metod. Västra 
Götalands län är ett av länen i landet som jobbat med miljöövervakning med 
slumpade ekorutor (Stenmark 2018). 
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Artrika områden – hotspots 
I Dalarna finns sex hotspots som beskrivits i denna rapport. Dalarna är unikt 
eftersom det inom länet finns artrika miljöer knutna till en rad olika biotoper 
som fjäll, taiga, sandhed och odlingslandskap. Kartläggning av faunan, 
information till markägare och allmänhet samt naturvårdsåtgärder är 
särskilt viktigt i hotspots för pollinatörer. Vår rekommendation är att 
eventuella riktade eftersök av arter samt naturvårdsåtgärder fokuseras till 
hotspots. 

Invasiva arter 
Under inventeringen registrerades de främmande invasiva arterna 
blomsterlupin, kanadensiskt gullris och jättebalsamin. Bedömningen gjordes 
att blomsterlupin är en art som skapar problem genom 
undanträngningseffekt i blomrika torrmarker i de undersökta områdena. Vår 
rekommendation är att naturvårdsåtgärder ska föregås av en eliminering av 
blomsterlupin, och vid behov även andra främmande invasiva arter. Vid till 
exempel ytskrapningar som görs för att gynna boplatser för vildbin, är det 
vanligt att blomsterlupin sprider sig och snabbt blir dominerande. För att 
undvika detta bör man vara noga med vilka lokaler man väljer att arbeta på 
med naturvårdsåtgärder. Man bör undvika att transportera massor och 
maskiner mellan områden eftersom man kan skapa en spridningsvektor. 

Naturvårdsåtgärder 
Här presenteras förslag på generell hänsyn och naturvårdsåtgärder som är 
viktiga för att bevara och utveckla artrika miljöer för gaddsteklar och andra 
pollinatörer. 

Motormanuell röjning 

Röjning passar som naturvårdsåtgärd på igenväxande torrmarker, 
infrastrukturbiotoper och som engångsåtgärder när man inför slåtter, 
ytskrapning, utläggning av bibäddar eller andra naturvårdsåtgärder. 
Röjarlag utrustade med motorsågar och röjsågar kan arbeta i igenväxta 
betesmarker, bryn och täkter för att röja bort buskage och träd. Tack vare det 
manuella tillvägagångssättet kan röjningen ske selektivt. Röjarlagen måste 
ha kompetens att skilja på positiva och negativa växter ur ett 
mångfaldsperspektiv. Sälg- och videarter, nyponros, rönn, hägg, blåklockor 
fibblor och ärtväxter är exempel på positiva växter medan björk, asp 
ochtallsom regel är negativa. All bortröjd vegetation förs bort från området 
eller bränns på närliggande plats. Bortförsel av det organiska materialet 
förhindrar gödslingseffekt. Näringsdränering är det bästa sättet att gynna en 
artrik örtflora och samtidigt minska tillväxten av busk och träd. 
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Bränning 

Bränning är en kostnadseffektiv metod som är väl beprövad i 
naturvårdssammanhang och bidrar till att lågväxande örter gynnas. Det 
finns goda erfarenheter av bränning på sandiga marker i Halland, och i 
Dalarna har en torrmarks- och brynmiljö naturvårdsbränts för att gynna 
smällvedel. Naturvårdsbränning används ofta för att gynna västlig taiga, 
men kan med fördel också användas för att sköta och utveckla gräsmarker. 

Bete och slåtter 

Gaddsteklar är en grupp där majoriteten av arterna gynnas och i vissa fall är 
helt beroende av odlingslandskapets slåtter- och betesmarker. Årlig slåtter är 
en mycket bra metod för att gynna en rik och varierad örtflora. Att beta torra 
marker ger höga biologiska värden och ofta kan en lagom hävd nås. Många 
arter av vildbin bygger sina bon i betesmarkens sandfläckar, hak och på 
djurstigar men är specialiserade på att samla pollen från högörter. På samma 
sätt är flera rovsteklar bobyggare endast i helt öppen sand, men flyger för att 
samla nymfer av gräshoppor, vårtbitare och stritar i högvuxen 
ängsvegetation. Dessa högörter, såsom åkervädd, lusern, väddklint och 
vickrar förekommer i störst omfattning på trädesmark, svagbetade marker 
och på impediment. Det är därför uppenbart att många arter av vildbin och 
även andra gaddstekelarter är beroende av mosaiklandskap med både torra 
hårdbetade partier och rikblommande högörtsvegetation. I praktiken innebär 
detta oftast att öka andelen hårt betade partier med kontinuerligt skapande 
av nya sandblottor. Detta eftersom det ofta finns gott om kantzoner, 
åkerholmar, vägkanter och andra impediment som levererar 
högörtsvegetation. 

Bibäddar och vildstekelholkar 

Bäddar av sand och holkar av trä utgör utmärkta bosubstrat för majoriteten 
av gaddstekelfaunan. I många områden är bosubstratet den begränsande 
faktorn. På dessa platser ger skapande av bibäddar och utsättning av holkar 
snabba resultat. Bibäddar ska ses som ett alternativ till ytskrapning och 
främst anläggas i områden där det inte är lämpligt att ytskrapa. Att skapa 
bibäddar är en enkel åtgärd som varar i flera årtionden. Det är viktigt att 
skapa rejäla bäddar, gärna med minst 1 m3 sand, så att åtgärden blir 
långsiktig. Sand till bibäddar tas med fördel från lokal husbehovstäkt och om 
det finns alternativ bör en blandning av finsand och mursand användas. 
Vildstekelholkar görs av bambu, plank eller ved och kan utformas på många 
olika sätt. Det gemensamma är att ett stort antal väl skyddade håligheter 
erbjuds för insekterna. Håligheterna bör vara ca 10-15 cm djupa och varieras 
mellan 3 och 14 mm i diameter. Kraftiga bamburör har denna variation 
naturligt, och behöver bara kapas i lämpliga längder. Plank och annat trä 
behöver borras enligt dessa mått och borrhålen kan sitta tätt med bara någon 
centimeter mellan hålen. Det är viktigt att placera vildstekelholkar i 
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gynnsamma mikromiljöer. Holkarna måste sitta på ett torrt ställe, 
vindskyddat och solbelyst en del av dagen. 

Ytstörning, grävning och schaktning 

Den biologiska mångfalden i torra och varma miljöer gynnas av att det finns 
ytor som är helt vegetationsfria där insekter kan gräva bogångar och där 
värmekrävande växter kan etableras. Blottade ytor används också som 
jaktmarker och parningsplatser av många gaddstekelarter. Ytstörning sker 
på flacka marker genom att skrapa med en traktorskopa eller grävskopa. Det 
är viktigt att inför en ytskrapning försäkra sig om att det organiska 
marktäcket är tunt. Detta kan göras med hjälp av marksond eller 
provgrävning. Om det saknas sandavlagringar under marktäcket riskerar 
ytskrapningen att få otillräcklig effekt. Det översta 5-15 cm lagret av marken 
består av organiskt material som ackumulerar näring. Genom att ta bort 
detta lager utmagras marken och man öppnar upp för lågväxande örter. 
Ytskrapningen sker som åtgärder om 20-200 m2 på marker som annars sköts 
med röjning eller slåtter och därmed har en artrik örtflora. Schaktning är en 
åtgärd som med fördel görs i samband med grävning och är olika former av 
upphöjningar som skapas för att bilda en slänt, kulle eller rygg. 
Schaktningen kan ske på vilket underlag som helst men det är viktigt att 
schaktmaterialet är av sand eller finkornigt grus som har en låg 
humusinblandning. Schaktmassorna läggs så att solinstrålningen maximeras 
mot den slänt som bildas, och ingen insådd eller täcke av matjord ska läggas. 
Närbelägen torrmarksflora kommer att kolonisera en öppen sandrygg som 
skapas på detta sätt och redan efter ett par månader blommar de första 
örterna samtidigt som det fortfarande finns sandytor där insekter kan bygga 
sina bon. 
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